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 סדר יום:

 .80מזהמי אויר ומפגעי ריח ממפעל 'בראון' בשכונה הירוקה ניטור  .1
 סקר עצים ברחבי העיר. .2
 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 
 :80מזהמי אויר ומפגעי ריח ממפעל 'בראון' בשכונה ניטור  .1

 
  :אורן וולשטיין

בהשתתפות:  ,נערך מפגש שיתוף ציבור עם ועד השכונה ותושבי השכונות הירוקות 7/10/18ביום 
חב'  -שפר מוקי ר"דסמנכ"לית שירות וקהילה,  -וקסמן גונןמנכ"ל העירייה, צאלה -איתי צחר

 .והח"מ מנהל היח' האזורית לאיכות הסביבה בשרון -אורן תבור, מ"בע הסביבה איכות שפר לשם
סביבה, במפגש הנ"ל איתי סקר את הנושא והפעולות שנעשו בנדון מול המפעל והמשרד להגנת ה

 לאור הפניות והתלונות הרבות של תושבי השכונה. ,לאורך הזמן
 

ניטור ודיגום סביבתי  בימים אלה עיריית כפר סבא שכרה את שירותי 'המבדקה הכימית' לביצוע
 .80למזהמים באויר עקב פעילות מפעל 'בראון', בסביבת מוסדות חינוך בשכונה 

בארץ מחמיר מאוד לעומת התקן בחו"ל והמדדים שנתגלו בבדיקות בשכונות המזהמים  מדדיתקן 
 היה נמוך מהתקן הארצי.

 
 דודו אשכנזי: 

הקיים באויר ולבדוק מציע לבצע את המדידות לאחר רדת הגשמים, כדי לנסות לנטרל את הזיהום 
 את הזיהום מפליטות המפעל.

 
 : עיררחבי הסקר עצים ב .2

 אורן וולשטיין: 
מציג את נועם ביבי, אגרונום "פתילת המדבר" שזכה במכרז העירוני לביצוע סקר עצים ברחבי 

 ים ונוף.העיר, עובד מול מנהלת מח' גנ
 
 
 

 3/2018מס' ישיבה:  עדת איכות הסביבה ופרוטוקול ישיבת ועדת:  נושא: 

 430301  אסמכתא :    17/10/2018 נערך ביום:

 רחל גבריאל נרשם ע"י : מ"מ סגן מנהל אגף איכות הסביבה -וולשטייןאורן  נוהל ע"י:

שמות חברי 
הוועדה 

 הנוכחים:

היח' האזורית  -הנדין, מאיר אלונים, דודו אשכנזי, אורן וולשטיין, הדס מרשל-עילאי הרסגור
 לאיכות הסביבה בשרון 

שמות חברי 
הוועדה שלא 

 נכחו:

 שיינפיין, יובל אוהד לוי ראש העיר, אברהם )ממה( -צביקה צרפתי

 שמות מוזמנים
 שנכחו:

 אגרונום "פתילת המדבר"  -נעם ביבי

 משתתפים, רכז/ת ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה תפוצה:
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 נעם ביבי: 
 .לעצים ברחבי העיר ומקיף מחלקת גנים ונוף פרסמה מכרז לביצוע סקר פרטני

 .ורחבת לגבי מצב העץיכול לתת תמונה מבשימוש החברה מכשיר הרזיסטוגרף ש
ונתגלה שכל העץ  , שנבדק באמצעות רזיסטוגרףעתיק לדוגמה, בת"א היה חשש לקריסת עץ צאלון

 רקוב. 
אחרות ורוצה להגיד שאין באף רשות השקעה בסדר גודל וברמה שנעשה אני מסתובב ברשויות 

 בכפר סבא. שיתוף הציבור בנושא ניכר ונותן תמיכה גדולה בתחום.
 .ומבוצע רק בעיר כפר סבא הסקר הזה הוא ראשון ויחיד במינו

עירית מויאל, מנהלת המחלקה, של  הסקר יתבצע באמצעות אפליקציה אשר פותחה בהובלתה
  ת.חיצוני חברהעם בשיתוף 

 תעודת הזיהוי  נולעץ והי ברקוד מאלומיניום שמוצמדאפליקציה יודעת לזהות את העץ ע"י ה
 .על העץהרלוונטי כל המידע אשר מכיל את של העץ 

 שנים. 6עד  5-כעץ ברחבי העיר ויארך  50,000-הסקר יקיף כ
 

 דודו אשכנזי:
בוגרים שהיו מיועדים לשימור ובשל  עצים 3000-מיוחדים בעיר, כבעבר נעשה סקר של עצים 

ההיסטוריה שלהם. הסקר יכול לשמש למעקב על הטיפול בעצים. יכול להפחית כריתה בלתי 
 מבוקרת והרעלת עצים. משמר האילנות עשה סקר לפני כשנה, שווה לראות מה התוצרים של 

 סקר זה. 
 ם שונים. מסוגיויש לתת תעדוף לעצים מסויימים 

 
 נועם ביבי:

 צורך.ל בהתאםהפעלת הרזיסטוגרף לתעדוף באמצעות הסקר יינתן 
 .  GIS-באפליקציה אני רואה את העץ בשכבת ה

 הסקר יש לו חשיבות גם בריאותית וגם כלכלית.
 

 דודו אשכנזי:
תכנון סקר העצים הוא עד דו שנתי. תוצר הסקר יכול להתקבל תוך חצי שנה ואפשר להתחיל 

 לפעול ולטפל בעצים עפ"י תוצרי הסקר.
 כדאי לשתף את הציבור בנתונים כדי שהציבור ידע מה שקורה בעיר.

 
 לסיכום: -נעם ביבי

. הסקר הסקר מבוצע ע"י אנשים מקצועיים הכי טובים, אך זה לא מעיד על כך שלא יקרסו עצים
עצים חדשים  800-כ גבאנועד למזער קריסת עצים. עיריית כפר סבא מובילה בתחום זה בארץ. 

 ניטעים בעיר בכל שנה.
 

 דודו אשכנזי:
בשבט קק"ל מקצים עצים חינם לשתילה, לרשויות המוניציפליות. אפשר להסתייע  'בכל שנה בטו

 בזה לשתילה בעיר.
ם שבוצעה לצורך העבודות של מע"צ היה כריתת העצי -חייב להעיר הערה לגבי יער אוסישקין

מאוד כעת, הטרקטורים שעובדים בחורשה פוגעים בעצים שנותרו ממש כאב לב, המצב חמור 
 ופשוט מחסלים אותם.

 
 

 מאיר אלונים:
בבקשה לפנות בקריאה דחופה לחברה  מבקש לרשום בפרוטוקול שהוועדה פונה לעיריית כפר סבא

 להגן ולשקם את העצים שנותרו ביער אוסישקין. מנהלת הפרוייקט,
 

 אורן וולשטיין: 
להוציא את המכתב לכל הגורמים הרלוונטיים בהקדם מאוד. העירייה תדאג הערה חשובה 

 האפשרי.
 
 

 חתימת מזכיר הועדה חתימת יו"ר הועדה
 


