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 ה    ל      ה      נ      ה      ה 

 מנכ"ל             העירייה
 09-7649119                טל: 

 09-7649389פקס:              
 תשע"חג' אלול, 

 2018אוגוסט,  14
 422916  אסמכתא:

 
 

 
 לכבוד

 גדעון מזור, 

 מנהל מחוז מרכז 

 המשרד להגנת הסביבה 

 

 
 בכפר סבא  80ניטור אוויר דחוף בשכונה הירוקה דרישה להנדון:  

עיריית כפר סבא ממשיכה לפעול בנחישות למיגור בעיית זיהום האוויר והריח במערב העיר במגוון 

דרכים, לאור הוכחות לקיומו של מפגע זה, כפי שעולה, בין היתר, מדו"ח ממצאי בדיקה של המשרד 

 . 4.8.2018להגנת הסביבה מיום 

שלוש מערכות ניטור קבוע המצוידות הקרוב  שבוע בלעדכנך כי עיריית כפר סבא תתקין אבקש 

 . במוסדות החינוך בקרבת מפעל בראון בשכונות הירוקות בכפר סבא, בחיישנים לאיתור פורמלדהיד

 בנושא זה פעולה זו מתווספת לפעולות רבות שהעירייה מובילה ותמשיך להוביל למען תושביה

ות במפעל ובסביבתו, כגון ביצוע בקר ית לאיכות הסביבה וגורמים נוספים,היחידה האזורבשיתוף 

 ניטור שפכים ועוד. 

להורות על ביצוע ו לנושא חשוב זהלהירתם  ךהיות ואנו נמצאים ערב פתיחת שנת הלימודים, אבקש

רד ניטור מקביל במיקומים אלו וכן על ביצוע ניטור בחלל מפעל בראון ובארובותיו מטעם המש

 , לצורך קבלת תמונה מלאה ומקיפה של איכות האוויר במערב העיר.באופן מיידי להגנת הסביבה

    

  ברכה,ב                                                                                      

 איתי צחר
 סבא-עיריית כפרמנכ"ל 
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 העתקים

 ח"כ זאב אלקין, השר להגנת הסביבה

 ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

 רממונה על המערך הארצי לניטור אווי ביז'ונר,-לבנה קורדובהד"ר 

  ראש אגף איכות אוויר ושינוי אקלים, צור גלין

 ראש אגף אגרואקולוגיה  ,אבי רדאעי

  מחוז מרכז ראש תחום תעשיות ,טל רועי

 השרוןמנהל היח' האזורית לאיכות הסביבה אורן תבורי, 

 משרד הבריאות, ראש שירותי בריאות הציבורד"ר רבקה שפר, 

 צביקה צרפתי, ראש העיר

  צאלה וקסמן גונן, סמנכ"לית שירות והסברה 

 יפעת וגשל, עוזרת מנכ"ל העירייה 

 אלון בן זקן, יועמ"ש לעירייה 

 אורלי פרומן, מנהלת אגף החינוך 

 ופיקוח סגנית מנהלת אגף הנדסה לרישוירעיה סבירסקי, 

 אורן וולשטיין, מ"מ סגן מנהל אגף איכות הסביבה 

 עידן חסון, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 

 וועד הפעולה למאבק בזיהום אוויר וריח בשכונות הירוקות בכפר סבא 

 

 

 


