
.קיימות במגרש החניה הצמוד: חניות נכים

קיימת דרך נגישה :  גישהדרכי 

במדור גברים ובמדור נשיםבמבנה קיימים : שרותי נכים

כלבי נחייה ושרותלהיכנס עם ניתן 



שיתוף ציבור בנושא  
טיפול במפגעי זיהום אוויר וריח בשכונות הירוקות 



טיפול בזיהום אוויר  –הפעולה תוכניתעיקרי 

י עיריית  "ביצוע ניטור רציף ע

כפר סבא ופרסום הנתונים  

בזמן אמת באתר העירוני  

י  "ביצוע בקרה לניטור הרציף ע

דיגומים בשיטה המסורתית  

באמצעות מעבדה מוסמכת  

פעילות מתמדת מול משרדי ממשלה  

בפורמאלדהידואיסור גורף לשימוש 

וחומרים מסוכנים נוספים  

ליווי מקצועי של היחידה האזורית  

ויועץ מומחהס"לאיכו

ביצוע ביקורות פתע במפעל  



הפעולה לטיפול במפגעי ריח תוכניתעיקרי 

ריכוז נתונים

שכירת שירותי יועץ  

מומחה

סיורי היחידה  

האזורית לאיכות  

הסביבה  

דרישה מהמשרד להגנת הסביבה  

להכרה במפגעי הריח על מנת לאפשר  

טיפול בתנאי פעילות המפעל  

רישוי  ' י מח"בקרה ע

עסקים בעירייה  



סקירת עיקרי הפעולות שבוצעו  
 

גורם מולו  גורם מבצע  הפעולה שנה 

בוצעה 

 הפעולה   

 תוצאות 

פתיחת קריאת   2014

מוקד רבות בגין 

מטרדי ריח 

 בשכונה הירוקה. 

עיריית כפר  תושבים 

 סבא 

הפניות תועדו ע"י 

העירייה ונשלחו 

למשרד להגנ"ס 

בדרישה לנקיטת 

 עמדה.

התקשרות עם  2014

 יועץ מומחה.  

עיריית כפר  עיריית כפר סבא 

 סבא 

היועץ גיבש חוו"ד 

מקצועית שנשלחה 

למשרד להגנ"ס על 

מטרדי הריח וכן 

חשד למפגעי זיהום 

 אוויר בשכונה.

פנייה למשרד  2014

 להגנ"ס 

המשרד  עיריית כפר סבא 

 להגנ"ס 

המפעל להגנ"ס ביצע 

 ניטורי 2015באפריל 

ריחות והעביר 

לעירייה חוו"ד על פיו 

הוא מכיר בקיומו של 

 מטרד ריח  

פניית נציגת ועד  2015

התושבים 

בשכונה הירוקה 

למשרד להגנ"ס 

בנושא מטרדי 

 הריח 

נציגת ועד 

 תושבים 

המשרד 

 להגנ"ס 

הוועד עודכן ע"י 

המשרד להגנ"ס 

 בפעולות שבוצעו.  

ביצוע פעולות    2015

לשלילת רישיון 

העסק של 

המפעל, כולל 

הליך משפטי 

ארוך )תוך 

הפעלת משרד 

 עו"ד מומחה( 

עיריית 

 כפר סבא 

בית המשפט 

 המחוזי בלוד

החלטת בית המשפט 

הינה לחייב את 

המשרד להגנ"ס 

לקיים שימוע לבעלי 

 מפעל בר-און.



המשך  –סקירת עיקרי הפעולות שבוצעו 
ביצוע סיורים   2016

לאיתור ריחות 

 בשכונה 

היח' באזורית 

 לאיכות הסביבה 

 נמצא ריח חלש.  בר-און

ביצוע שימוע  2017

למפעל בר-און 

 במשרד להגנ"ס

המשרד 

 להגנ"ס 

בסיכום השימוע  בר-און 

נכתב כי המשרד 

להגנ"ס מכיר 

בתלונות על ריחות 

וישלחו נציגיו 

לביקורות. כמו כן 

דרש מהמפעל 

להגיש לו תכנית 

המפרטת צעדים 

 למניעת מפגעי ריח.

הגשת בקשה  2017

להוספת תנאים 

לרישיון העסק 

 של מפעל בר-און 

עיריית 

 כפר סבא 

המשרד 

 להגנ"ס 

  

הבקשה אושרה 

 . 2018בינואר 

בוצע ניטור כולל   2017

דיגום ארובות 

 במפעל 

המשרד 

 להגנ"ס 

הוכח כי המפעל  בר-אןן 

פולט פורמאלדהיד 

 העומד בתקן שעתי. 

ביצוע סיורים  2017

לאיתור ריחות 

בשכונות 

 הירוקות 

היחידה האזורית 

 לאיכות הסביבה  

 הורגש ריח חזק. בר-און 

פנייה למשרד   2017

 הבריאות 

נציגת ועד 

 התושבים 

משרד הבריאות פנה  

למשרד להגנ"ס 

 ודרש טיפולם. 

 



המשך  –סקירת עיקרי הפעולות שבוצעו 
ביצוע ניטור         5.2018

 מזהמים

נמצאו חריגות   המשרד להגנ"ס 

בפורמאלדהיד ביחס 

לערך היממתי 

 תחצי מהמומלץ, וכן

 מהערך היממתי של

H2S.  

מעורבות  7.2018

ישירה של 

מנכ"ל 

העירייה 

בניהול הנושא 

ומינוי ע. 

מנכ"ל לניהול 

הנושא 

מטעמו 

בעצימות 

 גבוהה 

נציגי ועדי  עיריית כפר סבא 

התושבים, 

היחידה 

האזורית 

להגנת 

הסביבה, 

משרדי 

ממשלה 

וגורמים 

 נוספים 

הובלת טיפול 

אינטנסיבי בנושא 

בשיתוף פעולה הדוק 

ויומיומי עם נציגי 

 וועדי התושבים. 

פירוט עיקרי 

הפעולות בהמשך 

 הטבלה. 

ביצוע סיורים   7.2018

לאיתור ריחות 

בשכונות 

 הירוקות

היחידה האזורית 

 לאיכות הסביבה 

הורגש ריח חלש  בר-און

 ( אך קבוע 2)דרגה 

ביצוע סיור  7.2018

פתע במפעל 

בר-און 

לבקשת 

 העירייה 

מח' רישוי עסקים 

בעיריית כפר 

סבא יחד עם 

היח' האזורית 

 לאיכות הסביבה 

לא אותר שימשו  

בחומרים שאסורים 

לשימוש, אך יצוין כי 

המפעל עבד 

במתכונת חלקית 

 בעת הסיור. 

ניטור ביצוע  7.2018

 ים חוזרממזה

של 

 פורמאלדהיד

הערכים ירדו   המשרד להגנ"ס 

החליט על והמשרד 

מעקב ביצוע ניטור ל

 . רק בחורף

דרישה בכתב  7.2018

ממשרד 

להגנ"ס 

לביצוע ניטור 

 ושימוע חוזר

המשרד  עיריית כפר סבא 

 להגנ"ס

המשרד התחייב 

להמשך לבצע 

 בדיקות.

 



המשך  –סקירת עיקרי הפעולות שבוצעו 

לאור תשובת  7.2018

המשרד 

להגנ"ס פנתה 

העירייה אליו 

בבקשה 

לקביעת 

פגישה 

דחופה, 

שמטרתה 

 תכנית  גיבוש

ניטור בתיאום 

עם ועד 

 התושבים 

המשרד  עיריית כפר סבא 

 להגנ"ס  

נקבעה פגישה ליום 

, 4.10.2018חמישי, 

בהשתתפות הנהלת 

העירייה, נציג ושבים, 

יועץ מומחה ומנהל 

היח' האזורית 

 לאיכות הסביבה

פנייה בכתב  7.2018

למשרד 

הבריאות 

בדרישה 

 למעורבותו. 

משרד הבריאות   עיריית כפר סבא 

מודע למצב ומבצע 

מעקב מול פעילות 

 המשרד להגנ"ס 

גיוס יועץ   9.2018

 מומחה

היועץ מלווה את   עיריית כפר סבא 

הפעילות ומגבש 

חוו"ד מקצועית לאחר 

סיום תהליך למידת 

 החומרים.

ביצוע דיגום  8.2018     

שפכים מכל 

אזור 

התעשייה 

בשכונות 

הירוקות 

לבקשת 

העירייה 

ונציגי וועד 

 התושבים 

הועברו ממצאים   פלגי שרון 

לפיהם אין ערכים 

חריגים. היועץ אישר 

זאת. טרם אושר 

פרסום הממצאים 

  .מבחינה משפטית

שכירת חברה  8.2018

מומחית 

ניטור לביצוע 

  מזהמים

רציף 

המשודר 

לאתר 

 . העירייה

ממצאי הניטור   עיריית כפר סבא 

מעידים על אי-חריגה 

 מתקנות אוויר נקי. 

 



המשך  –סקירת עיקרי הפעולות שבוצעו 
העירייה  9.2018

החלה 

בתהליך 

התקשרות 

עם מעבדה 

 חיצונית

י "המוכרת ע

הועדה 

הלאומי 

להסמכת 

, מעבדות

לביצוע 

דגימות 

כבקרה על 

הניטור 

 הרציף.  

 חודש –צפי לביצוע   עיריית כפר סבא

 אוקטובר

ריכוז אלפי  9.2018

התלונות 

שהעלו 

התושבים 

בשנתיים 

 .האחרונות

 המשך מעקב  ת כפר סבא ירייע

הכנת חוות  9.2018

דעת 

י "ראשונית ע

 לאור היועץ

ריבוי 

התלונות על 

 מפגעי ריח. 

עיריית כפר  יועץ מומחה 

 סבא 

היועץ המליץ על 

דרישה מהמשרד 

להגנ"ס לטיפול 

 במפגע. 

נשלחה   9.2018

דרישה  

למשרד 

להגנ"ס  

להכרה 

במפגע הריח 

 וטיפול בו. 

המשרד  עיריית כפר סבא 

 להגנ"ס 

המשרד אישר קבלת 

 המכתב. 

 



סקירת עיקרי הפעולות להמשך טיפול  

הפעלת המשך פעילות מול המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות ל•

.  לממצאי ניטורסמכויותיהם לטיפול בהתאם 

.   י מעבדה מוסמכת"המשך ביצוע ניטור רציף וביצוע בקרה ע•

.  מקצועי עדכני והמלצותד"חווהמשך הפעלת יועץ מומחה לגיבוש •

.  הגברת הבקרה והפיקוח על פעילות המפעל וביצוע פעולות אכיפה בהתאם•

קיום , עבודה משותפת עם נציגי ועדי השכונה–המשך שיתוף ציבור בכל הרמות •

.  פרסום מידע בשקיפות מלאה ועוד, מפגשי שיח ציבור


