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 2016אפריל,  12 
ד' ניסן, תשע"ו

 245363סימוכין: 
 
 

 11/4/16  - 1/16ועדת איכות הסביבה מס'               
 
 

 , איתי צחר ומאיר אלוניםהנדין  -עילאי הרסגור  ,יובל לוי, דוד אשכנזי – משתתפים
 

  מטרדי ריח בשכונות במזרח כפר סבא -נושא הדיון
 

הדרים, שכ'  –מטרדי הריח במזרח כפר סבא, הם סבל לא פשוט לשכונות המזרחיות  -עילאי
. התושבים חשים בריחות לא נעימים. , יוספול, גבעת אשכול,האוניברסיטה, תשלו"ז קפלן

הדיווחים התגברו  בחודשים האחרונים וקיבלנו תלונות על צריבה בעיניים, הועלתה סברה כי 
אפשרות זו  וגם בדקנו   בעזרת המשרד להגנת  נובדק .הפגנות בקלקיליההריחות נובעים  מפיזור ה

.  ולא נמצא דבר חריג" וכן מכבי אש ביצע בדיקות  סטריםיקנהסביבה עם מכשירי דגימה "
 ,טיבית זה התאים לגז מדמיעיהדיווחים שינו את אופיים, אם בהתחלה דווח על צריבה,  אינטוא

, עם הזמן התקבלה תחושה של המקורות .  חומרים כימיים לאחר מכן דווח על עשן וריח של
בבית ורולוגית אותחנה מט ליד מפעל "טבע"  בה הציב ניידת ניטוריבמקביל המשרד להגנת הסב

. הניידת אוספת מידע נגיש דרך האינטרנט במהלך שבוע. בחודש האחרון  רשות המים ספר "רמז"
 .ר אליהו  נתנה היתר לשפוך שפכים לנחל קנה ...... ני

 
ט"ש בהוד השרון  שבקניאל מזרימים מי שפכים של המה של שנים סיפור של גולדה , טענ 8 – יובל

המפעל , כל עוד אתה מזרים מי שפכים , הורגים את התרביות , השפכים יגיעו למט"ש והם לא 
 יתנו לתרביות לעבוד על הפסולת.  

 
המוזרמת אליו למרבה הצער. מתבצעת פעילות דרום השרון לא עומדים בקיבולת מט"ש  -איתי

רבה של ראש העיר בנושא זה מול המשרד להגנת הסביבה ומול דרום השרון בתביעה להגביר את 
 קצב העבודות.

 
מט"ש של ניר אליהו הוא מט"ש  קטן לא מצטיין , בעבר אמרו שיורים עליהם מקלקיליה  -אלונים

"אוסלו"  נחל קנה  היה מקבל גם מטייבה . הוחלט  והם חיפשו כל הזמן תירוצים . אחרי הסכמי
שניר אליהו מקבל את כל הביוב שמגיע מהמזרח. הם מקבלים כמויות אדירות של ביוב . לתושבי  

 "אלישמע"  מזה חודש אין חיים בעקבות הריחות.   
 

 ם. זרמים הופנו לניר אליהו , לדעתי קולטים מהרבה ישובים שלפני כן לא הופנו אליה -איתי
 

יותר טוב, הם  יהיה מקווים שבקיץ  ניר אליהו את ההרחבה של המט"ש . אישרו ל -אלונים
 . משקים ממי קולחין

 
 נחל קנה זורם לירקון כמו שהוא?? -דוד

 
 נחל צין נשפך לירקון מתחבר לאחד היובלים. -אלונים

 
אחרי  הסכמי ,מו ביוב גולמי ישיזרהמט"ש בהוד השרון שואב מנחל קנה לא נראה לי  -דוד

 יש  .אחד מהאלמנטים מאגני חמצון של הוד השרון  יש לנו התחייבות שלא לעשות כן. "אוסלו"
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ש מהוד "יכול להיות שהמט ביוב , התחייבות של מדינת ישראל שאחרי האגנים האלו לא יוזרם 
 לירקון? זורם ביוב גולמי ישר , חל קנה אם לא שואב נהשרון שואב מ

 
 צירי זרימת הביוב הגולמי מקו ניר לצרף לפרוטוקול  מיפוי שפכיםחברי הועדה מבקשים  -יובל

.  אם יש חשש שהזרמת שפכים גולמיים מפרה הסכמים בינלאומיים , אליהו קלקיליה ועד הירקון
 נבדוק מי הגורמים האחראים.

 
הסביבתית האזורית, קיימנו בנושא פגישה עם מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ביחידה  -איתי

המשרד נתן לצוות ה מתוכננת נוספת עם מנכ"ל המשרד. אנחנו נמצאים בקשר יומיומי , יש פגיש
שמגיעים ריחות מובהקים גורמת למקצועי שלו לטפל בזה.  בעיית אי הספיקה של המט"ש 
ורמים קיימים  כמה גמעבר לביוב , מהביוב, הביוב זורם וברור שזה מגיע משם. מבחינת הריחות 

אש, היחידה הכיבוי הפעלנו את כלל הגורמים ובכלל זה את לריחות . ברגע שהועבר לטיפולנו 
האזורית נכנסו לפעולה  והובן לנו שצריכים לדגום את הריחות ממכלי דגימה. בהתחלה היו גלים 

 עם המשרד להגנת הסביבה  בעצהחשבו שזה  בגלל פיזור ההפגנות בקלקיליה   ,של ריחות כימיים
שת"פ  קיים. בין אירועי הפרת סדר בסמוך לגדר לבין התלונות על הריחות ניסו למצוא התאמה

" לדיגום , אחרי כמה ימים , היה אירוע ריח נפתח סטריםיקנ", שמו מכלי   השכונות  ועדיו עם 
 דוח של עשרות רכיבים, המשרד טוען שזה עומד בתקן.

 
ין  אם זה בגולדה  המשרד גם אמר שזה עומד בתקן, חיפשנו את הגזים הספציפיים , עדי -יובל

 תקן אם זה תעשייתי.
 

 לאורך זמן. רגעית ולא דגימה היא סטריקנ -איתי
 

 של דגימה של כל חצי שעה , שעה. סטר יקניש  -יובל
 

תקציב לממן את הבדיקות  , אין למשרד להגנת הסביבה סטריםיקנהצלחנו לקבל עוד שני   -איתי
בנוסף הבאנו לכך הדיגום. בדיקת ו של המיכלים העירייה את הטיהור על חשבון ואנחנו עושים 

בדיקת פתע )בדיקה שניה  ליד "טבע". נעשתה  הותקנה תחנת דיגום קבועה  שמותקנתש
 ברמות נמוכות ביותר. הממצאים גות , יונמצא שאין חר טבע  בחודשיים( בארובות של

 
 טבע שורפים חומרים שאסורים . חברים שלי מתלוננים על אפר . - יובל

 
 

 .FDA-טבע לא יכול להרשות לעצמו מצב כזה כי לא יקבלו אישור של ה -אלונים
 
 

לגבי יתושים , אני חבר באגוד, לפני מספר ימים היה סיור בנחל קנה , ראינו את הדגירה  -עילאי
 ה , ניר אליהו וקלקיליה , הדבר  לא מאפשר ריסוס. .הזרימה של השפכים היא הבעיה הגדול

 
 הזרימה לא פוגעת ביתושים ומונעת דגירה? -יובל

 
 גזע של עץ בדרך שמהווה כר נוח לדגירה אף על פי שיש זרימה. קכי מספי, לא  -אלונים

 נבדקה בחינה של הדברה ביולוגית ? -דוד
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הדברה ביולוגית ע"י עטלף  באזור  של מדובר בשטח עצום , לא פוסל בדיקה נוספת -עילאי
 מצומצם. 

 
אפשר לסמן את הציר של הביוב והיתושים , הטיפול יחסית נקודתי , אם אין מקום סוג של  -דוד

  איגום והטייה, מרוויח את הריסוס והזרימה למט"ש.
 

 .מפסיקים מטרדי הריח לאטיפול שוטף כל הזמן,   -עילאי
 

שנים מראש, מה שקרה זה ביזיון.  10 כברביוב יודעים על היש מחדלים ויש מחדלים,  -אלונים
אנחנו השקענו כל כך הרבה כסף , הביוב שלנו נקי וכאן נותנים לדבר כזה להתרחש. מצידי פתרון  

 לשאוב את השפכים העודפים.קיצוני  שייקחו ביוביות 
 

לא משנה את מי אנחנו  ?ת פעולה כדי שהמטרד לא יגיע לעירהאם אנחנו יכולים לעשו -דוד
העיקרי שיש לנו שנמצא  סיימניעים. עמותות שמתעסקות בזה כגון "אדם טבע ודין" וכו' הק

ביובלים העליונים של הירקון, מאז אסון המכביה , הירקון, הוא "סדין אדום"  , הפתעתם אותי 
רבאח עד הירקון, איך הם  -שלירקון מזרימים ביוב גולמי.  יש כל כך הרבה נקודות  ניטור  מאבו

יון , ככל שעולים מזרחה שות עצירה של החלק העללעלא זועקים? יחסי הספיקה לא גבוהים. נוכל 
 של מקורות הביוב, בהנחה שתחנת הניטור מקבלת את המים שעומדים בתקנים.

 
 

מתחת לגובה  סלטוניתן  . מטוסים קלים לטוס עם אפשר ממריאים מעין ורד, בסופשבוע   -יובל
רגל על השביל של הנחל  ואז ניתן יהיה לראות מאיפה הוא זורם ולזהות את המקור. לדעתי  300

עם צי חוכולם אומרים עוד שנה ו  לטלאף אחד אין שליטה על הבעיה ,  תופעה שאף אחד לא שו
 הבעיה תיפתר . אבל אי אפשר לחכות שנה וחצי זה הרבה זמן. הרחבת המט"ש 

 
 ורה הוא בשליטת העירייה או מעבר ליכולת העירייה?מה שק -דוד

 
     כן.השפעה  , לאשליטה  -איתי

 
אם הדבר מטריד את התושבים , העירייה צריכה להסיר את המטרד ואם יש ביכולתה לשים  -דוד

  ,את ההשקעה כדי להפחית ו/או להרחיק את המטרד, יחד עם זה חשוב שתהייה תשובה מערכתית
לקראת  וריח ויתושים שאולי יורחב רדימט מיםלא יכולים לחכות לפתרונות לטווח הרחוק.  קיי

 הקיץ.
 

מדובר בשטח שהוא לא צריך לדעת שכל פעולה אחרת הנדסית שתידרש,  אבל  צודק, אתה  -איתי
 בתחום השיפוט של כפר סבא. 

 
 נקודת המוצא , למצוא את הנקודה הכי קיצונית שבתחום שלך. – דוד

 
 שום דבר לא עובר בשטח השיפוט של כפר סבא. -איתי

 
 לא בשטח שמשותף לנו? –דוד 
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מאוד שאשפה  וגזם שריפת  ביוב, שריפות צמיגים,   -המטרדים נובעים  מכמה גורמים -איתי
סוגיית הריסוסים החקלאיים אנחנו בקשר עם משרד  ",טבעמפעל ", לאורך קו התפר נפוצים

 .בקרה שלהם. נעשו המון פעולות אקטיביות לפתרונות ההחקלאות , עובדים לפי 
 
 
 
 
 
 

     רשמה :רחלי רם        
 
 
 
 
 

 יםהעתק:  משתתפ
 חברי הועדה              
 אתר עירוני             
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