
2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

תיאור בשורת טיפול אחרונהתאור פניהמחלקהביתרחובתאריך פתיחהפנייה' מסד"מס

(מורגש יותר בגינה בנלקין) 80מתלוננת על ריח מוזר וחריף בשכונת פיקוח עירוני42אנגל19:37 1170100522411/01/2017
* זיבלו,בעיני,סגורה וטופלה עי המחלקה הריח לא מוזר  

.שדות מצפון לעיר

יש להפנות למוקד הסביביתי(מורגש יותר בגינה בנלקין) 80מתלוננת על ריח מוזר וחריף בשכונת רישוי עסקים42אנגל19:41 2170100522511/01/2017

יש להפנות למוקד הסביביתי,באנגלי ובשינפיין ריח חריף של קקי באויררישוי עסקיםאנגל19:50 3170100522811/01/2017

יש להפנות למוקד הסביביתי(שכונה ירוקה)ריח נורא חזק ולא הריח המוכר של בראון  רישוי עסקיםספיר19:52 4170100522911/01/2017

ריח נוראי בכל השכונה של נבלה או זבל אורגני מבקש שיבדקו את הנושארישוי עסקים44אנגל07:25 5170100677816/01/2017

פנייתך בנושא זיהום אויר , שלום-  לגלעד חיים SMSנשלח 

למילוי סקר שביעות . רישוי עסקים ' י מח"בר און טופלה ע

106מוקד ,  לשרותךhtiny.cc/ksm 1701006778: רצון

.סגורה וטופלה עי המחלקה כרגע אין ריח*ריח של דישון. ריח חזק באזור התחיל לפני חצי שעהפיקוח עירוני8קמינסקי18:11 6170100720716/01/2017

רישוי עסקים6סוסנובסקי18:53 7170100722416/01/2017
מסריח בטירוף ליד מגרשי הטניס אי אפשר להיות - באזור של הקניון החדש 

שם בכלל

פנייתך בנושא זיהום , שלום-  לגרינברג זאב SMSנשלח 

למילוי סקר . רישוי עסקים ' י מח"אויר בר און טופלה ע

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1701007224: שביעות רצון

106מוקד 

ריחות זיבול בשכונה הירוקה כנראה מגיע מבר אוןרישוי עסקים6ויינברג10:44 8170100754117/01/2017

פנייתך בנושא זיהום אויר בר , שלום- אן ' לכהן זSMSנשלח 

: למילוי סקר שביעות רצון. רישוי עסקים ' י מח"און טופלה ע

htiny.cc/ksm 1701007541106מוקד ,  לשרותך

פיקוח עירוני6ויינברג10:59 9170100755517/01/2017
בטעות העברתיאת הפניה )ריחות זיבול בשכונה הירוקה כנראה מגיע מבר און   

(לחיים ושניה אחכ תיקנתי והעברתי לסיסו

 סגורה וטופלה עי המחלקה קיים ריח של דישון בכל העיר*

מהשטחים החקלאיים

סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח חריג*ריח דוחה מבראוןפיקוח עירוני20שיינפיין11:40 10170100899820/01/2017

ריח דוחה מבראוןרישוי עסקים20שיינפיין11:41 11170100899920/01/2017

פנייתך בנושא , שלום- אפרת / לשכטר דורוןSMSנשלח 

למילוי סקר . רישוי עסקים ' י מח"זיהום אויר בר און טופלה ע

מוקד ,  לשרותךhtiny.cc/ksm 1701008999: שביעות רצון

106

רישוי עסקיםויינברג12:43 12170100902920/01/2017
ריח המאפיין של מפעל בר און חזק  , ריח תערובת שאוכל לציפורים חזק

20/01/2017 12:37

פנייתך בנושא זיהום אויר , שלום- מקסים *  לSMSנשלח 

למילוי סקר שביעות . רישוי עסקים ' י מח"בר און טופלה ע

106מוקד ,  לשרותךhtiny.cc/ksm 1701009029: רצון

רישוי עסקיםשיינפיין17:16 13170101115425/01/2017
ממפעל .  מדווח על ריחות של פגר ואשפה עם תופעות לוואי של שריפה בעיניים

בראון

מבצעים שתילה , הורגש ריח של דישון , הייתי במקום

.בערגות ברחבי השכונה

פיקוח עירונישיינפיין17:23 14170101115625/01/2017
ממפעל .  מדווח על ריחות של פגר ואשפה עם תופעות לוואי של שריפה בעיניים

בראון
.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*

.לא נשלח פיקוח למקום13:03 26/01/2017מסריח בטירוף מבראון  רישוי עסקיםשכ ירוקה13:11 15170101149126/01/2017

ריח ממש חזק מבראותפיקוח עירוני10לוונברג19:00 16170101165426/01/2017
* אין.אנגל/סגורה וטופלה עי המחלקה אני בלוונברג  

עכשיו גשם ורוח.ריח ...

רישוי עסקים10לוונברג11:57 17170101228729/01/2017
 נרשמה על 19:00 בשעה 26.1ריח ממש חזק מבראות פניה שנפתחה ב

 יום חמישי26.1-הוציאו את חגית בערב של ה. תברואה מונעת במקור 

פנייתך בנושא זיהום אויר , שלום-  לגנץ  טלי SMSנשלח 

למילוי סקר שביעות . רישוי עסקים ' י מח"בר און טופלה ע

106מוקד ,  לשרותךtiny.cc/ksm 1701012287: רצון

.לא נשלח פיקוח למקוםריח חריף מבר אוןרישוי עסקיםשיינפיין12:46 18170101232129/01/2017

.סגורה וטופלה עי המחלקה כרגע אין ריח*ריח חריף מבר אוןפיקוח עירונישיינפיין12:47 19170101232329/01/2017

*ריח מבראון ריח חזק התחיל לפני כמה שעות  גורם לבחילותפיקוח עירוני21שיינפיין15:46 20170101293530/01/2017 עכשיו אין ריח,סגורה וטופלה עי המחלקה יתכן .

.לא הורגש ריח בסביבהריח מבראון ריח חזק התחיל לפני כמה שעות  גורם לבחילותרישוי עסקים21שיינפיין15:50 21170101293630/01/2017

.התושב מלין על סירחון שעולה ממפעל בראוןרישוי עסקיםאנגל18:00 22170101298030/01/2017



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

.י המוקד סיור או שיטור למקום"לא נשלח ע.ריח כימי חזק ממפעל בראון אי אפשר לנשוםרישוי עסקים70אנגל16:24 23170200354209/02/2017

*.מתלונן על ריח חריף מאוד ממפעל בראוןפיקוח עירוני20שיינפיין16:27 24170200431512/02/2017 ל מכיוון בראון"סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח כנ .

ריח נוראי ממפעל בר אוןרישוי עסקים20ספיר16:29 25170200559015/02/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לקהן קרנית SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1702005590– למשוב קצר 

106מוקד 

רישוי עסקים76אנגל17:12 26170200560515/02/2017
 15/02/2017  15:30מקשה מאוד על הנשימה החל משעה . ריח נוראי מבראון

16:53

, תודה שפנית, תושב יקר-  לברלס איריס SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1702005605– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

פיקוח עירונישיינפיין14:35 27170200622917/02/2017
 17/02/2017: רחוב הבעיה.   נורא ואיום. סירחון נוראי גורם לבחילות מבראון

13:54
.סגורה וטופלה עי המחלקה אין כלל ריח כמתואר*

רישוי עסקיםשיינפיין14:36 28170200623117/02/2017
 17/02/2017: רחוב הבעיה.   נורא ואיום. סירחון נוראי גורם לבחילות מבראון

13:54
.לא הורגש ריח באזור, הייתי בסביבת המפעל

רישוי עסקים4ויינברג17:12 29170200731620/02/2017
ככל הנראה .  סנטר בירוקה ואומרת שיש ריח רע חזק באווירBנמצאת כרגע ב

.לטענתה, ממפעל בראון

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לחרש מירב SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1702007316– למשוב קצר 

106מוקד 

פיקוח עירוני4ויינברג17:13 30170200731720/02/2017
ככל הנראה .  סנטר בירוקה ואומרת שיש ריח רע חזק באווירBנמצאת כרגע ב

.לטענתה, ממפעל בראון

 סגורה וטופלה עי המחלקה הגעתי למקום בעיכוב עקב*

 ,ריבוי קריאות בקצה השני של העיר ועומסים בכבישים בעיר

.אין ריח במקום

ריח חזק של זבל שורף בעיניים מבראוןרישוי עסקים16ספיר16:34 31170200776021/02/2017

, תודה שפנית, תושב יקר-  לאברמסון נדב SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1702007760– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום*ריח חזק של זבל שורף בעיניים מבראוןפיקוח עירוני16ספיר16:37 32170200776321/02/2017

רישוי עסקיםספיר15:50 33170200816222/02/2017
טוענת לריח חריף מאוד ממפעל בראון ושהילדים לא מוכנים לצאת מהבית בכל 

.מבקשת שיטפלו בזה מיידית. האזור בגלל זה

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  ל רותי SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1702008162– למשוב קצר 

106מוקד 

פיקוח עירוניספיר15:52 34170200816322/02/2017
טוענת לריח חריף מאוד ממפעל בראון ושהילדים לא מוכנים לצאת מהבית בכל 

.מבקשת שיטפלו בזה מיידית. האזור בגלל זה
סגורה וטופלה עי המחלקה הגעתי לכתובת לא הרחתי דבר*

פיקוח עירוני20ספיר15:55 35170200816422/02/2017
.  13:00התחיל דיי מוקדם התחיל באזור .  און-אומרת כי יש ריח נורא מבר

.עושה לה בחילות.  מדובר בריח חזק
סגורה וטופלה עי המחלקה הגעתי למקום לא הרחתי דבר*

נמצאת בפארק ויש ריח כימי חזק מבראוןרישוי עסקים32שיינפיין14:26 36170200853823/02/2017

רישוי עסקיםאנגל16:24 37170300109803/03/2017
ריח ממש מסריח של תערובת תרנגולים אומר כי כרגע הגיע - ליד מרכז הטניס 

לשכונה ויש ריח נוראי אין תופעות לוואי

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- מקסים *  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1703001098– למשוב קצר 

106מוקד 

 דקות ריח של תערובת אומר כי אין תופעות לוואי אבל מאוד מסריח20מעל רישוי עסקים52אנגל16:36 38170300110003/03/2017

, תודה שפנית, תושב יקר-  לקופר דניאל SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1703001100– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*ריח שרוף חזק מאודפיקוח עירוני21שיינפיין13:29 39170300151505/03/2017



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

.פ הפקח"לא הורגש ריח בסביבה ע, פיקוח נשלח למקום ריח שרוף חזק מאודרישוי עסקים21שיינפיין13:31 40170300151605/03/2017

סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום*ריח מבראון מסריח של תערטבתפיקוח עירוני9ויינברג16:53 41170300209106/03/2017

סירחון ממפעל בראון ריח של זבל לעופות גורם לבחילה ושורף בינייםפיקוח עירוני28שיינפיין17:47 42170300211306/03/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה הגעתי לכתובת לא הרחתי ריח*

חריג

סירחון ממפעל בראון ריח של זבל לעופות גורם לבחילה ושורף בינייםרישוי עסקים28שיינפיין17:49 43170300211406/03/2017
הורגש ריח , ביקרתי בסביבת הרחובות הסמוכים למפעל

.דק וחלף עם הרוח' חלש מאוד למשך מס

אי אפשר לנשום. ריח חריף במיוחד מבראוןפיקוח עירוני19שיינפיין17:51 44170300211506/03/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה הגעתי לכתובת לא הרחתי ריח*

חריג

אי אפשר לנשום. ריח חריף במיוחד מבראוןרישוי עסקים19שיינפיין17:52 45170300211606/03/2017
הורגש ריח , ביקרתי בסביבת הרחובות הסמוכים למפעל

.דק וחלף עם הרוח' חלש מאוד למשך מס

.נורא!!  ממפעל בראון80ריח חריף בשכונה הירוקה רישוי עסקים78אנגל17:53 46170300211806/03/2017
הורגש ריח , ביקרתי בסביבת הרחובות הסמוכים למפעל

.דק וחלף עם הרוח' חלש מאוד למשך מס

.נורא!!  ממפעל בראון80ריח חריף בשכונה הירוקה פיקוח עירוני78אנגל17:53 47170300211706/03/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה הגעתי לכתובת לא הרחתי ריח*

חריג

רישוי עסקים28שיינפיין21:03 48170300260207/03/2017
סירחון ממפעל בראון ריח של זבל לעופות גורם לבחילה ושורף ביניים  

07/03/2017 19:50
.לא הורגש ריח, הייתי בשכונה ברחובות הסמוכים למפעל

*ריח מסריח מבראוןפיקוח עירוני9ויינברג17:43 49170300349809/03/2017 ל"סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח כנ .

.לא הורגש ריח, הייתי בשכונה ברחובות הסמוכים למפעלריח מסריח מבראוןרישוי עסקים9ויינברג17:45 50170300349909/03/2017

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח עופות*.ריח חריף של זבל עופות ממפעל בראון יש צריבות בעיניים פיקוח עירוני76אנגל17:54 51170300350409/03/2017

לא הורגש ריח, הייתי במקום.ריח חריף של זבל עופות ממפעל בראון יש צריבות בעיניים רישוי עסקים76אנגל17:55 52170300350509/03/2017

.סגורה וטופלה עי המחלקה עכשיו אין ריח*ריחות מסריחים מבראוןפיקוח עירוני4ויינברג18:00 53170300350709/03/2017

.לא הורגש ריח, הייתי בשכונה ברחובות הסמוכים למפעלריחות מסריחים מבראוןרישוי עסקים4ויינברג18:01 54170300350909/03/2017

ריח חזק של תערובת ציפורים חזק מאודפיקוח עירוני26שיינפיין11:23 55170300367610/03/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה מדובר בטעות מוקד לא עבדתי*

באותו יום

.לא הורגש ריח, הייתי בשכונה ברחובות הסמוכים למפעלריח חזק של תערובת ציפורים חזק מאודרישוי עסקים26שיינפיין11:24 56170300367710/03/2017

לא הורגש ריח, הייתי במקוםריח נוראי מבראוןרישוי עסקים30שיינפיין11:38 57170300368310/03/2017

לא הורגש ריח, הייתי במקוםעושה רע בנשמה. ריח של זבל עופות רישוי עסקים20שיינפיין11:38 58170300368210/03/2017

.ריחות רעים וחזקים ממפעל בראוןפיקוח עירוני21שיינפיין15:20 59170300452313/03/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה עמדתי במקום מספר דקות לא*

הרחתי דבר

.פיקוח נשלח למקום.ריחות רעים וחזקים ממפעל בראוןרישוי עסקים21שיינפיין15:21 60170300452513/03/2017

.פיקוח נשלח למקוםריח של אוכל חיות. ליד הבי סנטר ריח ממפעלת בראוןרישוי עסקים30שיינפיין15:21 61170300452413/03/2017

.פיקוח נשלח למקום ליד מגרשי הטניס. ריח חריף של תערובתרישוי עסקים5ויינברג16:22 62170300455113/03/2017

רישוי עסקים30שיינפיין16:51 63170300455813/03/2017
ריח ,  גורם לבחילות וסחרחורת,  סירחון ממפעל בראון ברחוב אנגל פינת ספיר

16:51 13/03/2017של תערובות של בעח  
.הורגש ריח חלש מאוד של תערובת,הייתי במקום

פיקוח עירוני30שיינפיין16:04 64170300503514/03/2017
 (ריח מהמפעל)ריח מאוד חזק של חריף חמוץ חזק מאוד אין תופעות לוואי 

 החדש80אומרת כי זה גם ליד בית ספר 
סגורה וטופלה עי המחלקה לא היה ריח במקום*

רישוי עסקים30שיינפיין16:05 65170300503614/03/2017
 (ריח מהמפעל)ריח מאוד חזק של חריף חמוץ חזק מאוד אין תופעות לוואי 

 החדש80אומרת כי זה גם ליד בית ספר 
.נשלח פיקוח עירוני

.פיקוח נשלח למקום17:33 14/03/2017: ממש קשה לנשום  רחוב הבעיה. סירחון מטורף מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין17:56 66170300509714/03/2017

.לא הורגש ריח בסביבה,הייתי במקוםריח של אוכל של בעלי חייםרישוי עסקים42אנגל17:58 67170300510014/03/2017

.לא הורגש ריח בסביבה,הייתי במקוםזה התחיל בצהריים ועכשיו נהיה ממש נוראי. ממש מסריח, ריח חזק מבראוןרישוי עסקים21שיינפיין17:59 68170300510214/03/2017

.לא הורגש ריח בסביבה,הייתי במקוםריח של אוכל של ציפוריםרישוי עסקים5ספיר18:21 69170300510514/03/2017
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.פיקוח נשלח למקום .יש ריח נורא חזק וחריף ממפעל בר און רישוי עסקים20ספיר18:51 70170300561215/03/2017

.סגורה וטופלה עי המחלקה לא הרחתי ריח חזק או חריף*.יש ריח נורא חזק וחריף ממפעל בר און פיקוח עירוני20ספיר18:54 71170300561315/03/2017

.ריח של עופות, ריח חזק מבראוןרישוי עסקים23שיינפיין21:00 72170300563115/03/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לורד ענת SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1703005631– למשוב קצר 

106מוקד 

רישוי עסקים30שיינפיין19:41 73170300637618/03/2017
ריח ,  גורם לבחילות וסחרחורת,  סירחון ממפעל בראון ברחוב אנגל פינת ספיר

19:29 18/03/2017של תערובות של בעח  
.לא הורגש ריח באוויר, הייתי בסביבת המפעל

פיקוח עירוני30שיינפיין19:43 74170300637718/03/2017
ריח ,  גורם לבחילות וסחרחורת,  סירחון ממפעל בראון ברחוב אנגל פינת ספיר

19:29 18/03/2017של תערובות של בעח  
זוהר לא קיבלה את הקריאה

ריח חריף של תערובת מבר אוןרישוי עסקים20ספיר07:48 75170300643219/03/2017

, תודה שפנית, תושב יקר-  למקסים  לב SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1703006432– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*.ריח של תערובת ממפעל בראון בעוצמה בינונית חזקהפיקוח עירונישיינפיין07:51 76170300643519/03/2017

רישוי עסקים38אנגל14:59 77170300684319/03/2017

ריח מסריח מבראון ריח בעוצמה חזקה של ריח של גבינה מקולקלת מבקשת 

שיצרו עמה קשר מהמחלקה לא מבינה למה כמה שבועות המצב כלכך גרוע ולא 

0545349788: עושים עם זה כלום נא ליצור עמה קשר

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  ל טלי SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1703006843– למשוב קצר 

106מוקד 

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח של גבינה*ריח מסריח מבראון ריח בעוצמה חזקה של ריח של גבינה מקולקלתפיקוח עירוני38אנגל15:28 78170300685619/03/2017

פיקוח עירוני20ספיר15:56 79170300775921/03/2017
. אומר שאי אפשר לנשום את זה כבר, מדווח שיש ריח דוחה ממפעל בראון

.אומר שהריח נכנס לכיתות והילדים מתלוננים כבר

* אולי מחוץ.'בראון'סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח מ  

לכפר סבא

רישוי עסקים20ספיר15:59 80170300776021/03/2017
. אומר שאי אפשר לנשום את זה כבר, מדווח שיש ריח דוחה ממפעל בראון

.אומר שהריח נכנס לכיתות והילדים מתלוננים כבר

תודה , תושב יקר-  ב אפי 80ס '' לאב בית ביSMSנשלח 

הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און , שפנית

– נשמח למענה למשוב קצר , הסתיים

http://tiny.cc/ksm/1703007760 106מוקד , לשרותך

אין ריחיש ריחות ממפעל בראוןפיקוח עירוני20ספיר15:25 81170300823822/03/2017

.נשלח פיקוח למקום יש ריחות ממפעל בראוןרישוי עסקים20ספיר15:27 82170300824022/03/2017

רישוי עסקים40אנגל15:29 83170300824122/03/2017
מחכה שיצרו עמה קשר דורשת שידברו איתה ויגידו לה מה . ריח מסריח בראוון

נעשה עם כל העניין הזה
.נשלח פיקוח למקום 

מסריח מבראוןפיקוח עירוני21שיינפיין15:51 84170300825122/03/2017
סגירה והעברה לטיפול מחלקה אחרת אני בצד שני של 

...העיר

סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*סירחון מבראוןפיקוח עירוני30שיינפיין16:28 85170300826122/03/2017

עוצמה בינונית חזקה. מביא לבחילות. ריח כבר מעל שעה ריח של תערובתרישוי עסקיםשיינפיין16:31 86170300826322/03/2017
לא הרגשתי ריח , 17:00שביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

.באזור

ריח מסריח מבראוןרישוי עסקיםויינברג16:36 87170300826522/03/2017
לא הרגשתי ריח , 17:00שביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

.באזור

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*ריח מסריח מבראוןפיקוח עירוניויינברג16:36 88170300826422/03/2017

ריח חזק של תערובת של ציפוריםרישוי עסקים5ויינברג16:37 89170300826622/03/2017
לא הרגשתי ריח , 17:00שביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

.באזור

.סגורה וטופלה עי המחלקה כלל אין ריח*ריח מסריח מבראוןפיקוח עירונישיינפיין16:39 90170300826722/03/2017

ריח מסריח מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין16:40 91170300826822/03/2017
לא הרגשתי ריח , 17:00שביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

.באזור
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רישוי עסקים42אנגל16:48 92170300827322/03/2017
.  בחילות ,  ריח תערובת של בעלי חיים,  סירחון חזר ממפעל בראון

22/03/2017 16:42

לא הרגשתי ריח , 17:00שביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

.באזור

סירחון מבראוןרישוי עסקים30שיינפיין17:02 93170300827922/03/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לקהן קרנית SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1703008279– למשוב קצר 

106מוקד 

סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום*ריח מבראוןפיקוח עירוני26שיינפיין11:56 94170300895824/03/2017

.און-ריח חריף של תערובות אוכל של לולים מבררישוי עסקים19שיינפיין11:57 95170300895724/03/2017
 12:15בשעה , הייתי בסביבת המפעל  והרחובות הסמוכים 

.לא הורגש ריח

. דקות5-10התחיל לפני כ.  און-ריח זוועה ממפעל בררישוי עסקים17שיינפיין11:58 96170300895924/03/2017
 12:15בשעה , הייתי בסביבת המפעל  והרחובות הסמוכים 

.לא הורגש ריח

ריח מבראוןרישוי עסקים26שיינפיין12:00 97170300896024/03/2017
 , 12:15הייתי בסביבת המפעל והרחובות הסמוכים בשעה 

.לא הורגש ריח באזור

סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*.אומרת שיש ריח מסריח מבר און מבקשת שיפתרו את זה זה פוגע בילדיםפיקוח עירוני19שיינפיין14:57 98170300965026/03/2017

.י המוקד"לא נשלח פיקוח ע.אומרת שיש ריח מסריח מבר און מבקשת שיפתרו את זה זה פוגע בילדיםרישוי עסקים19שיינפיין14:59 99170300965126/03/2017

.י המוקד"לא נשלח פיקוח עריח של תערובת. סירחון מבראוןרישוי עסקים14ויינברג15:06 100170300965526/03/2017

רישוי עסקיםקמינסקי16:58 101170300971026/03/2017

על בסיס יומי שאני ! לאחרונה חזר הריח הנוראי מאזור המפעלים, שלום רב

לא להאמין שאלפי . לוקח את ילדתי מבי״ס מריחים ריח חריף ונוראי באזור כולו

נא . ילדים ועשרות אלפי אנשים צריכים לנשום רעלים מהמפעלים בשכונה

16:52 26/03/2017: תודה  רחוב הבעיה!. טיפולים הדחוף

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לגליקו יואב SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1703009710– למשוב קצר 

106מוקד 

לא הורגש ריח באזור , 16:40הייתי בסביבת המפעל בשעה ס לאה גולדברג ומתלוננת על ריח חזק מבר און"נמצאת כרגע ליד ביהרישוי עסקים20ספיר15:01 102170301031327/03/2017

לא הורגש ריח באזור , 16:40הייתי בסביבת המפעל בשעה .יש ריחות ממפעל בראון מהבוקררישוי עסקים20ספיר15:02 103170301031527/03/2017

סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום*ס לאה גולדברג ומתלוננת על ריח חזק מבר און"נמצאת כרגע ליד ביהפיקוח עירוני20ספיר15:05 104170301031427/03/2017

רישוי עסקים16ספיר15:08 105170301032027/03/2017
גורם לבחילות ושורף ,  ריח של תערובת של בעלי חיים- סירחון ממפעל בראון 

15:07 27/03/2017בעינים   
לא הורגש ריח באזור , 16:40הייתי בסביבת המפעל בשעה 

רישוי עסקיםשיינפיין15:09 106170301032127/03/2017
 27/03/2017: רחוב הבעיה.   אנא טפלו. ל' רחוב אנג80סירחון מטורף בביס 

15:04
לא הורגש ריח באזור , 16:40הייתי בסביבת המפעל בשעה 

רישוי עסקים22ספיר15:28 107170301032927/03/2017
ריח חזק מאוד של תערובת של אוכל לציפורים המאפיין של בר און  

27/03/2017 15:18
לא הורגש ריח באזור , 16:40הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.ריחות חזקים מאוד ממפעל בראוןרישוי עסקים38אנגל16:17 108170301034527/03/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לגנץ  טלי SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1703010345– למשוב קצר 

106מוקד 

ריחות מאוד חזקים ממפעל בראוןרישוי עסקים19שיינפיין16:22 109170301034627/03/2017
 לא הורגש ריח 16:40ביקרתי בסביבת המפעל בשעה  

.בסביבה

רישוי עסקים16ספיר09:10 110170301054128/03/2017
גורם לבחילות ושורף ,  ריח של תערובת של בעלי חיים- סירחון ממפעל בראון 

08:02 28/03/2017בעינים   
.טוען שלא הורגש ריח, סיסו היה במקום - פקח עירוני

פיקוח עירוני16ספיר09:15 111170301054528/03/2017
גורם לבחילות ושורף ,  ריח של תערובת של בעלי חיים- סירחון ממפעל בראון 

08:02 28/03/2017בעינים   
סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום*

.טוען שלא הורגש ריח, סיסו היה במקום - פקח עירוניריח תערובת מבר אוןרישוי עסקים21שיינפיין14:08 112170301080228/03/2017

סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום*ריח תערובת מבר אוןפיקוח עירוני21שיינפיין14:09 113170301080328/03/2017
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סגורה וטופלה עי המחלקה אין כלל ריח*היא טוענת שהיא ליד בית הספר לאה גולדברג ויש ריח חזק מאוד מבראוןפיקוח עירוני20ספיר16:15 114170301087128/03/2017

.לא הורגש ריח, עמירןם מפיקוח עירוני היה במקוםהיא טוענת שהיא ליד בית הספר לאה גולדברג ויש ריח חזק מאוד מבראוןרישוי עסקים20ספיר16:21 115170301087328/03/2017

רישוי עסקיםספיר16:32 116170301087728/03/2017
 סנטר ליד רחוב ספיר אומרת כי Bנמצאת ליד ה. אוון-יש ריח חזק ממפעל בר

בימים האחרונים
.לא הורגש ריח, עמירןם מפיקוח עירוני היה במקום

פיקוח עירונישיינפיין14:12 117170301136029/03/2017
?  עד מתי   (בירוקה80מתחם )רוצה להתלונן על הריח הנוראי שיש באיזורינו 

14:10 29/03/2017: רחוב הבעיה

 סגורה וטופלה עי המחלקה הגעתי לכתובת עמדתי מספר*

 דקות במקום וגם הסתובבתי בשכונה וברחוב אנגל לא

לציין שאני רכוב על קטנוע עם קסדה. הרחתי דבר חריג  

.פתוחה

רישוי עסקים20ספיר14:13 118170301136529/03/2017
רחוב .   וגני הילדים80ס החדש "איי חריף ולא נעים מבראון בסביבת ביה

14:09 29/03/2017: הבעיה
.לא הורגש ריח, פיקוח עיורני היה במקום

רישוי עסקים16ספיר14:13 119170301136329/03/2017
גורם ,  ריח של תערובת של בעלי חיים-  סנטר סירחון ממפעל בראון bליד 

13:52 29/03/2017לבחילות ושורף בעינים   
.לא הורגש ריח, פיקוח עיורני היה במקום

רישוי עסקיםשיינפיין14:13 120170301136229/03/2017
?  עד מתי   (בירוקה80מתחם )רוצה להתלונן על הריח הנוראי שיש באיזורינו 

14:10 29/03/2017: רחוב הבעיה
.לא הורגש ריח, פיקוח עיורני היה במקום

רישוי עסקיםשיינפיין14:13 121170301136129/03/2017
?  עד מתי   (בירוקה80מתחם )רוצה להתלונן על הריח הנוראי שיש באיזורינו 

14:10 29/03/2017: רחוב הבעיה
.לא הורגש ריח, פיקוח עיורני היה במקום

רישוי עסקיםהמוביל14:14 122170301136629/03/2017
ליד הבית הספר לאה גולדבר ריח של אוכל לציפורים המאפיין את מפעל הבר 

14:01 29/03/2017: און  רחוב הבעיה
.לא הורגש ריח, פיקוח עיורני היה במקום

רישוי עסקיםהמוביל14:14 123170301136429/03/2017
ריח כימי מרגישה צריבה . יש ריח נוראי באיזור בית הספר וביסנטר מבראון

13:48 29/03/2017: רחוב הבעיה!!!!  דחוף. בגרון מרב הסרחון
.לא הורגש ריח, פיקוח עיורני היה במקום

רישוי עסקיםשיינפיין14:16 124170301137829/03/2017
רחוב .   וגני הילדים80ס החדש "ריח חריף ולא נעים מבראון בסביבת ביה

14:09 29/03/2017: הבעיה
.לא הורגש ריח, פיקוח עיורני היה במקום

רישוי עסקיםשיינפיין14:16 125170301136729/03/2017
גורם . ח "ריח של תערובת בע,  ריח מסריח ממפעל בראון b centerליד ה 

14:00 29/03/2017: לבחילות  רחוב הבעיה
.לא הורגש ריח, פיקוח עיורני היה במקום

רישוי עסקים16ספיר14:17 126170301137129/03/2017
גורם ,  ריח של תערובת של בעלי חיים-  סנטר סירחון ממפעל בראון bליד 

13:53 29/03/2017לבחילות ושורף בעינים   
.לא הורגש ריח, פיקוח עיורני היה במקום

רישוי עסקים76אנגל14:18 127170301137429/03/2017
רחוב .   וגני הילדים80ס החדש "איי חריף ולא נעים מבראון בסביבת ביה

13:56 29/03/2017: הבעיה
.לא הורגש ריח, פיקוח עיורני היה במקום

רישוי עסקיםויינברג14:19 128170301137529/03/2017

ריח מצחין מגיע מהמפעל וכל השכונה ,  בימים האחרונים וגם ברגע זה, שלום

: עינת    רחוב הבעיה,  תודה.  לטיפולכם  הבהול  אודה.  מסריחה (80)

29/03/2017 13:47

.לא הורגש ריח, פיקוח עיורני היה במקום

ריחות מבר אוןפיקוח עירוני38אנגל14:45 129170301139729/03/2017

 סגורה וטופלה עי המחלקה הגעתי לכתובת עמדתי מספר*

 דקות במקום וגם הסתובבתי בשכונה וברחוב שיינפיין לא

לציין שאני רכוב על קטנוע עם קסדה. הרחתי דבר חריג  

.פתוחה

.לא הורגש ריח, פיקוח עיורני היה במקוםריחות מבר און  התושבת מבקשת ליצור עימה קשררישוי עסקים38אנגל14:47 130170301139829/03/2017

פיקוח עירוני22ספיר16:22 131170301142529/03/2017
רחוב .  בבית הספר לאה גולדברג הסמוך, ריחות חריפים וקשים ממפעל בראון

15:28 29/03/2017: הבעיה

 סגורה וטופלה עי המחלקה הייתי במקום לפני כחצי שעה*

ושוחחתי עם חגית מרישוי עסקים לא היה ריח במקום

רישוי עסקים22ספיר16:24 132170301142629/03/2017
רחוב .  בבית הספר לאה גולדברג הסמוך, ריחות חריפים וקשים ממפעל בראון

15:28 29/03/2017: הבעיה
.לא הורגש ריח, פיקוח עיורני היה במקום

רישוי עסקיםויינברג17:58 133170301145829/03/2017

ריח מצחין מגיע מהמפעל וכל השכונה ,  בימים האחרונים וגם ברגע זה, שלום

: עינת    רחוב הבעיה,  תודה.  לטיפולכם  הבהול  אודה.  מסריחה (80)

29/03/2017 17:00

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  ל עינת SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1703011458– למשוב קצר 

106מוקד 
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שלי לא היה ריחריח חזק של תערובת דישוןפיקוח עירוני20ספיר17:02 134170301198430/03/2017

ריח חזק של תערובת דישוןרישוי עסקים20ספיר17:05 135170301198530/03/2017
הורגש ריח חלש  , 17:30ביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

.נעלם עם הרוח, דק' ולאחר מס, מאוד שבא בגל

 דקות15ריח מסיח הרגיל של בראון בערך רישוי עסקים9ויינברג17:23 136170301199730/03/2017
הורגש ריח חלש  , 17:30ביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

.נעלם עם הרוח, דק' ולאחר מס, מאוד שבא בגל

רישוי עסקיםרפפורט19:00 137170301203030/03/2017
ריח של תערובת מזון של . שריפה בעיניים ובחילות, ריח חריף ממפעל בראון 

17:37 30/03/2017: בעח  רחוב הבעיה

הורגש ריח חלש  , 17:30ביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

.נעלם עם הרוח, דק' ולאחר מס, מאוד  שבא בגל

פיקוח עירונירפפורט11:22 138170301225331/03/2017
ח "ריח מסריח של תערובת בע,  ס לאה גולדברג  מטרד ריח ממפעל בראון"ביה

11:19 31/03/2017:   רחוב הבעיה

 סגורה וטופלה עי המחלקה הגעתי לכתובת עמדתי במקום*

כמו כן המשכתח לרחובות הסמוכים לא הרחתי כל דבר חריג

רישוי עסקים22ספיר11:23 139170301225631/03/2017
ח "ריח מסריח של תערובת בע,  ס לאה גולדברג  מטרד ריח ממפעל בראון"ביה

11:19 31/03/2017:   רחוב הבעיה

הפקח סיסו  , 11:35פיקוח עירוני היה במקום בשעה 

.לא הרגיש ריח, הסתובב באזור הרחובות הסמוכים

אומרת כי יש ריח נוראי מבר אוןרישוי עסקים30שיינפיין11:40 140170301226531/03/2017
הפקח סיסו  , 11:35פיקוח עירוני היה במקום בשעה 

.לא הרגיש ריח, הסתובב באזור הרחובות הסמוכים

מגיע מאיזור בית ספר לאה גולדברג. ריח מסריח מבראוןרישוי עסקים22ספיר11:42 141170301227531/03/2017
הפקח סיסו  , 11:35פיקוח עירוני היה במקום בשעה 

.לא הרגיש ריח, הסתובב באזור הרחובות הסמוכים

רישוי עסקיםהמוביל11:55 142170301227831/03/2017
 31/03/2017: ריח חזק מי בר און   רחוב הבעיה, בית הספר לאה גולדבר

11:42

הפקח סיסו  , 11:35פיקוח עירוני היה במקום בשעה 

.לא הרגיש ריח, הסתובב באזור הרחובות הסמוכים

רישוי עסקיםהמוביל11:56 143170301228031/03/2017
ריח של . בלתי אפשרי לנשום. ריח חזק ברחוב ספיר ליד בית ספר לאה גולדברג

11:39 31/03/2017: רחוב הבעיה.  ציפורים

הפקח סיסו  , 11:35פיקוח עירוני היה במקום בשעה 

.לא הרגיש ריח, הסתובב באזור הרחובות הסמוכים

12:34 31/03/2017: רחוב הבעיה.  מסריח ממפעל בראון בשעה האחרונהרישוי עסקיםלוונברג12:39 144170301229331/03/2017
הפקח סיסו  , 11:35פיקוח עירוני היה במקום בשעה 

.לא הרגיש ריח, הסתובב באזור הרחובות הסמוכים

SMSנעשה ניסיון מול שרון בשליחת רישוי עסקיםויצמן10:16 145170400028102/04/2017

בין הגבול של כנפי נשרים גן חיים לירוקה. ריח חריף מבר אוןרישוי עסקיםכנפי נשרים21:33 146170400200005/04/2017

לא יכולתי לצאת . לא נשלח פיקוח למקום, אין פרטי פונה

פ דעתי לא מדובר בריחות מבראון היות והמרחק "למקום וע

.גדול

פיקוח עירוני26שיינפיין13:16 147170400332609/04/2017
ריח אוכל לציפורים המאפיין של בר און   ,  כפר סבא ירוקה, Bקניון 

09/04/2017 13:15
סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*

פיקוח עירוני19שיינפיין17:24 148170400345709/04/2017
אומרת כי יש ריח של מכון . און באזור השעה-אומרת כי יש סירחון ממפעל בר

.תערובת
* אין כלל ריח.סגורה וטופלה עי המחלקה אני במקום .

פיקוח עירוניהמוביל17:37 149170400347009/04/2017
אי אפשר לנשום המגרשים טניס ובי סנטר  רחוב !!!!! ריח חזק של אוכל לעופות

16:59 09/04/2017: הבעיה
סגורה וטופלה עי המחלקה ברחוב המוביל אין ריח*

פיקוח עירונישכ ירוקה06:47 150170400359310/04/2017
אי אפשר לנשום המגרשים טניס ובי סנטר  רחוב !!!!! ריח חזק של אוכל לעופות

06:42 10/04/2017: הבעיה
סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום*

.לא הורגש ריח, עמירם היה במקוםריח חריף של שרוף ממפעל בראוןרישוי עסקים76אנגל13:54 151170400522616/04/2017

.לא הורגש ריח, עמירם היה במקוםזיהום אויר מבר אוןרישוי עסקים9ויינברג14:16 152170400523016/04/2017

סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*אי אפשר להיות בחוץ, באזור של הבי סנטר יש ריח מאוד חזק ומסריח מבראוןפיקוח עירוני42אנגל14:16 153170400522916/04/2017

.לא הורגש ריח, עמירם היה במקום.ריח כימי מסריח וחזק ממפעל בראון אומרת כי הריח עושה בחילותרישוי עסקים20שיינפיין14:17 154170400523116/04/2017

רישוי עסקיםויינברג16:41 155170400525116/04/2017
: ריח חזק של אוכל של ציפורים המאפיין מפעל בר און  רחוב הבעיה

16/04/2017 15:36
.לא הורגש ריח, עמירם היה במקום

רישוי עסקיםספיר22:33 156170400538117/04/2017
ריח של . בלתי אפשרי לנשום. ריח חזק ברחוב ספיר ליד בית ספר לאה גולדברג

21:56 17/04/2017: רחוב הבעיה.  ציפורים
.אין פיקוח בשעות הללו

פיקוח עירוני76אנגל16:16 157170400593118/04/2017
הריח . אומרת שמתקשה לנשום, מדווחת על ריח חריף וחזק ממפעל בראון

.הרגיל שיש ממפעל בראון

 סגורה וטופלה עי המחלקה הגעתי למקום ולא הרחתי כל*

ריח חריג
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רישוי עסקים76אנגל16:18 158170400593218/04/2017
הריח . אומרת שמתקשה לנשום, מדווחת על ריח חריף וחזק ממפעל בראון

.הרגיל שיש ממפעל בראון

 הורגש ריח חלש  16:40בקרתי במקום בסביבות השעה 

.מאוד שבא בגלים עם הרוח 

שעתיים כבר יש ריח מבראון  יש בחילות סחרחורותרישוי עסקים28שיינפיין16:33 159170400594218/04/2017
 הורגש ריח חלש  16:40בקרתי במקום בסביבות השעה 

.מאוד שבא בגלים עם הרוח 

.ריח חזק ונוראי ממפעל בראוןרישוי עסקים21שיינפיין16:42 160170400594318/04/2017
 הורגש ריח חלש  16:40בקרתי במקום בסביבות השעה 

.מאוד שבא בגלים עם הרוח 

רישוי עסקים26שיינפיין16:56 161170400595018/04/2017
מדובר במגרש ! ריח של אוכל לעופות. יש ריחות חזקים במגרש טניס מהמפעל

16:51 18/04/2017:   רחוב הבעיה80טניס ירוקה 

 הורגש ריח חלש  16:40בקרתי במקום בסביבות השעה 

.מאוד שבא בגלים עם הרוח 

17:03 18/04/2017: רחוב הבעיה.   סרחון כבד באזור קשיי נשימהרישוי עסקים19שיינפיין17:05 162170400595618/04/2017
 הורגש ריח חלש  16:40בקרתי במקום בסביבות השעה 

.מאוד שבא בגלים עם הרוח 

ריח נורא חזק ממפעל בראוןרישוי עסקים9ויינברג17:06 163170400595718/04/2017
 הורגש ריח חלש  16:40בקרתי במקום בסביבות השעה 

.מאוד שבא בגלים עם הרוח 

רישוי עסקים6ספיר17:07 164170400595918/04/2017
, ממש סיוט. ריח קשה וחריף של מכון תערובת. מסריח מאד ממפעל בראון

17:00 18/04/2017.   דק15מריחה כבר . ועוצמה חזקה

 הורגש ריח חלש  16:40בקרתי במקום בסביבות השעה 

.מאוד שבא בגלים עם הרוח 

. גורם לבחילות16:30ריח חזק מבראון התחיל ברישוי עסקים36שיינפיין17:08 165170400596218/04/2017
 הורגש ריח חלש  16:40בקרתי במקום בסביבות השעה 

.מאוד שבא בגלים עם הרוח 

רישוי עסקים30שיינפיין17:08 166170400596118/04/2017
מאלץ להשאר בבית ולא לצאת . מאוד חזק ולא נעים. אין מזעזע מכיוון בראון

17:02 18/04/2017: רחוב הבעיה...  חבל. לפארק

 הורגש ריח חלש  16:40בקרתי במקום בסביבות השעה 

.מאוד שבא בגלים עם הרוח 

רישוי עסקים3ויינברג17:12 167170400596518/04/2017
 דקות יש ריח חזק כימי ללא תופעות  אומרת כי הייתה בקניון וזה 40קרוב ל

פשוט מסריח

 הורגש ריח חלש  16:40בקרתי במקום בסביבות השעה 

.מאוד שבא בגלים עם הרוח 

רישוי עסקיםשיינפיין17:12 168170400596418/04/2017
: רחוב הבעיה.  המאפיין מפעל בר און, ריח חזק של אוכל של ציפורים

18/04/2017 17:10

 הורגש ריח חלש  16:40בקרתי במקום בסביבות השעה 

.מאוד שבא בגלים עם הרוח 

ליד הבי סנטר ריח חזק מאודרישוי עסקים14שיינפיין18:06 169170400598318/04/2017
 הורגש ריח חלש  16:40בקרתי במקום בסביבות השעה 

.מאוד שבא בגלים עם הרוח 

הריח המוכר של המפעל בחילה- ריח מסריח כבר שעה ומשהו רישוי עסקים9מנור אהוד18:24 170170400599118/04/2017
 הורגש ריח חלש  16:40בקרתי במקום בסביבות השעה 

.מאוד שבא בגלים עם הרוח 

ריח ממפעל בראוןפיקוח עירוני17שיינפיין13:30 171170400653219/04/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה הגעתי למקום אכוב בקטנוע עם*

קסדה פתוחה לא הרחתי דבר

ריח ממפעל בראוןרישוי עסקים17שיינפיין13:31 172170400653319/04/2017

, תודה שפנית, תושב יקר-  לארונסון גלוריה SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1704006533– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

סגורה וטופלה עי המחלקה ריח בינוני*ריח מסריח מבראוןפיקוח עירוני76אנגל15:12 173170400661219/04/2017

.הורגש ריח חלש מאוד, לירון הפקחית הייתה במקוםריח מסריח מבראוןרישוי עסקים76אנגל15:13 174170400661319/04/2017

.הורגש ריח חלש מאוד, לירון הפקחית הייתה במקוםריח בלתי נסבל מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין15:38 175170400663019/04/2017

.פיקוח היה במקוםריח מבראוןרישוי עסקים17שיינפיין12:12 176170400710920/04/2017

ריח מבראוןפיקוח עירוני17שיינפיין12:12 177170400710820/04/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה הגעתי לכתובת רכוב על אופנוע*

ולא הרחתי דבר

רישוי עסקיםהמוביל12:52 178170400714920/04/2017
: הי סנטר ובית ספר לאה גולדברג   רחוב הבעיה. ריח של אוכל ציפורים נוראי

20/04/2017 12:43
.פיקוח היה במקום

ריח חריף מבראוןפיקוח עירוניחיימוביץ16:16 179170400729820/04/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה הגעתי לכתובת רכוב על קטנוע*

בסיבוב בשיינפיין וברחובות המקבילים לא הרחתי דבר
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ריח חריף מבראוןפיקוח עירוניחיימוביץ16:17 180170400730220/04/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה הגעתי לכתובת רכוב על קטנוע*

בסיבוב בשיינפיין וברחובות המקבילים לא הרחתי דבר

ריח חריף מבראוןרישוי עסקיםחיימוביץ16:23 181170400730320/04/2017
לא הורגש , 16:40הייתי בסביבת הרחובות והמפעל בשעה 

.ריח 

.מבראון. ריח של תערובות אוכל רישוי עסקים19שיינפיין16:30 182170400730420/04/2017
לא הורגש , 16:40הייתי בסביבת הרחובות והמפעל בשעה 

.ריח 

.לא הורגש ריח, ביקרתי במקום בסביבת המפעלבקניון של הירוקה. ריח מסריח ממפעל בראוןרישוי עסקים3רפפורט18:14 183170400732820/04/2017

עכשיו התחיל ריח מהמפעלפיקוח עירוני20שיינפיין10:47 184170400760821/04/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה בסיור ברחובות הסמוכים לא*

הרחתי ריח חריג

עכשיו התחיל ריח מהמפעלרישוי עסקים20שיינפיין10:48 185170400761121/04/2017
 הורגש ריח חלש מאוד 12ביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

 דק10שבא בגלים במשך 

פיקוח עירוניספיר10:59 186170400762221/04/2017
הריח המאפיין של מפעל בר און של אוכל של ציפורים באיזור של בית הספר של 

10:49 21/04/2017: לאה גולדברג  רחוב הבעיה

 סגורה וטופלה עי המחלקה בסיור בשכונה לא הרחתי ריח*

חריג

רישוי עסקיםספיר11:00 187170400762321/04/2017
הריח המאפיין של מפעל בר און של אוכל של ציפורים באיזור של בית הספר של 

10:49 21/04/2017: לאה גולדברג  רחוב הבעיה

 הורגש ריח חלש מאוד 12ביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

 דק10שבא בגלים במשך 

.און ריח של תערובות-ריח מסריח מבררישוי עסקים9ויינברג11:33 188170400763921/04/2017
 הורגש ריח חלש מאוד 12ביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

 דק10שבא בגלים במשך 

יש ריח מבראוןרישוי עסקים17שיינפיין11:34 189170400764321/04/2017
 הורגש ריח חלש מאוד 12ביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

 דק10שבא בגלים במשך 

ריח ממפעל בראוןרישוי עסקים30שיינפיין11:36 190170400764521/04/2017
 הורגש ריח חלש מאוד 12ביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

 דק10שבא בגלים במשך 

ריח מסריח מבראוןרישוי עסקים36שיינפיין11:39 191170400766021/04/2017
 הורגש ריח חלש מאוד 12ביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

 דק10שבא בגלים במשך 

ריח מחריד מבראוןרישוי עסקיםספיר11:50 192170400765021/04/2017
 הורגש ריח חלש מאוד 12ביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

 דק10שבא בגלים במשך 

רישוי עסקים76אנגל11:52 193170400765221/04/2017
: גורם לבחילה  רחוב הבעיה,   ממפעל בראוןb centerריח מסריח ב 

21/04/2017 11:38

 הורגש ריח חלש מאוד 12ביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

 דק10שבא בגלים במשך 

.ריח מסריח מבראוןרישוי עסקים19שיינפיין11:54 194170400765321/04/2017
 הורגש ריח חלש מאוד 12ביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

 דק10שבא בגלים במשך 

ריח נוראי של מפעל בר אוןרישוי עסקים20ספיר11:57 195170400765621/04/2017
 הורגש ריח חלש מאוד 12ביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

 דק10שבא בגלים במשך 

ריח מבראון, ס לאה גולדברג"בביהרישוי עסקים2לאה גולדברג11:57 196170400765521/04/2017
 הורגש ריח חלש מאוד 12ביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

 דק10שבא בגלים במשך 

ריח ממש מסריח מבראון צורב בעינייםרישוי עסקיםשיינפיין11:57 197170400765421/04/2017
 הורגש ריח חלש מאוד 12ביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

 דק10שבא בגלים במשך 

ריח חזק מאוד מבראון הבן שלו הקיארישוי עסקיםשיינפיין12:06 198170400766121/04/2017
 הורגש ריח חלש מאוד 12ביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

 דק10שבא בגלים במשך 

אנגל ריח חזק מבראון. פרישוי עסקיםויינברג12:33 199170400767121/04/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה הייתי במקום הורגש ריח חלש*

.שבא עם הרוח

ריח מסריח מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין13:43 200170400769921/04/2017
 הורגש ריח חלש מאוד 12ביקרתי בסביבת המפעל בשעה 

 דק10שבא בגלים במשך 
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רישוי עסקים76אנגל06:19 201170400794423/04/2017
: הי סנטר ובית ספר לאה גולדברג   רחוב הבעיה. ריח של אוכל ציפורים נוראי

23/04/2017 06:15

היו , טטיאנה מפקחת רישוי עסקים ועידו פקח עירוני 

היה ריח חלש שבא , בסביבת המפעל והרחובות הסמוכים

בגלים

.מבקש שיגיע גם פיקוח. ריחות חזקים מאוד וקשה לנשום בכל האזורפיקוח עירוני13לוונברג07:37 202170400799223/04/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה לאחר שהיה שיחה עם חגית*

.מרשוי עסקים נומר לה שחלק מהרחובות יש ריח

.מבקש שיגיע גם פיקוח. ריחות חזקים מאוד וקשה לנשום בכל האזוררישוי עסקים13לוונברג07:39 203170400799423/04/2017

היו , טטיאנה מפקחת רישוי עסקים ועידו פקח עירוני 

היה ריח חלש שבא , בסביבת המפעל והרחובות הסמוכים

בגלים

רישוי עסקיםאנגל07:49 204170400801223/04/2017
אומרת כי יצאה מהבית כל הצד הדרומי של השכונה . און-מיטרד ריח חזק מבר

.בלוונרג ואנגל

היו , טטיאנה מפקחת רישוי עסקים ועידו פקח עירוני 

היה ריח חלש שבא , בסביבת המפעל והרחובות הסמוכים

בגלים

07:54 23/04/2017@  !@איכס. ריח מסריח מאד של תערובת ממפעל בראוןרישוי עסקים19שיינפיין07:59 205170400802123/04/2017

היו , טטיאנה מפקחת רישוי עסקים ועידו פקח עירוני 

היה ריח חלש שבא , בסביבת המפעל והרחובות הסמוכים

בגלים

רישוי עסקיםספיר08:01 206170400802623/04/2017
: רחוב הבעיה.   ריח המאפיין של מפעל בר און. ירוקה, בית הספר לאה גולדברג

23/04/2017 07:21

היו , טטיאנה מפקחת רישוי עסקים ועידו פקח עירוני 

היה ריח חלש שבא , בסביבת המפעל והרחובות הסמוכים

בגלים

רישוי עסקים34שיינפיין08:02 207170400802923/04/2017
 23/04/2017: גורם לבחילות וכאבי ראש  רחוב הבעיה,  סירחון ממפעל בראון

07:28

היו , טטיאנה מפקחת רישוי עסקים ועידו פקח עירוני 

היה ריח חלש שבא , בסביבת המפעל והרחובות הסמוכים

בגלים

רישוי עסקים76אנגל08:23 208170400806723/04/2017
 23/04/2017: רחוב הבעיה!!  אסון!! ריח ממפעל בראון בבית ספר של הילדים

08:17

היו , טטיאנה מפקחת רישוי עסקים ועידו פקח עירוני 

היה ריח חלש שבא , בסביבת המפעל והרחובות הסמוכים

בגלים

רישוי עסקיםלוונברג08:30 209170400808423/04/2017
 23/04/2017: רחוב הבעיה!!  אסון!! ריח ממפעל בראון בבית ספר של הילדים

08:17

היו , טטיאנה מפקחת רישוי עסקים ועידו פקח עירוני 

היה ריח חלש שבא , בסביבת המפעל והרחובות הסמוכים

בגלים

פיקוח עירוני30שיינפיין16:43 210170400852323/04/2017
אומרת שזה . טוענת שיש ריח כימי חזק של תערובת חמוצה ממפעל בראון

.אומרת שלא יכולה לצאת אפילו למרפסת. עושה בחילות
.סגורה וטופלה עי המחלקה כרגע ברחוב זה אין ריח*

רישוי עסקים30שיינפיין16:46 211170400852423/04/2017
אומרת שזה . טוענת שיש ריח כימי חזק של תערובת חמוצה ממפעל בראון

.אומרת שלא יכולה לצאת אפילו למרפסת. עושה בחילות

לא הורגש , 16:40הייתי בסביבת הרחובות והמפעל בשעה 

.ריח 

ריח חזק של בראון כבר כמה זמן וזה מתגבררישוי עסקים20ספיר17:21 212170400854123/04/2017
לא הורגש , 16:40הייתי בסביבת הרחובות והמפעל בשעה 

.ריח 

רישוי עסקיםלוונברג18:21 213170400856423/04/2017
 23/04/2017: רחוב הבעיה!!  אסון!! ריח ממפעל בראון בבית ספר של הילדים

17:57

לא הורגש , 16:40הייתי בסביבת הרחובות והמפעל בשעה 

.ריח 

רישוי עסקיםאנגל22:57 214170400861123/04/2017
אומר כי מדובר בסירחון הרגיל ברמה של . און-פינת שיינפיין ריח ממפעל בר

.צריבה

נמסר ממנו שהייצור נסגר , טטיאנה שוחחה עם בעל המפעל

..כל העובדים יצאו הביתה, 23:30 ובשעה 23:00בשעה 

23:21 23/04/2017: מסריח ברמות ממפעל בר און   רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין23:35 215170400863423/04/2017
נמסר ממנו שהייצור נסגר , טטיאנה שוחחה עם בעל המפעל

..כל העובדים יצאו הביתה, 23:30 ובשעה 23:00בשעה 

רישוי עסקים19שיינפיין23:37 216170400863523/04/2017

זיכרון בסלון מרגש ומפעל , יום השואה. סירחון ערב שלם מבראון  איזו בושה

!!!  איכס. ריח מובהק וחזק של תערובת. בראון מסריח לנו את הנשמה

23/04/2017 23:18

נמסר ממנו שהייצור נסגר , טטיאנה שוחחה עם בעל המפעל

..כל העובדים יצאו הביתה, 23:30 ובשעה 23:00בשעה 

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח וסירחון במקום*07:23 24/04/2017בחילות וכאבי ראש  , סירחון ממפעל בראון פיקוח עירוני28שיינפיין07:28 217170400866924/04/2017
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רישוי עסקיםשיינפיין07:29 218170400867224/04/2017
ריחות עזים של תערובות אוכל . גועל נפש לקום לבוקר מסריח ברמות קשות

07:17 24/04/2017: ריח חריף מאוד  רחוב הבעיה. ללולים ממפעל בראון

לא הרגיש , פעמים במהלך הבוקר' פקח עירוני היה מס- עידו

.ריח וסרחון בסביבה

07:23 24/04/2017בחילות וכאבי ראש  , סירחון ממפעל בראון רישוי עסקים28שיינפיין07:29 219170400867024/04/2017
לא הרגיש , פעמים במהלך הבוקר' פקח עירוני היה מס- עידו

.ריח וסרחון בסביבה

אומרת כי יש ריח מגעיל רערישוי עסקים42אנגל07:52 220170400869324/04/2017
לא הרגיש , פעמים במהלך הבוקר' פקח עירוני היה מס- עידו

.ריח וסרחון בסביבה

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*.טוענת כי ביומיים האחרונים שוב יש ריחות חזקים, ריחות חזקים מבראוןפיקוח עירוני19שיינפיין08:09 221170400871424/04/2017

רישוי עסקים19שיינפיין08:11 222170400871824/04/2017
עידו .  טוענת כי ביומיים האחרונים שוב יש ריחות חזקים, ריחות חזקים מבראון

מהפיקוח נשלח למקום

לא הרגיש , פעמים במהלך הבוקר' פקח עירוני היה מס- עידו

.ריח וסרחון בסביבה

רישוי עסקיםשיינפיין08:15 223170400872224/04/2017
: בר און מסריח ברמה גבוה מאוד לטפלכם   רחוב הבעיה. זהום אויר ממפעל

24/04/2017 08:01

לא הרגיש , פעמים במהלך הבוקר' פקח עירוני היה מס- עידו

.ריח וסרחון בסביבה

08:07 24/04/2017ריח חריף המגיע ממפעל בראון   , אנגל פינת ספיררישוי עסקים76אנגל08:16 224170400872524/04/2017
לא הרגיש , פעמים במהלך הבוקר' פקח עירוני היה מס- עידו

.ריח וסרחון בסביבה

אומר כי יש ריח נוראי מבר אוןרישוי עסקים25שיינפיין08:16 225170400872424/04/2017
לא הרגיש , פעמים במהלך הבוקר' פקח עירוני היה מס- עידו

.ריח וסרחון בסביבה

רישוי עסקים6ספיר08:17 226170400872624/04/2017
, אפשר למות מסירחון. איכס. 7.15כבר משעה . ריח מצחין בביס לאה גולדברג

07:40 24/04/2017תתביישו לכם  . צ ח נ ה . ועוד ביום השואה

לא הרגיש , פעמים במהלך הבוקר' פקח עירוני היה מס- עידו

.ריח וסרחון בסביבה

227170400877724/04/2017 08:58
שטחים 

פתוחים
07:35 24/04/2017: רחוב הבעיה!!  מסריח בבית ספר לאה גולדברג מבראוןרישוי עסקים

לא הרגיש , פעמים במהלך הבוקר' פקח עירוני היה מס- עידו

.ריח וסרחון בסביבה

08:43 24/04/2017: ריח חזק של בר און  רחוב הבעיהרישוי עסקיםויינברג08:59 228170400877824/04/2017
לא הרגיש , פעמים במהלך הבוקר' פקח עירוני היה מס- עידו

.ריח וסרחון בסביבה

09:26 24/04/2017: ריחות חריפים של תערובות אוכל ללולים  רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין09:32 229170400882124/04/2017
לא הרגיש , פעמים במהלך הבוקר' פקח עירוני היה מס- עידו

.ריח וסרחון בסביבה

09:26 24/04/2017: ריחות חריפים של תערובות אוכל ללולים  רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין09:33 230170400882224/04/2017
לא הרגיש , פעמים במהלך הבוקר' פקח עירוני היה מס- עידו

.ריח וסרחון בסביבה

רישוי עסקיםשכ ירוקה09:35 231170400882824/04/2017

הריח של . משעות מוקדמות של הבוקר.  ריח נוראי בבית ספר לאה גולדברג

רחוב !  דחוף לשלוח פקח!!! הילדים נושמים כל היום את זה!!!!! תערובת

08:52 24/04/2017: הבעיה

לא הרגיש , פעמים במהלך הבוקר' פקח עירוני היה מס- עידו

.ריח וסרחון בסביבה

רישוי עסקיםשכ ירוקה10:37 232170400889124/04/2017

הריח של . משעות מוקדמות של הבוקר.  ריח נוראי בבית ספר לאה גולדברג

רחוב !  דחוף לשלוח פקח!!! הילדים נושמים כל היום את זה!!!!! תערובת

10:29 24/04/2017: הבעיה

לא הרגיש , פעמים במהלך הבוקר' פקח עירוני היה מס- עידו

.ריח וסרחון בסביבה

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*ריח מסריח מבר אוןפיקוח עירוני21שיינפיין15:18 233170400910724/04/2017

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*15:15 24/04/2017ריח חריף המגיע ממפעל בראון   , אנגל פינת ספירפיקוח עירוני76אנגל15:20 234170400910824/04/2017

15:15 24/04/2017ריח חריף המגיע ממפעל בראון   , אנגל פינת ספיררישוי עסקים76אנגל15:21 235170400910924/04/2017
 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*ריח חזק מבראוןפיקוח עירוני4ויינברג16:37 236170400914824/04/2017

פיקוח עירוני20ספיר16:38 237170400915124/04/2017
. אומר שמדובר בריח הרגיל. אומר שבא בגלים, ריח חזק מאוד וקשה מהמפעל

.אומר שזה יוצר בחילה קשה
.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*

ריח חזק מבראוןרישוי עסקים4ויינברג16:38 238170400915024/04/2017
 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

רישוי עסקים20ספיר16:40 239170400915224/04/2017
. אומר שמדובר בריח הרגיל. אומר שבא בגלים, ריח חזק מאוד וקשה מהמפעל

נשלח עידו הפקח. **אומר שזה יוצר בחילה קשה

 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק
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רישוי עסקיםשיינפיין16:41 240170400915324/04/2017

זוועה . יש סירחון נורא ממפעל בראון ליד בית הספר לאה גולדברג. שלום רב

: קרנית  רחוב הבעיה. שילדים וצוות שוהים כל היום עם הסרחון הזה

24/04/2017 16:40

 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

ריח מבראון של תערובתרישוי עסקים9ויינברג16:49 241170400915424/04/2017
 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

רישוי עסקיםקמינסקי16:56 242170400916224/04/2017
בעיה . און- באזור בי״ס החדש ממפעל בר80ריח נורא בשכונה הירוקה ,שלום

16:47 24/04/2017: רחוב הבעיה?  !?!?!!?מה יהיה! מתמשכת שלא נפתרת

 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

רישוי עסקיםספיר16:57 243170400916524/04/2017
אומרת שגם היום בבוקר ואתמול . ריח חזק מבראון התחיל לפני רבע שעה

.בערב היה ריח

 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

רישוי עסקיםויינברג16:57 244170400916424/04/2017
: ריח של אוכל לציפורים   רחוב הבעיה, ריח חזק של מפעל הר און

24/04/2017 16:46

 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

רישוי עסקיםויצמן16:57 245170400916324/04/2017
בעיה . און- באזור בי״ס החדש ממפעל בר80ריח נורא בשכונה הירוקה ,שלום

16:47 24/04/2017: רחוב הבעיה?  !?!?!!?מה יהיה! מתמשכת שלא נפתרת

 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

.ריח חריף חזק ממפעל בראוןרישוי עסקים36שיינפיין17:03 246170400916924/04/2017
 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

17:09 24/04/2017: ריח חריף ממפעל בראון  רחוב הבעיהרישוי עסקיםויינברג17:12 247170400917124/04/2017
 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

רישוי עסקיםשיינפיין17:13 248170400917224/04/2017
 24/04/2017: מסריח ממפעל בראון בבית ספר לאה גולדברג  רחוב הבעיה

17:05

 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

17:17 24/04/2017: ריח חריף ממפעל בראון  רחוב הבעיהרישוי עסקיםעמק עירון17:17 249170400917524/04/2017
 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

ריח מבראון לא יודעת להגדיר עושה בחילה קשה לנשימהרישוי עסקים21שיינפיין17:19 250170400917824/04/2017
 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

17:18 24/04/2017: רחוב הבעיה.   ריח נוראי מגיע מכיוון מפעל בראוןרישוי עסקיםשיינפיין17:19 251170400917724/04/2017
 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

ריח זוועה מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין17:23 252170400918124/04/2017
 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

.ריח חזק מבראוןרישוי עסקים2ויינברג17:24 253170400918224/04/2017
 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

17:21 24/04/2017: ריח חריף ממפעל בראון  רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין17:25 254170400918324/04/2017
 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

רישוי עסקיםאנגל17:26 255170400918424/04/2017
!  מאתמול לא היה רגע אחד של אויר נקי!!!ריח מסריח מבראון בלי הפסקה

17:23 24/04/2017: רחוב הבעיה.  דיווחתי בבוקר ועכשיו חזרתי ומצחין פה

 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

17:22 24/04/2017: רחוב הבעיה.  ממש זוועה,סירחון נוראי מבר אוןרישוי עסקיםשיינפיין17:27 256170400918624/04/2017
 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

רישוי עסקיםשיינפיין17:27 257170400918524/04/2017
: ליד ביהס לאה גולדברג  רחוב הבעיה, כאבי ראש , סירחון ממפעל בראון 

24/04/2017 17:26

 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

רישוי עסקיםספיר18:18 258170400919824/04/2017
 24/04/2017: רחוב הבעיה.  שוב ריח רע וחריף בבית ספר לאה גולדברג

18:05

 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

רישוי עסקיםשיינפיין18:20 259170400920124/04/2017
: רחוב הבעיה.  רוצה להתלונן על ריח מאוד לא נעים שכנירא מגיע מבראון

24/04/2017 17:38

 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

רישוי עסקיםשיינפיין18:29 260170400921024/04/2017
 24/04/2017: מסריח ממפעל בראון בבית ספר לאה גולדברג  רחוב הבעיה

18:19

 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק
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18:23 24/04/2017: ריח נוראי   רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין18:30 261170400921424/04/2017
 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

18:20 24/04/2017המגיע ממפעלי בראון   (כמו מזון כלבים)ריח חריף רישוי עסקים6ויינברג18:30 262170400921324/04/2017
 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

רישוי עסקיםאנגל18:30 263170400921224/04/2017

הסרחון ...אז בבקשה. האמת שזה כבר ממש מייאש הקשקוש כאילו אין תלונות

שוב תשלחו אחרי .  אנחנו מסתגרים בבתים! בשכונה מהמפעל בלתי נסבל

שבוע כי הנושא טופל כשלא קרה כלום ובסוף עוד תשלח אליי בקשה מטופשת 

 24/04/2017: רחוב הבעיה!  אני ממש מצטערת שעברתי לעיר הזו... למשוב

18:04

 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

רישוי עסקיםויינברג18:30 264170400921124/04/2017
מריחים בעיקר באזור בית . בימים האחרונים בריח בלתי נסבל. בריון מבראון

18:23 24/04/2017:  חדש  רחוב הבעיה80ספר

 20 למשך 17:20הייתי בסביבת המפעל והרחובות בשעה 

.לא הורגש ריח, דק

רישוי עסקים5ויינברג18:31 265170400921824/04/2017

היום במהלך לקיחת הבת שלי מחוג בבית ספר לאה גולדברג הרחתי , שלום רב

הריח היה בלתי נסבל ויצר תחושת מחנק . שוב את ריחו החריף של מפעל בראון

חייב לציין כי בתקופה האחרונה רבו המקרים בהם מורגש הריח ... ובחילה

18:20 24/04/2017אורן נייגר  , בברכה. הקשה שעולה מהמפעל

.לא הורגש ריח, עידו מפיקוח עירוני היה במקום

רישוי עסקים5ויינברג18:31 266170400921624/04/2017

היום במהלך לקיחת הבת שלי מחוג בבית ספר לאה גולדברג הרחתי , שלום רב

הריח היה בלתי נסבל ויצר תחושת מחנק . שוב את ריחו החריף של מפעל בראון

חייב לציין כי בתקופה האחרונה רבו המקרים בהם מורגש הריח ... ובחילה

18:20 24/04/2017אורן נייגר  , בברכה.  הקשה שעולה מהמפעל

.לא הורגש ריח, עידו מפיקוח עירוני היה במקום

.לא הורגש ריח, עידו מפיקוח עירוני היה במקום18:23 24/04/2017: ריח נוראי   רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין18:31 267170400921524/04/2017

רישוי עסקים5ויינברג18:32 268170400921724/04/2017

היום במהלך לקיחת הבת שלי מחוג בבית ספר לאה גולדברג הרחתי , שלום רב

הריח היה בלתי נסבל ויצר תחושת מחנק . שוב את ריחו החריף של מפעל בראון

חייב לציין כי בתקופה האחרונה רבו המקרים בהם מורגש הריח ... ובחילה

18:20 24/04/2017אורן נייגר  , בברכה.  הקשה שעולה מהמפעל

.לא הורגש ריח, עידו מפיקוח עירוני היה במקום

רישוי עסקים10סקיבין21:00 269170400925924/04/2017

 הרחתי ריח 10כשהגעתי לאסוף את בתי מבית חבר בסקיבין , הערב,  שלום

הריח חזק ומפריע במיוחד . חזק ומבחיל שנישא עם הרוח מכיוון מפעל בראון

.   אבקש להעביר לגורמים האחראים. וזאת אף המרחק הלא מבוטל מהמפעל

24/04/2017 20:37

.לא הורגש ריח, עידו מפיקוח עירוני היה במקום

רישוי עסקים42אנגל23:00 270170400928524/04/2017

משבי אוויר , אני מתגוררת עם משפחתי ברחוב ובו  ישנם ריחות לא טובים

הריחות מגיעים בשעה חמש ! מצחינים שגורמים לילדיי לבחילות וכאבי ראש

כולנו עדים בגינה הציבור ובבתים לריח , לערך במשבי אוויר מכיוון המפעל

21:53 24/04/2017.  וחווים בחילות

.לא הורגש ריח, הייתי בסביבת המפעל

פיקוח עירוניאנגל08:39 271170400942825/04/2017
!  מאתמול לא היה רגע אחד של אויר נקי!!!ריח מסריח מבראון בלי הפסקה

08:35 25/04/2017: רחוב הבעיה.  דיווחתי בבוקר ועכשיו חזרתי ומצחין פה

 סגורה וטופלה עי המחלקה הייתי בכתובת מספר דקות*

לפני קבלת הקריאה ולא הרחתי כל ריח חריג

רישוי עסקיםאנגל08:40 272170400943125/04/2017
!  מאתמול לא היה רגע אחד של אויר נקי!!!ריח מסריח מבראון בלי הפסקה

08:35 25/04/2017: רחוב הבעיה.  דיווחתי בבוקר ועכשיו חזרתי ומצחין פה
.לא הריח ריח כל שהוא, סיסו הפקח היה במקום

רישוי עסקיםאנגל08:42 273170400943525/04/2017
!  מאתמול לא היה רגע אחד של אויר נקי!!!ריח מסריח מבראון בלי הפסקה

08:29 25/04/2017: רחוב הבעיה.  דיווחתי בבוקר ועכשיו חזרתי ומצחין פה
.לא הריח ריח כל שהוא, סיסו הפקח היה במקום

רישוי עסקיםאנגל11:23 274170400963625/04/2017
!  מאתמול לא היה רגע אחד של אויר נקי!!!ריח מסריח מבראון בלי הפסקה

11:22 25/04/2017: רחוב הבעיה.  דיווחתי בבוקר ועכשיו חזרתי ומצחין פה
.לא הורגש ריח, היה במקום, סיסו הפקח
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רישוי עסקיםשיינפיין11:54 275170400966825/04/2017
: ריח חזק של אוכל של ציפורים המאפיין מפעל בר און  רחוב הבעיה

25/04/2017 11:52
.לא הורגש ריח, היה במקום, סיסו הפקח

פיקוח עירונישיינפיין11:55 276170400967025/04/2017
: ריח חזק של אוכל של ציפורים המאפיין מפעל בר און  רחוב הבעיה

25/04/2017 11:52
סגורה וטופלה עי המחלקה כרגע אין ריח*

רישוי עסקיםשיינפיין12:18 277170400968925/04/2017
נורא ואיום   רחוב . סירחון אימים של תערובות אוכל ללולים ממפעל בראון

11:57 25/04/2017: הבעיה
.לא הורגש ריח, היה במקום, סיסו הפקח

.לא הורגש ריח, היה במקום, סיסו הפקח ריחות נוראיים מבר און11משעה רישוי עסקים6זליוונסקי13:53 278170400977825/04/2017

רישוי עסקיםאנגל21:57 279170400995025/04/2017
!  מאתמול לא היה רגע אחד של אויר נקי!!!ריח מסריח מבראון בלי הפסקה

21:51 25/04/2017: רחוב הבעיה.  דיווחתי בבוקר ועכשיו חזרתי ומצחין פה

, תודה שפנית, תושב יקר-  לאינטרנט אינטרנט SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1704009950– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

.מדווחת על ריח נוראי ממפעל בראון ברמה שאי אפשר לנשוםפיקוח עירוני19שיינפיין11:25 280170401018626/04/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה מדובר בריח דישון מהמושבים*

מסביב לכפר סבא

.מדווחת על ריח נוראי ממפעל בראון ברמה שאי אפשר לנשוםרישוי עסקים19שיינפיין11:26 281170401018726/04/2017
לא מדובר מריחות מבראון אלא בזיבול שדות בכול אזור 

.השרון

רישוי עסקים3דליה11:29 282170401019026/04/2017

לא יודעת להגדיר בדיוק את סוג הריח אבל אומרת , מדווחת על ריח מאוד רע

אמרה שהייתה במרכז העיר ולא , ח"גרה מאחורי בי. שמדובר בריח בלתי נסבל

.היה את הריח הזה וככל הנראה מדובר בריח מבראון

לא מדובר מריחות מבראון אלא בזיבול שדות בכול אזור 

.השרון

11:28 26/04/2017: רחוב הבעיה.   אוכל לציפורים,  ריח חזק של בר אוןרישוי עסקיםהמוביל12:26 283170401029026/04/2017
לא מדובר מריחות מבראון אלא בזיבול שדות בכול אזור 

.השרון

סגורה וטופלה עי המחלקה מדובר בריח הדישון*ריחות ממפעל בראוןפיקוח עירוניספיר14:19 284170401037626/04/2017

רישוי עסקיםספיר14:20 285170401037926/04/2017
ריחות ממפעל בראון טוענת כי לא מדובר בריחות של הדישון  סיסו מהפיקוח 

נשלח לנקום

מדובר בריח של זיבול שדות , סיסו הפקח היה במקום

.הסמוכים לכפר סבא

סגורה וטופלה עי המחלקה מדובר בריח הדישון*אלא בריח היחודי של בראון, אומר כי לא מדובר בזיבול, ריח מבראוןפיקוח עירוני20ספיר14:20 286170401037726/04/2017

סגורה וטופלה עי המחלקה הריח שייך לריח הדישון*.ריחות חזקים ממפעל בראוןפיקוח עירוני20ספיר14:52 287170401039426/04/2017

.ריחות חזקים ממפעל בראוןרישוי עסקים20ספיר14:55 288170401039526/04/2017
מדובר בריח של זיבול שדות , סיסו הפקח היה במקום

.הסמוכים לכפר סבא

רישוי עסקיםשכ ירוקה14:57 289170401039626/04/2017
: בית ספר לאה גולדברג  רחוב הבעיה.ריח צורב. ריח חזק של אוכל לציפורים

26/04/2017 14:39

מדובר בריח של זיבול שדות , סיסו הפקח היה במקום

.הסמוכים לכפר סבא

14:25 26/04/2017ס והגנים ילדים   "ריח חריף ביותר ברחוב ספיר ליד ביהרישוי עסקים20ספיר14:58 290170401040026/04/2017
מדובר בריח של זיבול שדות , סיסו הפקח היה במקום

.הסמוכים לכפר סבא

14:29 26/04/2017: ריח נוראי מבראון  רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין14:58 291170401039726/04/2017
מדובר בריח של זיבול שדות , סיסו הפקח היה במקום

.הסמוכים לכפר סבא

14:24 26/04/2017: אוכל של ציפורים  רחוב הבעיה, ריח חזק של בר אוןרישוי עסקיםספיר14:59 292170401040226/04/2017
מדובר בריח של זיבול שדות , סיסו הפקח היה במקום

.הסמוכים לכפר סבא

פיקוח עירוני42אנגל17:44 293170401048026/04/2017
!  מאתמול לא היה רגע אחד של אויר נקי!!!ריח מסריח מבראון בלי הפסקה

17:05 26/04/2017: רחוב הבעיה.  דיווחתי בבוקר ועכשיו חזרתי ומצחין פה
.סגורה וטופלה עי המחלקה עכשיו אין ריח*

רישוי עסקים42אנגל17:45 294170401048226/04/2017
!  מאתמול לא היה רגע אחד של אויר נקי!!!ריח מסריח מבראון בלי הפסקה

17:05 26/04/2017: רחוב הבעיה.  דיווחתי בבוקר ועכשיו חזרתי ומצחין פה

של זיבול שדות ,  מדובר בריח 18:10ביקרתי במקום בשעה 

.הסמוכים לכפר סבא ולא בריח מבראון

רישוי עסקיםספיר17:46 295170401048326/04/2017

ילדיי וילדים אחרים סובלים מהריח , כמו בימים רבים אחרים, גם היום, שלום רב

רחוב )כאשר הם לומדים בבית הספר לאה גולדברג הסמוך , הרע ממפעל בראון

צפריר , בברכה. להזיזו כפי שנקבע, יש לפתור את בעיית המפעל.  (22ספיר 

17:33 26/04/2017: קוסט   רחוב הבעיה

של זיבול שדות ,  מדובר בריח 18:10ביקרתי במקום בשעה 

.הסמוכים לכפר סבא ולא בריח מבראון
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ריח מסריח מבראוןרישוי עסקים19שיינפיין18:35 296170401049826/04/2017
של זיבול שדות ,  מדובר בריח 18:10ביקרתי במקום בשעה 

.הסמוכים לכפר סבא ולא בריח מבראון

18:42 26/04/2017: אוכל של ציפורים   רחוב הבעיה, ריח של בר אוןרישוי עסקיםספיר19:09 297170401051426/04/2017
של זיבול שדות ,  מדובר בריח 18:10ביקרתי במקום בשעה 

.הסמוכים לכפר סבא ולא בריח מבראון

298170401055726/04/2017 21:12
שטחים 

פתוחים
רישוי עסקים1

מידי בוקר עד שעות , ריח חריף ממפעל בראון בבית ספר לאה גולדברג

ביתי החלה להתלונן על תחושת בחילה , הצהריים ילדינו הקטנים חשופים לריח

20:51 26/04/2017עזרו לנו זה ממש מפחיד  , וצריבה בעיניים

.מדובר בריח של זיבול שדות

.לא הרגיש ריח, סיסו הפקח היה במקום15:13 27/04/2017ריח חזק גורם לבעיות נשימה   , סירחון ממפעל בראון רישוי עסקים28שיינפיין15:31 299170401101127/04/2017

סגורה וטופלה עי המחלקה בסריקה במקום אין ריח*15:10 27/04/2017: אוכל לציפורים   רחוב הבעיה, ריח שהמפעל בר אוןפיקוח עירוני22ספיר15:31 300170401101027/04/2017

.לא הרגיש ריח, סיסו הפקח היה במקום15:10 27/04/2017: אוכל לציפורים   רחוב הבעיה, ריח שהמפעל בר אוןרישוי עסקים22ספיר15:34 301170401101427/04/2017

פיקוח עירונישיינפיין17:29 302170401106327/04/2017
 27/04/2017: סירחון נורא גורם לבחילות  רחוב הבעיה. ריח נורא מבראון

17:22

 סגורה וטופלה עי המחלקה יש ריח מסוים שלהערכתי מגיע*

.מהישוב גן חיים מצפון

רישוי עסקיםשיינפיין17:40 303170401106627/04/2017
 27/04/2017: סירחון נורא גורם לבחילות  רחוב הבעיה. ריח נורא מבראון

17:22

גם אני וגם עמירם הפקח היינו בסביבת המפעל והרחובות 

 הורגש ריח חלש של זיבול שד19:00-  ל18:00בין השעות 

רישוי עסקים19אנציקובסקי17:41 304170401106727/04/2017

בבקשה תעשו עם זה !!!! יש ריח חריף מאוד מהמפעל וממש קשה לנשום

!!!!  אי אפשר לצאת איתם החוצה. הילדים נושמים רעל וגם אנחנו, משהו

27/04/2017 17:31

גם אני וגם עמירם הפקח היינו בסביבת המפעל והרחובות 

 הורגש ריח חלש של זיבול שד19:00-  ל18:00בין השעות 

רישוי עסקים45אנגל17:46 305170401107227/04/2017
.  בני לומד בבית ספר לאה גולדברג והתלונן על הריח החריף היום בבית הספר 

 27/04/2017 17:42

גם אני וגם עמירם הפקח היינו בסביבת המפעל והרחובות 

 הורגש ריח חלש של זיבול שד19:00-  ל18:00בין השעות 

17:45 27/04/2017: ריח חריף מי בר און  רחוב הבעיהרישוי עסקיםויינברג17:49 306170401107427/04/2017
גם אני וגם עמירם הפקח היינו בסביבת המפעל והרחובות 

 הורגש ריח חלש של זיבול שד19:00-  ל18:00בין השעות 

.און-סירחון מבררישוי עסקים36שיינפיין17:57 307170401107827/04/2017
גם אני וגם עמירם הפקח היינו בסביבת המפעל והרחובות 

 הורגש ריח חלש של זיבול שד19:00-  ל18:00בין השעות 

17:57 27/04/2017: רחוב הבעיה!!!!  סירחון מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין18:00 308170401108027/04/2017
גם אני וגם עמירם הפקח היינו בסביבת המפעל והרחובות 

 הורגש ריח חלש של זיבול שד19:00-  ל18:00בין השעות 

רישוי עסקיםספיר18:01 309170401108127/04/2017
, דוחה. עוצמה חזקה. שוב הוא מסריח לנו את הנשמה. ריח רע ממפעל בראון

17:59 27/04/2017: רחוב הבעיה!  איכס.עושה בחילה

גם אני וגם עמירם הפקח היינו בסביבת המפעל והרחובות 

 הורגש ריח חלש של זיבול שד19:00-  ל18:00בין השעות 

רישוי עסקים26שיינפיין18:09 310170401108527/04/2017
: ריח חזק של אוכל לציפוריםםם  רחוב הבעיה. ריח חזק וצורב מהמפעל בראון

27/04/2017 18:02

גם אני וגם עמירם הפקח היינו בסביבת המפעל והרחובות 

 הורגש ריח חלש של זיבול שד19:00-  ל18:00בין השעות 

18:07 27/04/2017:    רחוב הבעיה80סרחון מבראון בפארק רישוי עסקיםויינברג18:10 311170401108627/04/2017
גם אני וגם עמירם הפקח היינו בסביבת המפעל והרחובות 

 הורגש ריח חלש של זיבול שד19:00-  ל18:00בין השעות 

18:39 27/04/2017: צחנה ממפעל בראון  רחוב הבעיהרישוי עסקים26שיינפיין18:49 312170401110627/04/2017
גם אני וגם עמירם הפקח היינו בסביבת המפעל והרחובות 

 הורגש ריח חלש של זיבול שד19:00-  ל18:00בין השעות 
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רישוי עסקיםספיר19:15 313170401111927/04/2017
אודה לטיפולכם המהיר  רחוב . בלתי נסבל!!  ריח נוראי  מגיע ממפעל בראון 

19:03 27/04/2017: הבעיה

גם אני וגם עמירם הפקח היינו בסביבת המפעל והרחובות 

 הורגש ריח חלש של זיבול שד19:00-  ל18:00בין השעות 

19:12 27/04/2017: ריח נוראי ממפעל בראון  רחוב הבעיהרישוי עסקיםויינברג19:16 314170401112027/04/2017
גם אני וגם עמירם הפקח היינו בסביבת המפעל והרחובות 

 הורגש ריח חלש של זיבול שד19:00-  ל18:00בין השעות 

*19:29 27/04/2017: רחוב הבעיה!!   יש שוב ריח נוראי ממפעל בראשוןפיקוח עירוניאנציקובסקי19:44 315170401112527/04/2017 כמו קודם,סגורה וטופלה עי המחלקה כרגע שוב אין ריח .

316170401112827/04/2017 19:45
שטחים 

פתוחים
רישוי עסקים1

ריח נוראי נוראי עולה ממפעל בראון בירוקה כפר סבא ילדינו חשופים כל היום 

19:37 27/04/2017.   לריח הזה נא עזרתכם הדחופה ביותר למיגור הריח

גם אני וגם עמירם הפקח היינו בסביבת המפעל והרחובות 

 הורגש ריח חלש של זיבול שד19:00-  ל18:00בין השעות 

19:29 27/04/2017: רחוב הבעיה!!   יש שוב ריח נוראי ממפעל בראשוןרישוי עסקיםאנציקובסקי19:45 317170401112727/04/2017
גם אני וגם עמירם הפקח היינו בסביבת המפעל והרחובות 

 הורגש ריח חלש של זיבול שד19:00-  ל18:00בין השעות 

רישוי עסקיםשיינפיין19:45 318170401112627/04/2017

ריח של תערובות אןכל ללולים . ריח חריף מאוד במשך השעות האחרונות

 27/04/2017: םשוט מגעיל ואי אפשר להיות בחוץ  רחוב הבעיה. ממפעל בראון

19:38

גם אני וגם עמירם הפקח היינו בסביבת המפעל והרחובות 

 הורגש ריח חלש של זיבול שד19:00-  ל18:00בין השעות 

19:34 27/04/2017בחילות וכאבי ראש לי הבי סנטר  ,  סירחון ממפעל בראוןרישוי עסקים16ספיר19:46 319170401113027/04/2017
גם אני וגם עמירם הפקח היינו בסביבת המפעל והרחובות 

 הורגש ריח חלש של זיבול שד19:00-  ל18:00בין השעות 

19:33 27/04/2017ריח חזק גורם לבעיות נשימה   , סירחון ממפעל בראון רישוי עסקים28שיינפיין19:46 320170401112927/04/2017
גם אני וגם עמירם הפקח היינו בסביבת המפעל והרחובות 

 הורגש ריח חלש של זיבול שד19:00-  ל18:00בין השעות 

צחנה ממפעל בראוןפיקוח עירונישיינפיין13:21 321170401138728/04/2017
פנית אינטרנט אני בסביבה אין ריח חזר או מסוכן -סגורה

בסביבה

צחנה ממפעל בראוןרישוי עסקיםשיינפיין13:22 322170401138828/04/2017
לא הורגש ריח ,ביקרתי בסביבת המפעל והרחובות הסמוכים

.

13:22 28/04/2017: של מפעל בר און  רחוב הבעיה, ריח של אוכל של ציפוריםרישוי עסקיםספיר13:31 323170401139528/04/2017
לא הורגש ריח ,ביקרתי בסביבת המפעל והרחובות הסמוכים

.

רישוי עסקים76אנגל14:48 324170401143128/04/2017
אומר כי התושבים מתלוננים על ריח של תערובת של לולים מבר און  הסייר 

נמצא במקום אומר כי אכן יש ריח נוראי

לא הורגש ריח ,ביקרתי בסביבת המפעל והרחובות הסמוכים

.

16:39 28/04/2017: ריח נורא של אוכל של מפעל בר און  רחוב הבעיהרישוי עסקיםספיר16:56 325170401146228/04/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- מקסים .  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1704011462– למשוב קצר 

106מוקד 

רישוי עסקיםהמוביל23:37 326170401150828/04/2017
: בית ספר לאה גולדברג  רחוב הבעיה.ריח צורב. ריח חזק של אוכל לציפורים

28/04/2017 21:39
לא הריח ריח חריג-סיור מערב היה במקום 

.המפעל לא עבד בשבת, לאחר בדיקה 08:51 29/04/2017:    רחוב הבעיה80סרחון מבראון בפארק רישוי עסקיםויינברג08:52 327170401152729/04/2017

רישוי עסקיםויינברג08:52 328170401152629/04/2017
מריחים בעיקר באזור בית . בימים האחרונים בריח בלתי נסבל. בריון מבראון

08:51 29/04/2017:  חדש  רחוב הבעיה80ספר
.המפעל לא עבד בשבת, לאחר בדיקה 

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום*אומרת כי יש ריח נוראי מבר אוןפיקוח עירוני6ספיר09:38 329170401181730/04/2017

.מפעל בראון, עשר דקות, ריח של זבל עופותרישוי עסקים20שיינפיין17:17 330170401220230/04/2017
לא הורגש ריח  , 18:00ביקרתי במקום בסביבות השעה 

.בסביבה

.סגורה וטופלה עי המחלקה עכשיו אין ריח*.מפעל בראון, עשר דקות, ריח של זבל עופותפיקוח עירוני20שיינפיין17:18 331170401220430/04/2017
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17:48 30/04/2017: ריח של אוכל של ציפורים של מפעל בר און  רחוב הבעיהרישוי עסקיםויינברג17:57 332170401221530/04/2017
לא הורגש ריח  , 18:00ביקרתי במקום בסביבות השעה 

.בסביבה

18:51 30/04/2017: רחוב הבעיה.   ריח מגעיל שעושה בחילה. סירחון מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין18:54 333170401222730/04/2017
לא הורגש ריח  , 18:00ביקרתי במקום בסביבות השעה 

.בסביבה

ריח לא טוב מבר אוןפיקוח עירוני36שיינפיין09:50 334170500131804/05/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה אני כרגע במקום ולא מריח*

!!!דבר

.לא הרגיש ריח ,סיסו הפקח היה במקום12:58 04/05/2017: ריח האופייני של ריח של בר און  רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין13:13 335170500151304/05/2017

סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום*12:58 04/05/2017: ריח האופייני של ריח של בר און  רחוב הבעיהפיקוח עירונישיינפיין13:14 336170500151404/05/2017

.לא הרגיש ריח ,סיסו הפקח היה במקום12:50 04/05/2017סרחון מבראון  רישוי עסקים20ספיר13:34 337170500153904/05/2017

.לא הרגיש ריח ,סיסו הפקח היה במקום12:52 04/05/2017.   ריח נוראי באזור ביהס לאה גולדברגרישוי עסקים76אנגל13:35 338170500154004/05/2017

.לא הרגיש ריח ,סיסו הפקח היה במקוםאומרת כי יש ריח נוראי מבראוןרישוי עסקים21שיינפיין13:49 339170500155104/05/2017

סגורה וטופלה עי המחלקה כרגע אין ריח במקום*15:15 04/05/2017: ריח חזק של אוכל של ציפורים של בר און  רחוב הבעיהפיקוח עירוניספיר15:31 340170500159704/05/2017

סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום*16:14 04/05/2017: סירחון מבר און בחילות וכאבי ראש  רחוב הבעיהפיקוח עירונישיינפיין16:20 341170500161504/05/2017

ריח מסריח מבראון. ס"לכיון ביה, עינב ופטל, בקצה השביל של גני הילדיםרישוי עסקים12ויינברג16:22 342170500161704/05/2017
 , 13:30 במקום וגם בשעה 16:30סיסו הפקח היה בשעה 

.לא הרגיש ריח

.לא הרגיש ריח ,סיסו הפקח היה במקום16:14 04/05/2017: סירחון מבר און בחילות וכאבי ראש  רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין16:22 343170500161604/05/2017

רישוי עסקים22ספיר16:24 344170500161804/05/2017
עושה לי , ריח של תערובת חזק ודוחה. מצחין ממפעל בראון, מסריח מאד

16:16 04/05/2017.  בחילה ותחושת גועל

 , 13:30 במקום וגם בשעה 16:30סיסו הפקח היה בשעה 

.לא הרגיש ריח

16:15 04/05/2017: ריח של מפעל בר און חזק באוויר   רחוב הבעיהרישוי עסקיםויינברג16:27 345170500162004/05/2017
 , 13:30 במקום וגם בשעה 16:30סיסו הפקח היה בשעה 

.לא הרגיש ריח

רישוי עסקים22ספיר16:28 346170500162104/05/2017
עושה לי , ריח של תערובת חזק ודוחה. מצחין ממפעל בראון, מסריח מאד

16:26 04/05/2017.  בחילה ותחושת גועל

 , 13:30 במקום וגם בשעה 16:30סיסו הפקח היה בשעה 

.לא הרגיש ריח

16:30 04/05/2017ריח חריף מבראון  רישוי עסקים22ספיר16:38 347170500162804/05/2017
 , 13:30 במקום וגם בשעה 16:30סיסו הפקח היה בשעה 

.לא הרגיש ריח

.הריחות הרגילים, ריח חזק של תערובותרישוי עסקים36שיינפיין16:47 348170500163404/05/2017
 , 13:30 במקום וגם בשעה 16:30סיסו הפקח היה בשעה 

.לא הרגיש ריח

16:48 04/05/2017גועל נפש ממפעל בראון   , ריח מסריח רישוי עסקים23שיינפיין16:48 349170500163504/05/2017
 , 13:30 במקום וגם בשעה 16:30סיסו הפקח היה בשעה 

.לא הרגיש ריח

.סגורה וטופלה עי המחלקה אמנם יש ריח מהקניון*ריח חזק מאוד מבראון -BCENTERפיקוח עירוניאנגל16:55 350170500164304/05/2017

רישוי עסקים22ספיר16:55 351170500164104/05/2017
 04/05/2017ריח מסריח מאד ממפעל בראון ליד בית ספר לאה גולדברג  

16:49

 , 13:30 במקום וגם בשעה 16:30סיסו הפקח היה בשעה 

.לא הרגיש ריח

16:58 04/05/2017: רחוב הבעיה.   ריח מגעיל שעושה בחילה. סירחון מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין16:59 352170500164604/05/2017
 , 13:30 במקום וגם בשעה 16:30סיסו הפקח היה בשעה 

.לא הרגיש ריח

16:59 04/05/2017: ריח זוועה מבראון בבקשה עשו משהו  רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין17:00 353170500164704/05/2017
 , 13:30 במקום וגם בשעה 16:30סיסו הפקח היה בשעה 

.לא הרגיש ריח

רישוי עסקיםשיינפיין17:01 354170500164904/05/2017
: רחוב הבעיה.   זה ריח נוראי בבקשה שילחו פקח. ריח חריף ומבחיל מבראון

04/05/2017 17:00
.לא הרגיש ריח בסביבה , 17:30ביקרתי במקום בשעה 

.לא הרגיש ריח בסביבה , 17:30ביקרתי במקום בשעה ריח חזק של בונזו - BCENTERליד הרישוי עסקים10לוונברג17:18 355170500166404/05/2017

רישוי עסקים30שיינפיין17:32 356170500167504/05/2017
אומרת שמדובר . טוענת על ריח חזק ממפעל בראון שמריחה מהמרפסת שלה

.בזוועה
.לא הרגיש ריח בסביבה , 17:30ביקרתי במקום בשעה 

סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום*ס לאה גולדברג"ליד ביה. ריח רע מבראוןפיקוח עירוני25שיינפיין10:15 357170500187605/05/2017

סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום*ריח חזק מבראון יצא למרפסת וזה נוראיפיקוח עירוני20שיינפיין10:22 358170500188205/05/2017
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10:52 05/05/2017: ריח של מפעל בר און  רחוב הבעיהרישוי עסקיםספיר10:54 359170500190105/05/2017
הורגש ריח של הלחמה ,  ביקרתי במקום11:40בשעה 

.מאתר הבניה הסמוך לבית הספר 

רישוי עסקיםשיינפיין10:55 360170500190405/05/2017
אי אפשר לנשום ליד בית הספר   !! בראון. יש ריח חריף מתערובת אוכל לעופות

10:54 05/05/2017: רחוב הבעיה

הורגש ריח של הלחמה ,  ביקרתי במקום11:40בשעה 

.מאתר הבניה הסמוך לבית הספר 

10:53 05/05/2017: ריח חזק של אוכל של ציפורים של בר און  רחוב הבעיהרישוי עסקיםספיר10:55 361170500190305/05/2017
הורגש ריח של הלחמה ,  ביקרתי במקום11:40בשעה 

.מאתר הבניה הסמוך לבית הספר 

סירחון חזק מבר אוןרישוי עסקים19שיינפיין11:49 362170500193805/05/2017
הורגש ריח של הלחמה ,  ביקרתי במקום11:40בשעה 

.מאתר הבניה הסמוך לבית הספר 

ס"ריח חזק מבראון איפה שביהרישוי עסקים20ספיר12:09 363170500195505/05/2017
הורגש ריח של הלחמה ,  ביקרתי במקום11:40בשעה 

.מאתר הבניה הסמוך לבית הספר 

.ביית הספר למעלה מחצי שעה ריח חזק מאוד מבר אוןרישוי עסקים20ספיר12:34 364170500196105/05/2017
הורגש ריח של הלחמה ,  ביקרתי במקום11:40בשעה 

.מאתר הבניה הסמוך לבית הספר 

רישוי עסקיםשיינפיין12:46 365170500196605/05/2017
רחוב .   בחילות וכאבי ראש, סירחון ממפעל בראון , בית ספר לאה גולדברג 

12:43 05/05/2017: הבעיה

הורגש ריח של הלחמה ,  ביקרתי במקום11:40בשעה 

.מאתר הבניה הסמוך לבית הספר 

רישוי עסקיםויינברג12:48 366170500196905/05/2017
: רחוב הבעיה.   ריח חריף ובלתי נסבל ממפעל בראון בשכונה הירוקה

05/05/2017 12:47

הורגש ריח של הלחמה ,  ביקרתי במקום11:40בשעה 

.מאתר הבניה הסמוך לבית הספר 

רישוי עסקים1שיינפיין12:49 367170500197105/05/2017
 חדש 80נמצא עכשיו בבית ספר .  ריח חריף מסריח ביותר ממפעל בראון

12:48 05/05/2017בשכונה הירוקה  

הורגש ריח של הלחמה ,  ביקרתי במקום11:40בשעה 

.מאתר הבניה הסמוך לבית הספר 

12:51 05/05/2017: ריח חזק של אוכל של ציפורים של בר און  רחוב הבעיהרישוי עסקיםספיר12:54 368170500197305/05/2017
הורגש ריח של הלחמה ,  ביקרתי במקום11:40בשעה 

.מאתר הבניה הסמוך לבית הספר 

רישוי עסקים20ספיר12:55 369170500197505/05/2017
ירוקה  רחוב ,  אוכל לציפורים בבית הספר לאה גולדברג, ריח של בר און

12:52 05/05/2017: הבעיה

הורגש ריח של הלחמה ,  ביקרתי במקום11:40בשעה 

.מאתר הבניה הסמוך לבית הספר 

13:37 05/05/2017: רחוב הבעיה.   ריח מגעיל. צחנה מבראוןרישוי עסקים19שיינפיין13:49 370170500199205/05/2017
הורגש ריח של הלחמה ,  ביקרתי במקום11:40בשעה 

.מאתר הבניה הסמוך לבית הספר 

14:40 05/05/2017: ריח חזק של אוכל של ציפורים של בר און  רחוב הבעיהרישוי עסקיםויינברג14:58 371170500199805/05/2017
הורגש ריח של הלחמה ,  ביקרתי במקום11:40בשעה 

.מאתר הבניה הסמוך לבית הספר 

רישוי עסקים22ספיר15:10 372170500200405/05/2017
 05/05/2017בשעתיים האחרונות ריח חריף מאד בשעונה ממפעל בראון  

15:09

הורגש ריח של הלחמה ,  ביקרתי במקום11:40בשעה 

.מאתר הבניה הסמוך לבית הספר 

15:07 05/05/2017...  מאןד לא נעים. ריח חזק מבראון בשעתיים האחרונותרישוי עסקים78אנגל15:11 373170500200505/05/2017
הורגש ריח של הלחמה ,  ביקרתי במקום11:40בשעה 

.מאתר הבניה הסמוך לבית הספר 

רישוי עסקיםשיינפיין18:02 374170500212106/05/2017
רחוב .   בחילות וכאבי ראש, סירחון ממפעל בראון , בית ספר לאה גולדברג 

17:38 06/05/2017: הבעיה
.וחגית לא הייתה באזור, פיקוח לא עבד

רישוי עסקים20ספיר19:46 375170500213206/05/2017
רחוב .   בחילות וכאבי ראש, סירחון ממפעל בראון , בית ספר לאה גולדברג 

19:34 06/05/2017: הבעיה
.וחגית לא הייתה באזור, פיקוח לא עבד

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום* יש ריח נורא מבראון80בפארק בפיקוח עירוניאנגל10:14 376170500242207/05/2017

 יש ריח נורא מבראון80בפארק ברישוי עסקיםאנגל10:16 377170500242607/05/2017
ל פיקוח "כנ.. לא הרגישה ריח בסביבה, מרים הייתה במקום

.עירוני

פיקוח עירונישיינפיין10:28 378170500244707/05/2017
גם ליד ביהס לאה גולדברג  רחוב ,  בחילות וכאבי ראש, סירחון ממפעל בראון 

10:19 07/05/2017: הבעיה
.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום*

10:27 07/05/2017ריח מסריח מבראון  רישוי עסקים26שיינפיין10:29 379170500244907/05/2017
ל פיקוח "כנ.. לא הרגישה ריח בסביבה, מרים הייתה במקום

.עירוני

רישוי עסקיםהמוביל10:30 380170500245207/05/2017
 07/05/2017: ריח חזק של בר און בבית הספר לאה גולדברג   רחוב הבעיה

10:25

ל פיקוח "כנ.. לא הרגישה ריח בסביבה, מרים הייתה במקום

.עירוני
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10:23 07/05/2017: ריח חזק של אוכל של ציפורים של בר און  רחוב הבעיהרישוי עסקיםהמוביל10:34 381170500245407/05/2017
ל פיקוח "כנ.. לא הרגישה ריח בסביבה, מרים הייתה במקום

.עירוני

רישוי עסקים78אנגל10:42 382170500246707/05/2017

אני נוסעת . ריח חריף מבראון!!! והריח נוראי, נמצאת כרגע ליד ביהס של ילדיי

.  מאוד מצער... אבל לא הגיוני שהילדים יסבלו מסביבה כזו, לעבודה

07/05/2017 10:22

ל פיקוח "כנ.. לא הרגישה ריח בסביבה, מרים הייתה במקום

.עירוני

רישוי עסקים18ספיר10:49 383170500247007/05/2017
מגיע עד אנגל מזרח   , ריח חזק בלתי נסבל ממפעל בראון ברחוב ספיר

07/05/2017 10:37

ל פיקוח "כנ.. לא הרגישה ריח בסביבה, מרים הייתה במקום

.עירוני

רישוי עסקיםשיינפיין11:44 384170500251807/05/2017
 07/05/2017: רחוב הבעיה.   סירחון נוראי מבראון תחושת בחילה נוראית

11:00

ל פיקוח "כנ.. לא הרגישה ריח בסביבה, מרים הייתה במקום

.עירוני

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*ריח חזק מבר אוןפיקוח עירוני21שיינפיין13:43 385170500261007/05/2017

.לא הרגיש ריח, עידו הפקח היה במקוםריח חזק מבר אוןרישוי עסקים21שיינפיין13:45 386170500261107/05/2017

15:12 07/05/2017ריח מסריח מבראון  רישוי עסקים26שיינפיין15:39 387170500269907/05/2017
לא הרגיש  , 17:15עמירם היה בסביבת המפעל בשעה  

.ריח

15:15 04/05/2017: ריח חזק של אוכל של ציפורים של בר און  רחוב הבעיהרישוי עסקיםספיר16:15 388170500271507/05/2017
לא הרגיש  , 17:15עמירם היה בסביבת המפעל בשעה  

.ריח

יש ריח חזק במפעל בר אוןרישוי עסקים20שיינפיין16:22 389170500271907/05/2017
לא הרגיש  , 17:15עמירם היה בסביבת המפעל בשעה  

.ריח

.סגורה וטופלה עי המחלקה עכשיו אין ריח*ריח מסריח מבראוןפיקוח עירוני20ספיר17:16 390170500275007/05/2017

ריח מסריח מבראוןרישוי עסקים20ספיר17:30 391170500275307/05/2017
לא הרגיש  , 17:15עמירם היה בסביבת המפעל בשעה  

.ריח

ריח חזק ממפעל בר אוןרישוי עסקים18שיינפיין17:48 392170500276307/05/2017
לא הרגיש  , 17:15עמירם היה בסביבת המפעל בשעה  

.ריח

שיינפיין ריח מסריח מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין17:52 393170500276807/05/2017
לא הרגיש  , 17:15עמירם היה בסביבת המפעל בשעה  

.ריח

רישוי עסקים20ספיר18:20 394170500277907/05/2017
 07/05/2017: ריח חזק של בר און בבית הספר לאה גולדברג   רחוב הבעיה

18:09

לא הרגיש  , 17:15עמירם היה בסביבת המפעל בשעה  

.ריח

.ריח חזק מאוד מבראוןרישוי עסקים26שיינפיין18:22 395170500278007/05/2017
לא הרגיש  , 17:15עמירם היה בסביבת המפעל בשעה  

.ריח

רישוי עסקים20ספיר18:23 396170500278107/05/2017
 07/05/2017: ריח חזק של בר און בבית הספר לאה גולדברג   רחוב הבעיה

18:20

לא הרגיש  , 17:15עמירם היה בסביבת המפעל בשעה  

.ריח

18:25 07/05/2017ריח מגעיל ממכון תערובת בראון  רישוי עסקים16שיינפיין18:31 397170500278707/05/2017
לא הרגיש  , 17:15עמירם היה בסביבת המפעל בשעה  

.ריח

רישוי עסקים78אנגל18:34 398170500278807/05/2017

אני נוסעת . ריח חריף מבראון!!! והריח נוראי, נמצאת כרגע ליד ביהס של ילדיי

.  מאוד מצער... אבל לא הגיוני שהילדים יסבלו מסביבה כזו, לעבודה

07/05/2017 18:28

לא הרגיש  , 17:15עמירם היה בסביבת המפעל בשעה  

.ריח

רישוי עסקים28שיינפיין18:35 399170500278907/05/2017

כי , יום יפה ואנחנו נאלצים לסגור את כך בחלונות. ריח חזק מבראון כל אחהצ

זה ממש בלתי נסבל ... אף אחד במשפט לא מסוגל לנשום את הריח הנורא הזה

18:30 07/05/2017!!!   היום

.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל בשעה  

.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל בשעה  ריח חזק וחריף מבראוןרישוי עסקים9ויינברג18:44 400170500279507/05/2017

רישוי עסקים28שיינפיין18:45 401170500279407/05/2017

כי , יום יפה ואנחנו נאלצים לסגור את כך בחלונות. ריח חזק מבראון כל אחהצ

זה ממש בלתי נסבל ... אף אחד במשפט לא מסוגל לנשום את הריח הנורא הזה

!!!היום

.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל בשעה  

.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל בשעה  ריח רע ממפעל בראוןרישוי עסקיםשיינפיין18:47 402170500279707/05/2017

.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל בשעה  ריח חריף מבראוןרישוי עסקים30שיינפיין18:48 403170500279907/05/2017
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.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל בשעה  18:49 07/05/2017.   כאבי בטן וראש,  סירחון חזק ממפעל בראוןרישוי עסקים4ויינברג18:52 404170500280107/05/2017

.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל בשעה  ריח מסריח מבראוןרישוי עסקים3שיינפיין19:00 405170500280307/05/2017

.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל בשעה  ריח חריף מבראוןרישוי עסקים28שיינפיין19:04 406170500280607/05/2017

.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל בשעה  אי אפשר לנשום ליד בית הספר!! בראון. יש ריח חריף מתערובת אוכל לעופותרישוי עסקיםהמוביל19:05 407170500280707/05/2017

.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל בשעה   שעות גורם לצריבה בגרון3ריח חזק במפעל בר און כבר רישוי עסקים26שיינפיין19:27 408170500281107/05/2017

.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל בשעה  ריח רע ממפעל בר אוןרישוי עסקים19שיינפיין19:29 409170500281207/05/2017

.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל בשעה  19:37 07/05/2017ריח רע מאזור בראון  רישוי עסקים19שיינפיין19:53 410170500282107/05/2017

רישוי עסקיםשיינפיין20:08 411170500282307/05/2017
זו קטסטרופה ריח חריף ביותר עם צריבות . הצחנה היום עוברת כל גבול

.בעיניים ובחילות
.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל בשעה  

פיקוח עירוניויינברג07:03 412170500288708/05/2017
 08/05/2017: ריח חזק של בר און בבית הספר לאה גולדברג   רחוב הבעיה

06:45
.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום*

רישוי עסקיםויינברג07:08 413170500288808/05/2017
 08/05/2017: ריח חזק של בר און בבית הספר לאה גולדברג   רחוב הבעיה

06:45

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- מקסים *  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1705002888– למשוב קצר 

106מוקד 

רישוי עסקיםספיר08:38 414170500359609/05/2017
 סנטר כל האיזור ריח Bאיפה שהגנים ואיפה שה. ריח חזק ומגעיל מבר און

.מסריח

, תודה שפנית, תושב יקר-  למילוא לילאן SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1705003596– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

פיקוח עירוניספיר08:40 415170500359809/05/2017
 סנטר כל האיזור ריח Bאיפה שהגנים ואיפה שה. ריח חזק ומגעיל מבר און

.מסריח
סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום*

16:15 10/05/2017ריח חריף מאד ממפעל בראון  רישוי עסקים22ספיר16:18 416170500470910/05/2017
,  16:40בשעה , הייתי בסביבת המפעל והרחובות הסמוכים

.לא הורגש ריח

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח באזור*16:15 10/05/2017ריח חריף מאד ממפעל בראון  פיקוח עירוני22ספיר16:20 417170500471010/05/2017

.(כמו בקריאה השניה)סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*ריח מסריח מבראוןפיקוח עירוני18ספיר16:22 418170500471210/05/2017

ריח מסריח מבראוןרישוי עסקים18ספיר16:24 419170500471310/05/2017
,  16:40בשעה , הייתי בסביבת המפעל והרחובות הסמוכים

.לא הורגש ריח

.לא יכולתי  לצאת לשטח. לא היה פיקוח בשעה זו22:26 10/05/2017ריח חריף מאד ממפעל בראון  רישוי עסקים22ספיר22:31 420170500480410/05/2017

סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום*ריח חזק מבראוןפיקוח עירוני9ויינברג07:16 421170500483711/05/2017

.לא הורגש ריח, סיסו הפקח היה היום בבוקרריח חזק מבראוןרישוי עסקים9ויינברג07:17 422170500484011/05/2017

.לא הורגש ריח, סיסו הפקח היה ביום בבוקרריח מסריח מבראוןרישוי עסקים19שיינפיין07:20 423170500484111/05/2017

רישוי עסקיםשיינפיין07:22 424170500484511/05/2017
 11/05/2017: בחילות וסחרחורות  רחוב הבעיה, סירחונות עזים מבראון 

07:21
.לא הורגש ריח, סיסו הפקח היה ביום בבוקר

.לא הורגש ריח, סיסו הפקח היה ביום בבוקר.אומרת כי יש ריח של תערובת. און-יש סירחון אימים ממפעל בררישוי עסקים19שיינפיין07:23 425170500484611/05/2017

.לא הורגש ריח, סיסו הפקח היה ביום בבוקר07:30 11/05/2017: ריח מגעיל מבראון   רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין07:37 426170500485711/05/2017

.לא הורגש ריח, סיסו הפקח היה ביום בבוקר07:39 11/05/2017: ריח חריף של בר און  רחוב הבעיהרישוי עסקיםויינברג07:47 427170500486711/05/2017

סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום*ריח חזק מבראוןפיקוח עירוני42אנגל07:57 428170500487611/05/2017

.לא הורגש ריח, סיסו הפקח היה ביום בבוקרריח חזק מבראוןרישוי עסקים42אנגל07:58 429170500487811/05/2017

.לא הורגש ריח, סיסו הפקח היה ביום בבוקר08:00 11/05/2017.  נא טיפולכם. מסריח מאד ממפעל בראון בשעה האחרונהרישוי עסקים9לוונברג08:05 430170500488511/05/2017

רישוי עסקיםשכ ירוקה08:07 431170500488711/05/2017
אי אפשר . ריח נוראי בבית ספר לאה גולדברג של תערובת ציפורים בראוןןןןן

07:48 11/05/2017: לנשום משבע וחצי בבוקר  רחוב הבעיה
.לא הורגש ריח, סיסו הפקח היה ביום בבוקר
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.לא הורגש ריח, סיסו הפקח היה ביום בבוקר08:08 11/05/2017: רחוב הבעיה!!  נורא ואיום! בבית ספר רישוי עסקיםלוונברג08:15 432170500490011/05/2017

.לא הורגש ריח, סיסו הפקח היה ביום בבוקר08:41 11/05/2017ריח רע ממערב  רישוי עסקים3שיינפיין08:46 433170500494611/05/2017

.לא הורגש ריח, סיסו הפקח היה ביום בבוקר.הריח הוא שעה וחצי לפחות.  און-אומרת כי יש סירחון מבררישוי עסקים19שיינפיין09:20 434170500497811/05/2017

12:48 11/05/2017אי אפשר לנשום   ,  סירחון מבראוןרישוי עסקים32שיינפיין13:48 435170500523811/05/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לברלס  גיא SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1705005238– למשוב קצר 

106מוקד 

12:48 11/05/2017אי אפשר לנשום   ,  סירחון מבראוןפיקוח עירוני32שיינפיין13:49 436170500524111/05/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה בבדיקה ברחוב הנל וברחובות*

הסמוכים לא הרחתי דבר

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח מכיוון בראון*16:06 11/05/2017ריח רע מכיוון בראון  פיקוח עירוני19שיינפיין16:21 437170500531311/05/2017

ריח סביר-עמירם הי במקום16:06 11/05/2017ריח רע מכיוון בראון  רישוי עסקים19שיינפיין16:22 438170500531411/05/2017

ריח סביר-עמירם הי במקוםריח חריף מבראוןרישוי עסקיםאנגל16:57 439170500533211/05/2017

ריח סביר-עמירם הי במקוםריח חריף מבר אוןרישוי עסקיםשיינפיין17:42 440170500534811/05/2017

*יש ריח צחנה- ריח מבראון עכשיו הגיע פיקוח עירוני9ויינברג18:47 441170500537611/05/2017 סביר.סגורה וטופלה עי המחלקה יש ריח מכיוון הקניון .

ריח סביר-עמירם הי במקוםיש ריח צחנה- ריח מבראון עכשיו הגיע רישוי עסקים9ויינברג18:48 442170500537711/05/2017

רישוי עסקיםספיר18:57 443170500538311/05/2017
: בבית הספר לאה גולדברג כפר סבא ירוקה  רחוב הבעיה, ריח של בר און חזק

11/05/2017 18:54
. לא הורגש ריח 19:10הייתי במקום בסביבות השעה  

23:05 11/05/2017: ריח זוועה מבראון בבקשה עשו משהו  רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין23:19 444170500544911/05/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לבירן אסנת SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1705005449– למשוב קצר 

106מוקד 

רישוי עסקיםשיינפיין10:29 445170500563212/05/2017
 12/05/2017: בחילות וסחרחורות  רחוב הבעיה, סירחונות עזים מבראון 

10:13
סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח

10:12 12/05/2017: אוכל לציפורים  רחוב הבעיה, ריח חזק של מפעל בר אוןפיקוח עירונישיינפיין10:30 446170500563412/05/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה בסריקה רכובה על קטנוע לא*

הרחתי דבר

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריחס ברחוב ספיר''און סמוך לבי-ריח מסריח מבררישוי עסקיםספיר11:36 447170500566612/05/2017

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריחריח מסריח מבראוןרישוי עסקים20שיינפיין11:39 448170500566712/05/2017

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח11:57 12/05/2017: ריח רע ממפעל בראון  רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין12:41 449170500570712/05/2017

ריח חריף מבראוןרישוי עסקיםלוונברג12:58 450170500572112/05/2017

תודה , תושב יקר- רקפת / לשפיים בנימיןSMSנשלח 

הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און , שפנית

– נשמח למענה למשוב קצר , הסתיים

http://tiny.cc/ksm/1705005721 106מוקד , לשרותך

רישוי עסקיםשיינפיין15:27 451170500575412/05/2017
: נמאס מהסרטון הזה  רחוב הבעיה. יש לי בחילה. מסריח מסריח בטירוף

12/05/2017 13:18
עמירם הפקח היה במקום לא הורגש ריח

פיקוח עירונישיינפיין15:29 452170500575512/05/2017
: בראון  רחוב הבעיה-נמאס מהסרטון הזה. יש לי בחילה. מסריח מסריח בטירוף

12/05/2017 13:18
.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח כלל*

עמירם הפקח היה במקום לא הורגש ריחריח חריף מאד ממפעל בראוןרישוי עסקים22ספיר20:27 453170500580812/05/2017

רישוי עסקיםלאה גולדברג13:31 454170500587313/05/2017
אי אפשר . ריח נוראי בבית ספר לאה גולדברג של תערובת ציפורים בראוןןןןן

13:12 13/05/2017: לנשום משבע וחצי בבוקר  רחוב הבעיה

, תודה שפנית, תושב יקר-  ללב גומר טלי SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1705005873– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

פיקוח עירונישכ ירוקה07:27 455170500600314/05/2017
אי אפשר . ריח נוראי בבית ספר לאה גולדברג של תערובת ציפורים בראוןןןןן

14/05/2017: לנשום משבע וחצי בבוקר  רחוב הבעיה
.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום*
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רישוי עסקיםשכ ירוקה07:28 456170500600614/05/2017
אי אפשר . ריח נוראי בבית ספר לאה גולדברג של תערובת ציפורים בראוןןןןן

14/05/2017: לנשום משבע וחצי בבוקר  רחוב הבעיה

, תודה שפנית, תושב יקר-  ללב גומר טלי SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1705006006– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

ריח חריף  מבר אוןרישוי עסקים21שיינפיין12:57 457170500637814/05/2017

, תודה שפנית, תושב יקר-  לחזקיהו רונית SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1705006378– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום*ריח חריף  מבר אוןפיקוח עירוני21שיינפיין12:58 458170500637914/05/2017

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*ריח מסריח מבראוןפיקוח עירונישיינפיין15:28 459170500647714/05/2017

ריח מסריח מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין15:30 460170500647814/05/2017

, תודה שפנית, תושב יקר-  לחזקיהו רונית SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1705006478– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

ריח מסריח מבראוןרישוי עסקים9ויינברג16:32 461170500650814/05/2017

, תודה שפנית, תושב יקר-  לפינקלשטיין רעות SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1705006508– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

ריח מסריח מבראוןרישוי עסקים13לוונברג16:44 462170500651514/05/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- לילך .  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1705006515– למשוב קצר 

106מוקד 

רישוי עסקיםשיינפיין16:51 463170500652214/05/2017
   b centerריח רע חזק מאוד מהמפעל גורם לבחילות מרגישים חזק מאוד ב 

16:48 14/05/2017: רחוב הבעיה
לא היה ריח, עידו הפקח היה במקום

רישוי עסקיםשיינפיין16:52 464170500652414/05/2017
גועל . ריח חריף מאוד משעות הצהריים של תערובות אוכל ללולים ממפעל בראון

16:51 14/05/2017: נפש  רחוב הבעיה
לא היה ריח, עידו הפקח היה במקום

רישוי עסקים22ספיר16:52 465170500652314/05/2017
  ריח ברור ומובהק של 80ריח מסריח מאד בביס לאה גולדברד בשכונה הירוקה 

16:36 14/05/2017איכסה  . תערובת
לא היה ריח, עידו הפקח היה במקום

רישוי עסקיםשיינפיין16:58 466170500652714/05/2017
: צורב בעיניים ומפריע לנשימה  רחוב הבעיה,  ריח מסריח מבראון

14/05/2017 16:55
לא היה ריח, עידו הפקח היה במקום

רישוי עסקים28שיינפיין16:59 467170500652814/05/2017
שגם הוא לא )ריח חזק מהרגיל . ריח נוראי כבר יותר משעה ממפעל בראון

16:56 14/05/2017...  (נעים
לא היה ריח, עידו הפקח היה במקום

רישוי עסקים3ויינברג17:00 468170500653014/05/2017
 14/05/2017קושי בנשימה כאבי ראש ממפעל בראון ברחוב ספיר  . ריח נוראי

16:59
לא היה ריח, עידו הפקח היה במקום

לא היה ריח, עידו הפקח היה במקום17:15 14/05/2017: רחוב הבעיה.   ריח חריף. צחנה מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין17:21 469170500654414/05/2017

לא היה ריח, עידו הפקח היה במקום17:15 14/05/2017: רחוב הבעיה.   ריח חריף. צחנה מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין17:22 470170500654214/05/2017

לא היה ריח, עידו הפקח היה במקום17:32 14/05/2017: ריח של אוכל לציפורים של מפעל בר און  רחוב הבעיהרישוי עסקיםויינברג17:49 471170500656314/05/2017

לא היה ריח, עידו הפקח היה במקום18:55 14/05/2017: ריח של אוכל לציפורים של מפעל בר און  רחוב הבעיהרישוי עסקיםויינברג18:56 472170500660014/05/2017

לא היה ריח, עידו הפקח היה במקום20:26 14/05/2017: ריח רע ממפעל בראון  רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין20:36 473170500666614/05/2017

רישוי עסקיםשיינפיין20:25 474170500721415/05/2017
: צורב בעיניים ומפריע לנשימה  רחוב הבעיה,  ריח מסריח מבראון

15/05/2017 20:23
לא היה פיקוח במקום, טיול עירייה

סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום*ריח חריף של תערובת בעלי חיים  ממפעל בר אוןפיקוח עירוני20ספיר15:47 475170500775216/05/2017

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריחריח חריף של תערובת בעלי חיים  ממפעל בר אוןרישוי עסקים20ספיר15:49 476170500775416/05/2017
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סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריחאומרת שיש ריח חזק וחריף מבר און אומרת שזה כבר יום יומי ולא בסדררישוי עסקים20ספיר15:53 477170500775616/05/2017

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריחריח מסריח מבראוןרישוי עסקיםספיר16:06 478170500775816/05/2017

16:27 16/05/2017ריח חריף ממפעל בראון  רישוי עסקים22ספיר16:29 479170500776416/05/2017

תודה , תושב יקר-  לפרנקל רוזנבלט ליאורה SMSנשלח 

הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און , שפנית

– נשמח למענה למשוב קצר , הסתיים

http://tiny.cc/ksm/1705007764 106מוקד , לשרותך

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריחריח מבר און חריף יש החמרהרישוי עסקים20ספיר16:35 480170500776816/05/2017

רישוי עסקיםשיינפיין16:40 481170500777216/05/2017
 16/05/2017ריח של תערובת בעח  , סירחון קשה מבראון בחילות וכאבי ראש 

16:37
.אין ריח, סיסו היה במקום

21:36 16/05/2017ריח חריף ממפעל בראון  רישוי עסקים22ספיר21:43 482170500789416/05/2017

תודה , תושב יקר-  לפרנקל רוזנבלט ליאורה SMSנשלח 

הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און , שפנית

– נשמח למענה למשוב קצר , הסתיים

http://tiny.cc/ksm/1705007894 106מוקד , לשרותך

פיקוח עירוני19שיינפיין11:43 483170500819517/05/2017
: רחוב הבעיה.   קשה לחיות עם חלונות אטומים כל הזמן. מסריח מאוד מבראון

17/05/2017 11:33

 סגורה וטופלה עי המחלקה הייתי במקום בסריקה לא*

הרחתי דבר

רישוי עסקים19שיינפיין11:44 484170500819617/05/2017
: רחוב הבעיה.   קשה לחיות עם חלונות אטומים כל הזמן. מסריח מאוד מבראון

17/05/2017 11:33
סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח

פיקוח עירוני20ספיר12:02 485170500821317/05/2017
ס להודיע לה על ריחות חזקים מבר און "טוענת כי הילדים שלה התקשר מביה

ושיש להם סחרחורות מהריח
סגורה וטופלה עי המחלקה לא היה ריח במקום*

רישוי עסקים20ספיר12:04 486170500821617/05/2017
ס להודיע לה על ריחות חזקים מבר און "טוענת כי הילדים שלה התקשר מביה

ושיש להם סחרחורות מהריח
סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח12:26 17/05/2017ריח לא נעים  רישוי עסקים19שיינפיין12:35 487170500824817/05/2017

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח12:36 17/05/2017!!!!!!!!!!!  נמאס לנו..  שוב ריח צחנה מבראוןרישוי עסקים17שיינפיין12:36 488170500824917/05/2017

רישוי עסקים22ספיר12:37 489170500825617/05/2017

רין ברור וחזק .  דק ממפעל בראון15ריח מצחין ומסריח בעוצמה גבוהה כבר כ 

למפעל המסריח הזה אין מקום .  עד מתי נסבול ככה. של תערובת לבעלי חיים

11:50 17/05/2017!!!!!!!!!!!!  בשכונה הירוקה

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח

רישוי עסקים20ספיר12:37 490170500825517/05/2017
כמו כן עם . בכל חצר ביהס והמגרש . הריח באזור ביהס לאה גולדברג נוראי

12:31 17/05/2017בלתי נסבל  . משה רוח הוא מגיע לרחוב שיינפיין
סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח12:19 17/05/2017סירחון מבראון  רישוי עסקים19שיינפיין12:37 491170500825217/05/2017

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח12:01 17/05/2017ריח חריף אוד של סירחון  רישוי עסקים1לאה גולדברג12:38 492170500826017/05/2017

רישוי עסקים18ספיר12:38 493170500825917/05/2017
הילדים שלנו בביהס לאה . 80ריח עז וחריף ממפעל בראון בשכונה הירוקה 

11:59 17/05/2017!!!!    גולדברג ברחוב ספיר נושמים את הריח החריף הזה
סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח

רישוי עסקים5ויינברג12:38 494170500825817/05/2017

המוריד את איכות , אותו ריח אופייני וקבוע מהמפעל. מפגע ריח באזור השכונה

ייגלו שהוא אחראי למספר תחלואות , ובמחקר שייערכו בעוד מס שנים, החיים

11:58 17/05/2017.  ממאירות בהן לקו התושבים והעובדים

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח

רישוי עסקים26שיינפיין12:39 495170500826617/05/2017
סכנה . הילדים בהפסקה וממש סובלים. סרחון מבראון בבית ספר לאה גולדברג

12:08 17/05/2017!!  לבריאות שלהם
סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח12:01 17/05/2017ריח חריף ממפעל בראון  רישוי עסקים22ספיר12:39 496170500826517/05/2017

רישוי עסקים26שיינפיין12:39 497170500826217/05/2017
סכנה . הילדים בהפסקה וממש סובלים. סרחון מבראון בבית ספר לאה גולדברג

12:08 17/05/2017!!  לבריאות שלהם
סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח12:38 17/05/2017 בערך  12-ריח רע מרישוי עסקים19שיינפיין12:40 498170500826717/05/2017

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריחאומרת כי יש ריח נוראי מבראוןרישוי עסקים21שיינפיין13:13 499170500829117/05/2017
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רישוי עסקים4ויינברג13:23 500170500829817/05/2017

שלום אני תושב כפר סבא הירוקה ובימים האחרונים הריח העולה ממפעל בראון 

הבית ספר וגני הילדים קרובים מאד וילדינו חשופים לזיהום . הוא בלתי נסבל

 17/05/2017מבקש טיפולכם המיידי לפתור זאת עמית  . אוויר מסוכן ביותר

13:06

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח13:00 17/05/2017יש ריח רע ממפעל בראון   רישוי עסקים19שיינפיין13:25 501170500830017/05/2017

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריחריח חריף מבר אוןרישוי עסקים20ספיר13:31 502170500830417/05/2017

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח.און-יש ריח חזק ממפעל בררישוי עסקים14שיינפיין13:45 503170500831217/05/2017

רישוי עסקיםקמינסקי13:53 504170500831717/05/2017
מתלוננים . קושי לנשום.צריבה בעיניים,און ריח חריף מאוד-ריח נורא ממפעל בר

13:26 17/05/2017: רחוב הבעיה!!!  עשרות אנשים ביום ושום דבר לא נעשה
סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריחס"ריחות חזקים מאוד מבר און בביהרישוי עסקים20ספיר14:24 505170500835517/05/2017

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריחריח חזק מבראוןרישוי עסקים16שיינפיין15:40 506170500838817/05/2017

סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*14:00 17/05/2017ריח מסריח מבראון   פיקוח עירוני30שיינפיין15:48 507170500839417/05/2017

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח14:00 17/05/2017ריח מסריח מבראון   רישוי עסקים30שיינפיין15:49 508170500839517/05/2017

רישוי עסקיםויינברג15:51 509170500839717/05/2017
: חדש   רחוב הבעיה80סירחון נוראי שמגיע מהמפעל  ליד בית ספר 

17/05/2017 13:26
סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח

רישוי עסקים20ספיר18:54 510170500845417/05/2017
כמו כן עם . בכל חצר ביהס והמגרש . הריח באזור ביהס לאה גולדברג נוראי

18:37 17/05/2017בלתי נסבל  . משה רוח הוא מגיע לרחוב שיינפיין
סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח

רישוי עסקים26שיינפיין18:56 511170500845517/05/2017
סכנה . הילדים בהפסקה וממש סובלים. סרחון מבראון בבית ספר לאה גולדברג

18:20 17/05/2017!!  לבריאות שלהם
סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח7ריח חזק של בראון קומה רישוי עסקים3שיינפיין20:04 512170500847517/05/2017

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח19:53 17/05/2017: ריח רע ממפעל בראון  רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין20:26 513170500848117/05/2017

20:40 18/05/2017: ריח רע ממפעל בראון  רחוב הבעיהרישוי עסקים20ספיר21:01 514170500906518/05/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  ללרר ערן  SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1705009065– למשוב קצר 

106מוקד 

12יפה אגיב אומרת כי אין דבר במקום והמפעל נסגר כבר באון-ריחות ממפעל ברפיקוח עירוניסוסנובסקי11:33 515170500925019/05/2017

.סוגרת בסטטוס הנכון . נסגר  בטעות בסטטוס אחראון-ריחות ממפעל בררישוי עסקיםסוסנובסקי11:35 516170500925119/05/2017

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*ריח חזק מבראוןפיקוח עירוני20שיינפיין11:38 517170500925219/05/2017

.סוגרת בסטטוס הנכון . נסגר  בטעות בסטטוס אחראומר כי יש ריח נוראי מבראוןרישוי עסקים20ספיר11:41 518170500925419/05/2017

.סוגרת בסטטוס הנכון . נסגר  בטעות בסטטוס אחררישוי עסקים14ויינברג11:42 519170500925719/05/2017

.סוגרת בסטטוס הנכון . נסגר  בטעות בסטטוס אחראומר כי יש ריח נוראי מבר אוןרישוי עסקים20ספיר11:43 520170500925819/05/2017

.סוגרת בסטטוס הנכון . נסגר  בטעות בסטטוס אחרריח חזק מבראוןרישוי עסקים20שיינפיין11:46 521170500926119/05/2017

רישוי עסקים19שיינפיין12:02 522170500927419/05/2017
 19/05/2017אנא טיפולכם  .כבר יותר מחצי שעה יש ריח רע מאוד מבראון

11:56
.סוגרת בסטטוס הנכון . נסגר  בטעות בסטטוס אחר

רישוי עסקים19שיינפיין12:02 523170500927319/05/2017
 19/05/2017אנא טיפולכם  .כבר יותר מחצי שעה יש ריח רע מאוד מבראון

11:56
.סוגרת בסטטוס הנכון . נסגר  בטעות בסטטוס אחר

.סוגרת בסטטוס הנכון . נסגר  בטעות בסטטוס אחר12:02 19/05/2017: ריח רע ממפעל בראון  רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין12:03 524170500927519/05/2017

רישוי עסקיםשיינפיין12:04 525170500927619/05/2017

, יש לנו מזל גדול שהשכונה ירוקה, ריח חריף ממפעל בראון בכפר סבא הירוקה

: רחוב הבעיה.  פשוט צריך לעבור דירה מפה אין איכות חיים כמו שהובטח

19/05/2017 11:55

.סוגרת בסטטוס הנכון . נסגר  בטעות בסטטוס אחר
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רישוי עסקים22ספיר12:39 526170500928619/05/2017
מורגש . מאד ברור ומובהק של תערובת. ריח מאד מסריח מאד ממפעל בראון  

12:34 19/05/2017גועל נפש  . כבר שעה בעוצמה גבוהה

, תודה שפנית, תושב יקר-  לאורן אברהמי שרון SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1705009286– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

.סוגרת בסטטוס הנכון . נסגר  בטעות בסטטוס אחר12:56 19/05/2017ריח מסריח ממפעל בראון  רישוי עסקים16שיינפיין13:01 527170500929319/05/2017

אומרת כי יש ריח נוראי מבראון  באיזור ביהס לאה גולדברגרישוי עסקים20ספיר14:24 528170501002521/05/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לי שימרית SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1705010025– למשוב קצר 

106מוקד 

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*אומרת כי יש ריח נוראי מבראון  באיזור ביהס לאה גולדברגפיקוח עירוני20ספיר14:38 529170501003321/05/2017

ריח חזק ממפעל בראוןפיקוח עירוני12אנגל16:55 530170501066322/05/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה אני לא מריחה ריח חזק*

.מהמפעל

לא הורגש ריח- זוהר הפקחית הייתה במקוםריח חזק ממפעל בראוןרישוי עסקים12אנגל16:56 531170501066522/05/2017

ריח מבראוןרישוי עסקים20שיינפיין17:41 532170501069622/05/2017

, תודה שפנית, תושב יקר- אפרת / לשכטר דורוןSMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1705010696– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

רישוי עסקים78אנגל17:53 533170501070322/05/2017
איפה אפשר לנשום . ריח חזק מהמפעל ליד בית ספר לאה גולדברג והבי סנטר 

17:19 22/05/2017.   הבן שלי סובל קשות בהפסקות .
לא הורגש ריח- זוהר הפקחית הייתה במקום

רישוי עסקים78אנגל17:54 534170501070522/05/2017
איפה אפשר לנשום . ריח חזק מהמפעל ליד בית ספר לאה גולדברג והבי סנטר 

17:00 22/05/2017.   הבן שלי סובל קשות בהפסקות .
לא הורגש ריח- זוהר הפקחית הייתה במקום

19:44 22/05/2017: ריח רע ממפעל בראון  רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין19:57 535170501074122/05/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר. . -  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1705010741– למשוב קצר 

106מוקד 

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח17:42 23/05/2017ריח רע מבראון  רישוי עסקים16שיינפיין17:52 536170501140523/05/2017

17:42 23/05/2017ריח רע מבראון  פיקוח עירוני16שיינפיין17:52 537170501140423/05/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה בסריקות במקום לא הרחתי*

דבר

רישוי עסקיםויינברג18:51 538170501144023/05/2017
מפעל בר און שוב מסריח את האויר בשכונה הירוקה לצד הפארק ובי סנטר  

18:37 23/05/2017: רחוב הבעיה
סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח

רישוי עסקיםויינברג19:51 539170501146523/05/2017
 23/05/2017: ריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר און  רחוב הבעיה

19:45
סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח

רישוי עסקים27אנגל19:52 540170501146623/05/2017
ריח חזק של מכון . גועל נפש. מסריח כל הדרך של הפארק בואכך בי סנטר

19:48 23/05/2017סירחון   = בראון . תערובת
סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח

רישוי עסקים22ספיר19:53 541170501146723/05/2017
, אחהצ של ספורט. בשעתיים האחרונות גלים של ריח באזור מגרש ביהס

19:50 23/05/2017!!  ובאים שמלווה אותה נורא' פעילות לכל המשפ
סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח19:56 23/05/2017בחילות וכאבי ראש  ,  שעות 4סירחון חזק מבראון כבר רישוי עסקים28שיינפיין20:05 542170501147023/05/2017

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריח19:54 23/05/2017: רחוב הבעיה.   מסריח בטירוף מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין20:07 543170501147223/05/2017

20:14 23/05/2017: ריח מסריח מבראון  רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין20:15 544170501147623/05/2017

סיסו הפקח היה במקום לא הורגש ריחמלינה על ריח חזק ממפעל בראוןרישוי עסקים14ויינברג20:37 545170501148123/05/2017

,ריח חזק מאוד באווירפיקוח עירוני36שיינפיין09:37 546170501172524/05/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה לא הרחתי ריח חזק או חריג*

במקום

לא הורגש ריח חריג- זוהר הפקחית הייתה במקום,ריח חזק מאוד באוויררישוי עסקים36שיינפיין09:46 547170501173124/05/2017
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לא הורגש ריח חריג- זוהר הפקחית הייתה במקום09:45 24/05/2017: ריח חזק של אוכל לציפורים של בר און   רחוב הבעיהרישוי עסקיםהמוביל09:51 548170501174324/05/2017

זוהר מהפיקוח הייתה במקום לא הורגש ריחריח מבראוןרישוי עסקים21שיינפיין16:28 549170501200624/05/2017

ריח מבראוןפיקוח עירוני21שיינפיין16:28 550170501200524/05/2017
* סוגרת רק. סגורה וטופלה עי המחלקה לא היה ריח במקום  

.עכשיו כי האפליקציה הייתה תקועה

זוהר מהפיקוח הייתה במקום לא הורגש ריח ריח רע מבראוןBCENTERליד הרישוי עסקיםשיינפיין17:04 551170501202124/05/2017

זוהר מהפיקוח הייתה במקום לא הורגש ריח16:43 24/05/2017ריח מסריח מבראון  רישוי עסקים16שיינפיין17:26 552170501202524/05/2017

זוהר מהפיקוח הייתה במקום לא הורגש ריחריח מבראוןרישוי עסקים21שיינפיין17:34 553170501202824/05/2017

* שעות3מתלונן על סירחון מהמפעל כבר פיקוח עירוני36אנגל19:41 554170501206624/05/2017 כרגע אין ריח כלשהו,סגורה וטופלה עי המחלקה יתכן .

לא הורגש ריח, יפה הייתה במקום שעות3מתלונן על סירחון מהמפעל כבר רישוי עסקים36אנגל19:42 555170501206724/05/2017

סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*טוענת כי גורם לבחילות, ריחות חזקים מבראון בשעות אחרונותפיקוח עירוני21שיינפיין10:49 556170501233825/05/2017

רישוי עסקים21שיינפיין10:54 557170501234025/05/2017
טוענת כי גורם לבחילות  עומר , ריחות חזקים מבראון בשעות אחרונות

מהפיקוח נשלח למקום
.לא הורגש ריח, עומר הפקח היה במקום

רישוי עסקיםויינברג13:53 558170501250125/05/2017
ממש ברגעים אלה מפעל בראון בסמוך לבית הספר  ובי סנטר מעלה צחנה  

12:40 25/05/2017: רחוב הבעיה
.לא הורגש ריח, עומר הפקח היה במקום

פיקוח עירוניויינברג13:54 559170501250225/05/2017
ממש ברגעים אלה מפעל בראון בסמוך לבית הספר  ובי סנטר מעלה צחנה  

12:40 25/05/2017: רחוב הבעיה
סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*

.לא הורגש ריח, עומר הפקח היה במקום13:05 25/05/2017: אוכל לציפורים   רחוב הבעיה, ריח חזק של בר אוןרישוי עסקיםשיינפיין14:04 560170501250825/05/2017

רישוי עסקים22ספיר14:05 561170501251325/05/2017
ס ינשמו ויסבלו מהריח "לא ייתכן שהילדים בביה. ריח  מסריח מאוד באזור ביהס

13:02 25/05/2017!!!  הנוראי הזה
.לא הורגש ריח, עומר הפקח היה במקום

.לא הורגש ריח, עומר הפקח היה במקום13:01 25/05/2017: סרחון מטורף מבראון מגעיל ומחניק  רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין14:05 562170501251025/05/2017

*ריח מבראוןפיקוח עירוני21שיינפיין16:26 563170501257025/05/2017 אין כלל ריח,סגורה וטופלה עי המחלקה סיור כללי .

ריח מבראוןרישוי עסקים21שיינפיין16:27 564170501257125/05/2017
 לא 15:45הייתי בסביבת הרחובות הסמוכים למפעל בשעה 

.הורגש ריח

16:14 25/05/2017: סירחון מבר און בחילות וכאבי ראש  רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין16:31 565170501257525/05/2017
 לא 16:45הייתי בסביבת הרחובות הסמוכים למפעל בשעה 

.הורגש ריח

רישוי עסקים20ספיר09:02 566170501273026/05/2017
חזק בעוצמתו . ריח מובהק של תערובת  נוראי. מסריח מאד בביס לאה גולדברג

 26/05/2017 08:50
.י דעתו"לא ריח חזק עפ, עידו הפקח עירוני היה במקום

פיקוח עירוני20ספיר09:02 567170501272926/05/2017
חזק בעוצמתו . ריח מובהק של תערובת  נוראי. מסריח מאד בביס לאה גולדברג

 26/05/2017 08:50
.סגורה וטופלה עי המחלקה ריח לא כזה חזק*

סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*ריח רע מבראוןפיקוח עירוניאנגל09:27 568170501274426/05/2017

.י דעתו"לא ריח חזק עפ, עידו הפקח עירוני היה במקוםריח רע מבראוןרישוי עסקיםאנגל09:28 569170501274626/05/2017

.י דעתו"לא ריח חזק עפ, עידו הפקח עירוני היה במקום09:52 26/05/2017: ריח חריף מבראון בשכונה הירוקה  רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין11:15 570170501278926/05/2017

.סגורה וטופלה עי המחלקה יש ריח קל*09:52 26/05/2017: ריח חריף מבראון בשכונה הירוקה  רחוב הבעיהפיקוח עירונישיינפיין11:15 571170501278826/05/2017

.סגורה וטופלה עי המחלקה עכשיו אין ריח*ריח רע מבראוןפיקוח עירוני21שיינפיין14:27 572170501285326/05/2017

.לא הורגש ריח, עמירם הפקח היה במקוםריח רע מבראוןרישוי עסקים21שיינפיין14:29 573170501285426/05/2017

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין כלל ריח*14:54 26/05/2017: אוכל לציפורים   רחוב הבעיה, ריח של מפעל בר און  פיקוח עירוניספיר15:20 574170501286726/05/2017

.לא הורגש ריח, עמירם הפקח היה במקום14:54 26/05/2017: אוכל לציפורים   רחוב הבעיה, ריח של מפעל בר און  רישוי עסקיםספיר15:21 575170501286926/05/2017

.לא הורגש ריח, עמירם הפקח היה במקוםריח כימי ממש אי אפשר לנשום, ריח נוראי מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין15:22 576170501286826/05/2017

רישוי עסקים9לוונברג16:11 577170501287926/05/2017
נאלצנו להיכנס הביתה ולוותר על . סובלים.  מסריח שעות ארוכות ממפעל בראון

15:56 26/05/2017ארוחת צהריים במרפסת  

 לא 15:45הייתי בסביבת הרחובות הסמוכים למפעל בשעה 

.הורגש ריח

רישוי עסקיםשיינפיין16:12 578170501288026/05/2017
: רחוב הבעיה!  ?אולי לפחות בסופש יקחו פסק זמן. סרחון מטורף מבראון

26/05/2017 16:05

 לא 15:45הייתי בסביבת הרחובות הסמוכים למפעל בשעה 

.הורגש ריח
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סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*סירחון מבראון חזק מאודפיקוח עירוני20ספיר15:20 579170501359128/05/2017

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין כלל ריח באזור*17:32 28/05/2017ריח רע מבראון  פיקוח עירוני16שיינפיין17:37 580170501365528/05/2017

17:32 28/05/2017ריח רע מבראון  רישוי עסקים16שיינפיין17:38 581170501365628/05/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לניצן עומר SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1705013656– למשוב קצר 

106מוקד 

רישוי עסקיםויינברג21:32 582170501371928/05/2017
 28/05/2017: ריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר און  רחוב הבעיה

20:34

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- מקסים *  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1705013719– למשוב קצר 

106מוקד 

14:25 30/05/2017: מפגע ריח חזק ממפעל בראון  רחוב הבעיהרישוי עסקיםויינברג15:35 583170501456930/05/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  ללרר ערן  SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1705014569– למשוב קצר 

106מוקד 

ריחות חזקים במיוחד מבראוןפיקוח עירוני20ספיר08:24 584170600008501/06/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה הייתי במקום לפני מספר דקות*

רכוב על קטנוע עם קסדה פתוחה ולא הרחתי דבר

.לא הורגש ריח, סיסו הפקח היה במקוםריחות חזקים במיוחד מבראוןרישוי עסקים20ספיר08:25 585170600008601/06/2017

.לא הורגש ריח, סיסו הפקח היה במקוםאומרת כי יש ריח נוראי מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין08:37 586170600010801/06/2017

פיקוח עירוני1אנגל19:00 587170600055601/06/2017
סירחון בלתי נסבל של ריח של תערובת לעופות ליד אולם הספורט של בית ספר 

17:55 01/06/2017 החדש  80

 סגורה וטופלה עי המחלקה לאחר סיור במקום אין ריח*

מסריח

רישוי עסקים1אנגל19:03 588170600055701/06/2017

סירחון בלתי נסבל של ריח של תערובת לעופות ליד אולם הספורט של בית ספר 

.  (לירן)נפתחה קריאה לפקח שנמצא כרגע במשמרת ** החדש 80

01/06/2017 17:55

לא הורגש ריח  , 19:55הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.בסביבה

ריח מסרי מבראוןרישוי עסקים9ויינברג19:28 589170600056401/06/2017
לא הורגש ריח  , 19:55הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.בסביבה

ריח חריף מבר אוןרישוי עסקים42אנגל19:38 590170600056701/06/2017
לא הורגש ריח  , 19:55הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.בסביבה

19:35 01/06/2017!!  ממש מסריח.... ריח רע ממפעל בראון ליד קניון בירישוי עסקים2לוונברג19:39 591170600056901/06/2017
לא הורגש ריח  , 19:55הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.בסביבה

19:35 01/06/2017!!  ממש מסריח.... ריח רע ממפעל בראון ליד קניון ביפיקוח עירוני2לוונברג19:39 592170600056801/06/2017
  סגורה וטופלה עי המחלקה לאחר סיור במקום אין ריח*

מסריח

19:29 01/06/2017: סירחון חזר מבראון בחילות וכאבי ראש  רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין19:40 593170600057101/06/2017
לא הורגש ריח  , 19:55הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.בסביבה

רישוי עסקיםשיינפיין19:40 594170600057001/06/2017
: סירחן ממפעל בראון ברמות קשה לינשום לטיפלכם  רחוב הבעיה

01/06/2017 19:33

לא הורגש ריח  , 19:55הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.בסביבה

ריח חריף מבר און צחנהרישוי עסקים36שיינפיין19:41 595170600057301/06/2017
לא הורגש ריח  , 19:55הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.בסביבה

רישוי עסקיםויינברג19:41 596170600057201/06/2017
 01/06/2017: ריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר און  רחוב הבעיה

19:27

לא הורגש ריח  , 19:55הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.בסביבה

.ריח מסריח מבראוןרישוי עסקים21שיינפיין19:44 597170600057901/06/2017
לא הורגש ריח  , 19:55הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.בסביבה

רישוי עסקים76אנגל20:00 598170600058301/06/2017
  ):-לא נעים לטייל בחוץ ולנשום את הריח הזה ... שוב ריח חזק מבראון

01/06/2017 20:00

לא הורגש ריח  , 19:55הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.בסביבה
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רישוי עסקיםשיינפיין20:00 599170600058201/06/2017
 01/06/2017: רחוב הבעיה.   זה ממש מגעיל ומחניק. סירחון רצוף מבראון

19:59

לא הורגש ריח  , 19:55הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.בסביבה

רישוי עסקים37אנגל20:01 600170600058401/06/2017
נמצא כרגע בגינת . בכל שטח הפארק הצפוני. מסריח מאד ממפעל בראון

19:53 01/06/2017.  הכלבים והריח מציף את המקום

לא הורגש ריח  , 19:55הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.בסביבה

רישוי עסקים76אנגל21:04 601170600060001/06/2017
  ):-לא נעים לטייל בחוץ ולנשום את הריח הזה ... שוב ריח חזק מבראון

01/06/2017 20:56

לא הורגש ריח  , 19:55הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.בסביבה

ריח חריף מבר אוןרישוי עסקים31ספיר22:07 602170600060901/06/2017
לא הורגש ריח  , 19:55הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.בסביבה

16:03 02/06/2017: ריח של ציפורים   רחוב הבעיה, ריח חזק ממפעל בר אוןרישוי עסקיםספיר16:09 603170600089602/06/2017
לא הורגש ריח  , 16:15הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.בסביבה

רישוי עסקים22ספיר16:10 604170600089702/06/2017
עוצמה חזקה  . אפשר להיחנק . גועל נפש. איכס. סירחון איימים ממפעל בראון

02/06/2017 16:08

לא הורגש ריח  , 16:15הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.בסביבה

רישוי עסקים42אנגל16:13 605170600090202/06/2017
 02/06/2017בלתי אפשרי לשהות בחוץ  . ריח לא טוב ממפעל בראון באויר

16:11

לא הורגש ריח  , 16:15הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.בסביבה

רישוי עסקיםויינברג16:52 606170600090902/06/2017
רחוב !  בזה הרגע מפעל בר און מסריח את השכונה הירוקה ליד בי סנטר

16:44 02/06/2017: הבעיה

לא הורגש ריח  , 16:15הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.בסביבה

18:17 02/06/2017!  ריח מסריח מבראוןרישוי עסקים26שיינפיין18:38 607170600093302/06/2017
לא הורגש ריח  , 16:15הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.בסביבה

סגורה וטופלה עי המחלקה אין שום ריח במקום הכל תקין*אומרת כי יש ריח נוראי מבר אוןפיקוח עירוני21שיינפיין11:31 608170600143504/06/2017

פיקוח עירוניויינברג14:00 609170600158204/06/2017
 04/06/2017: ריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר און  רחוב הבעיה

13:17
סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח חזק*

רישוי עסקים26שיינפיין14:01 610170600158304/06/2017

. לא ניתן להיות בבית ספר לאה גולדברג בגלל הריח מבראון... אני כבר מיואשת

והרבה ימים אני ..לא אפשרי כל יום לפתוח קריאה. ממש מעורר בחילה

12:56 04/06/2017מתעצלת כי כלום לא קורה  

.לא הורגש ריח,שלי הפקחית הייתה במקום 

.לא הורגש ריח,שלי הפקחית הייתה במקום 13:51 04/06/2017: רחוב הבעיה!!  נמאס. סירחון מטורף מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין14:02 611170600158504/06/2017

.לא הורגש ריח,שלי הפקחית הייתה במקום 13:41 04/06/2017מאוד לא סימפטי  . ריח חזק באזור שיינפיין שבא  גליםרישוי עסקים34שיינפיין14:02 612170600158404/06/2017

רישוי עסקים10לוונברג14:34 613170600160904/06/2017
בפארק מתחת לבית  . מגיע מבחוץ מכיון המפעל. ריח חזק ומטריד

04/06/2017 14:33
.לא הורגש ריח,שלי הפקחית הייתה במקום 

.לא הורגש ריח,סיסו הפקח היה במקום 23:52 04/06/2017מאוד לא סימפטי  . ריח חזק באזור שיינפיין שבא  גליםרישוי עסקים34שיינפיין00:20 614170600178405/06/2017

.און עם בחילות-מסריח מברפיקוח עירוני21שיינפיין12:22 615170600212505/06/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה בסיור רכוב על קטנוע לא*

הרחתי דבר

.לא הורגש ריח,סיסו הפקח היה במקום .און עם בחילות-מסריח מבררישוי עסקים21שיינפיין12:23 616170600212605/06/2017

.לא הורגש ריח,סיסו הפקח היה במקום ריח מבר אוןרישוי עסקים20ספיר12:51 617170600215505/06/2017

ריח לא טוב מבר אוןפיקוח עירוני20ספיר12:52 618170600215605/06/2017
 סגורה וטופלה עי המחלקה בסיור רכוב על קטנוע לא*

הרחתי דבר

ריח חזק מבראוןפיקוח עירוני21שיינפיין17:10 619170600229905/06/2017
*   וגם1730סגורה וטופלה עי המחלקה הייתי במקום בשעה 

אין ריח. עכשיו כי סיימתי קריאה בירוקה .

ריח חזק מבראוןרישוי עסקים21שיינפיין17:15 620170600230005/06/2017
הייתה ,  לא הורגש ריח17:40הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.רוח לסירוגין

17:08 05/06/2017ריחמסריח מבראון  רישוי עסקים32שיינפיין17:16 621170600230105/06/2017
הייתה ,  לא הורגש ריח17:40הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.רוח לסירוגין

16:58 05/06/2017: ריח רע ממפעל בראון  רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין17:32 622170600230505/06/2017
הייתה ,  לא הורגש ריח17:40הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.רוח לסירוגין
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.ס"ליד הבי סנטר וביה. ריח חריף ממפעל בראוןרישוי עסקים20שיינפיין17:39 623170600230705/06/2017
הייתה ,  לא הורגש ריח17:40הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.רוח לסירוגין

רישוי עסקיםשיינפיין17:41 624170600230905/06/2017

שלום במהלך היום עש ריחות לא נעימים מכיוון מפעל בראון כאשר בחצי דעה 

נא . לא ניתן לנשום ריח רע שמעורר בחילות נוראיות. אחרונה ממש החמרה

16:51 05/06/2017: טיפולכם  רחוב הבעיה

הייתה ,  לא הורגש ריח17:40הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.רוח לסירוגין

רישוי עסקיםשיינפיין17:41 625170600230805/06/2017
נורא ואיום  .  שורף באף ובעיניים באופן חריג. ריח חריף מאוד ממפעל בראון

17:39 05/06/2017: רחוב הבעיה

הייתה ,  לא הורגש ריח17:40הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.רוח לסירוגין

.לא הורגש ריח, היה במקום, עידו הפקח העירוני07:09 06/06/2017ריחמסריח מבראון  רישוי עסקים32שיינפיין07:16 626170600242606/06/2017

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח במקום*07:09 06/06/2017ריחמסריח מבראון  פיקוח עירוני32שיינפיין07:16 627170600242506/06/2017

רישוי עסקים1אנגל08:28 628170600249206/06/2017
ריח רע מאוד וחריף ממפעל בר און ליד בית הספר של ביתי מה יהיה ממש 

08:24 06/06/2017מסוכן לילדינו בבקשה עיזרו לנו  
.לא הורגש ריח, היה במקום, עידו הפקח העירוני

.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל 17:13 06/06/2017ריח חריף ותחושת בחילות ממפעל בר און  רישוי עסקים11לוונברג17:32 629170600286806/06/2017

.סגורה וטופלה עי המחלקה יש ריח בקטנה*17:13 06/06/2017ריח חריף ותחושת בחילות ממפעל בר און  פיקוח עירוני11לוונברג17:32 630170600286706/06/2017

.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל 17:41 06/06/2017: בחילות וכאב ראש  רחוב הבעיה, סירחון עז מבראון רישוי עסקיםשיינפיין17:56 631170600287706/06/2017

.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל 17:47 06/06/2017סרחון מבראון בבית ספר לאה גולדברג   רישוי עסקים14ויינברג17:57 632170600287906/06/2017

רישוי עסקיםשיינפיין17:57 633170600287806/06/2017

אנחנו בפעילות משותפת של הורים וילדים בבית הספר לאה .. שלום רב

.  כיתות א עם ההורים ופשוט גלי ריח נוראיים מכיוון בראון4 ( חדש80)גולדברג 

17:45 06/06/2017: תודה  רחוב הבעיה!!!  מבקשים שתטפלו

.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל 

.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל ריח מבראוןרישוי עסקים3אנגל17:58 634170600288106/06/2017

.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל 17:44 06/06/2017: ריח חזק מעורר בחילות  רחוב הבעיהרישוי עסקיםשיינפיין17:58 635170600288006/06/2017

.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל 18:20 06/06/2017ריח חריף ותחושת בחילות ממפעל בר און  רישוי עסקים11לוונברג18:39 636170600289506/06/2017

.סגורה וטופלה עי המחלקה אין ריח*18:50 06/06/2017ריח זוועה בבית הספר לאה גולדברג ממפעל בראון  פיקוח עירוני22ספיר18:55 637170600290106/06/2017

.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל 18:50 06/06/2017ריח זוועה בבית הספר לאה גולדברג ממפעל בראון  רישוי עסקים22ספיר18:58 638170600290206/06/2017

רישוי עסקיםשיינפיין19:25 639170600291206/06/2017

אנחנו בביהס לאה גולדברג בפעילות במגרש ויש פה ריח נורא מסריח שאפשר 

כל שכבת ב ג וד בבקשה תטפלו . להקיא ממפעל בראון וכל הילדים שלנו פה

19:16 06/06/2017: רחוב הבעיה!!!!   בדחיפות בפנייתי

.לא הורגש ריח, עידו הפקח נשלח למקום

.לא הורגש ריח, עידו הפקח נשלח למקוםריח ממפעל בר אוןרישוי עסקים20ספיר19:34 640170600291506/06/2017

רישוי עסקיםויינברג19:36 641170600291706/06/2017
 06/06/2017: שוב ריח מסריח ממפעל בר און בשכונה הירוקה  רחוב הבעיה

19:14
.לא הורגש ריח, עידו הפקח נשלח למקום

פיקוח עירונישיינפיין13:03 642170600333507/06/2017
מגיע ממפעל בראון מגיע .  גורם לבחילה, מסריח , ריח כימי, לקראת בי סנטר

.בגלים
* אני לא מריחה ריח כימי מסריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקיםשיינפיין13:05 643170600333707/06/2017
מגיע ממפעל בראון מגיע .  גורם לבחילה, מסריח , ריח כימי, לקראת בי סנטר

.בגלים

*אומרת כי יש ריח נוראי מבראוןפיקוח עירוני21שיינפיין13:25 644170600397808/06/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה .

20:12 08/06/2017ריח רע בכל השכונה  רישוי עסקים5ויינברג20:27 645170600418408/06/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  ללרר ערן SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1706004184– למשוב קצר 

106מוקד 

*20:12 08/06/2017ריח רע בכל השכונה  פיקוח עירוני5ויינברג20:27 646170600418308/06/2017 אין ריח חריג במקום, סגורה וטופלה עי המחלקה

ריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר אוןרישוי עסקים5ויינברג13:41 647170600443509/06/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- מקסים *  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1706004435– למשוב קצר 

106מוקד 
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*ריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר אוןפיקוח עירוני5ויינברג13:41 648170600443409/06/2017 לא הרחתי ריח חריג במקום, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים5ויינברג14:50 649170600445009/06/2017
 09/06/2017: ריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר און  רחוב הבעיה

13:42

רישוי עסקים20ספיר12:01 650170600454410/06/2017
 10/06/2017: ריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר און  רחוב הבעיה

11:19

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- מקסים .  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1706004544– למשוב קצר 

106מוקד 

.לא הורגש ריח, 16:50הייתי במקום בשעה ריח של תערובת מזון ממפעל בראוןרישוי עסקים21שיינפיין16:08 651170600516711/06/2017

*ריח של תערובת מזון ממפעל בראוןפיקוח עירוני21שיינפיין16:09 652170600516811/06/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה .

.לא הורגש ריח, 16:50הייתי במקום בשעה מסריח מבראוןרישוי עסקים3ויינברג16:54 653170600518511/06/2017

רישוי עסקים30שיינפיין17:01 654170600519111/06/2017

הילדים בבית הספר לאה גולדברג צריכים לנשום . סירחון נורא ממפעל בראון

: רחוב הבעיה.  רק באתי לאסוף את הבנות ויש לי בחילה נוראית? את זה

11/06/2017 16:59

.לא הורגש ריח, 16:50הייתי במקום בשעה 

.לא הורגש ריח, 16:50הייתי במקום בשעה ריח  חזק ממפעל בר אוןרישוי עסקים20ספיר17:03 655170600519411/06/2017

.לא הורגש ריח, 16:50הייתי במקום בשעה 16:59 11/06/2017: סירחון ממפעל בראון  רחוב הבעיהרישוי עסקים19שיינפיין17:05 656170600519511/06/2017

.לא הורגש ריח, 16:50הייתי במקום בשעה ובשינפיין יש ריח חזק ממפעל בר אוןרישוי עסקים20ספיר17:21 657170600520811/06/2017

רישוי עסקים5ויינברג17:27 658170600521111/06/2017
 11/06/2017: ריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר און  רחוב הבעיה

17:25
.לא הורגש ריח, 16:50הייתי במקום בשעה 

רישוי עסקים5ויינברג17:29 659170600521211/06/2017
 11/06/2017: ריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר און  רחוב הבעיה

17:28
.לא הורגש ריח, 16:50הייתי במקום בשעה 

*.אומר כי הריח כבר חצי שעה.  סירחון ממפעל בראון בגן אגספיקוח עירוני18ספיר14:23 660170600576412/06/2017 אני לא מריחה ריח במקום, סגורה וטופלה עי המחלקה .

.לא הורגש ריח, זוהר הפקחית הייתה במקום.אומר כי הריח כבר חצי שעה.  סירחון ממפעל בראון בגן אגסרישוי עסקים18ספיר14:24 661170600576512/06/2017

*אומרת כי זה ממש ריח מוגזם- בפארק ריח חזק מבראון פיקוח עירוני21אנגל16:15 662170600580312/06/2017 אני לא מריחה ריח חזק, סגורה וטופלה עי המחלקה .

.לא הורגש ריח, זוהר הפקחית הייתה במקוםאומרת כי זה ממש ריח מוגזם- בפארק ריח חזק מבראון רישוי עסקים21אנגל16:21 663170600580412/06/2017

.לא הורגש ריח, זוהר הפקחית הייתה במקוםריח מבראוןרישוי עסקים20ספיר16:29 664170600580712/06/2017

.לא הורגש ריח, זוהר הפקחית הייתה במקום.גורם לבחילה מאוד חזק וברור שזה תערובת,  דקות20ריח מאוד חזק לפחות רישוי עסקים20ספיר16:39 665170600580812/06/2017

.לא הורגש ריח, זוהר הפקחית הייתה במקוםאורמת כי יש ריח חזק וחמוץ גורם לבחילה-- לוונברג וספיר רישוי עסקים42אנגל16:41 666170600581012/06/2017

*ריח מבראוןפיקוח עירוני21שיינפיין16:41 667170600580912/06/2017 אני לא מריחה ריח במקום, סגורה וטופלה עי המחלקה .

.לא הורגש ריח, זוהר הפקחית הייתה במקוםריח מבראוןרישוי עסקים21שיינפיין16:42 668170600581112/06/2017

.לא הורגש ריח, זוהר הפקחית הייתה במקום16:30 12/06/2017: בר און בשכונה הירוקה מעלה צחנה  רחוב הבעיהרישוי עסקים11ויינברג16:48 669170600581712/06/2017

רישוי עסקים78אנגל16:49 670170600581812/06/2017
ביציאה מבית . גורם לתחושת גועל ובחילה. ריח חזק וחריף ממפעל בראון

16:33 12/06/2017הספר לאה גולדברג ומול הבי סנטר  
.לא הורגש ריח, זוהר הפקחית הייתה במקום

.לא הורגש ריח, זוהר הפקחית הייתה במקום16:34 12/06/2017: ריח חריף ממפעל בראון גורם לבחילות  רחוב הבעיהרישוי עסקים10ספיר16:50 671170600581912/06/2017

.לא הורגש ריח, זוהר הפקחית הייתה במקום16:34 12/06/2017: סרחון ממפעל בראון בשכונה הירוקה  רחוב הבעיהרישוי עסקים19שיינפיין16:51 672170600582012/06/2017

רישוי עסקים30שיינפיין16:53 673170600582212/06/2017

. אספתי עכשיו ילדות מבית ספר לאה גולדברג. ריח זוועה ממפעל בראון

 ):-ועם כזה סירחון כנראה שימשיך , לי מאתמול כואב הראש. הסירחון נורא

 שעות בכל יום עם הריח הזה   רחוב 9עצוב שילדים צריכים להיות בבית הספר 

16:49 12/06/2017: הבעיה

.לא הורגש ריח, זוהר הפקחית הייתה במקום

.לא הורגש ריח, זוהר הפקחית הייתה במקוםריחות חזקים כנראה ממפעל בראוןרישוי עסקים9לוונברג17:12 674170600583112/06/2017

*ריח נוראי מסריח של בראוןפיקוח עירוני20ספיר17:37 675170600583612/06/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה .

.לא הורגש ריח, זוהר הפקחית הייתה במקוםריחות ממפעל בראון מאוד חזק וצורב בעיניים ובקנה הנשימהרישוי עסקים20ספיר18:18 676170600585512/06/2017

*18:33 12/06/2017סירחון חריף מבראון  פיקוח עירוני16שיינפיין18:47 677170600586812/06/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה .
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.לא הורגש ריח, עידו הפקח היה במקום18:33 12/06/2017סירחון חריף מבראון  רישוי עסקים16שיינפיין18:51 678170600587012/06/2017

.לא הורגש ריח, עידו הפקח היה במקוםריח מבראוןרישוי עסקים5ויינברג19:07 679170600587712/06/2017

*19:39 12/06/2017: בחילות וכאב ראש  רחוב הבעיה, ריח מסריח מבראון פיקוח עירוני28שיינפיין19:45 680170600588512/06/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה .

.לא הורגש ריח, עידו הפקח היה במקום19:44 12/06/2017: אוכל של ציפורים   רחוב הבעיה, ריח חזק של בר אוןרישוי עסקים26שיינפיין19:46 681170600588812/06/2017

.לא הורגש ריח, עידו הפקח היה במקום19:39 12/06/2017: בחילות וכאב ראש  רחוב הבעיה, ריח מסריח מבראון רישוי עסקים28שיינפיין19:46 682170600588712/06/2017

רישוי עסקים26שיינפיין19:47 683170600588912/06/2017
 12/06/2017: ריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר און  רחוב הבעיה

19:45
.לא הורגש ריח, עידו הפקח היה במקום

רישוי עסקים19שיינפיין20:31 684170600590212/06/2017

ריח חריף ומבחיל !!!!! סהל נוראי משעות אחהצ ללא הפסקה!! סירחון אימים

זוועה  רחוב . אי אפשר לפתוח חלונות. של תערובות אוכל ללולים ממפעל בראון

20:12 12/06/2017: הבעיה

.לא הורגש ריח, עידו הפקח היה במקום

רישוי עסקים78אנגל00:39 685170600594013/06/2017
ביציאה מבית . גורם לתחושת גועל ובחילה. ריח חזק וחריף ממפעל בראון

00:03 13/06/2017הספר לאה גולדברג ומול הבי סנטר  
.לא הורגש ריח, עידו הפקח היה במקום

פיקוח עירוני5ויינברג10:40 686170600619713/06/2017
 13/06/2017: ריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר און  רחוב הבעיה

10:09
* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים22ספיר12:26 687170600628113/06/2017
 13/06/2017: ריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר און  רחוב הבעיה

12:21
.לא הורגש ריח, ויקטור הפקח העירוני עם מיטל   

פיקוח עירוני22ספיר12:34 688170600628513/06/2017
 13/06/2017: ריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר און  רחוב הבעיה

12:21
* מיטל אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

*14:50 13/06/2017: סרחון ממפעל בראון בשכונה הירוקה  רחוב הבעיהפיקוח עירוני19שיינפיין15:02 689170600638013/06/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא הורגש ריח, ויקטור הפקח העירוני עם מיטל   14:50 13/06/2017: סרחון ממפעל בראון בשכונה הירוקה  רחוב הבעיהרישוי עסקים19שיינפיין15:03 690170600638213/06/2017

.לא הורגש ריח  , 18:15הייתי  בסביבה בשעה ריח חזק ממפעל בראוןרישוי עסקיםאברוצקי17:59 691170600644013/06/2017

*ריח רע מבראוןפיקוח עירוני2ספיר16:20 692170600704914/06/2017 אני לא מריחה ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא הורגש ריח, זהר הפקחית הייתה בסביבהריח רע מבראוןרישוי עסקים2ספיר16:22 693170600705114/06/2017

.לא הורגש ריח, זהר הפקחית הייתה בסביבהריח מאוד חזק ממפעל בראוןרישוי עסקים20ספיר16:29 694170600705614/06/2017

.לא הורגש ריח, זהר הפקחית הייתה בסביבהריח רע מבראוןרישוי עסקים3ויינברג16:38 695170600705814/06/2017

20:12 14/06/2017סירחון חריף מבראון  רישוי עסקים16שיינפיין20:27 696170600714014/06/2017
  לא הורגש ריח 20:45הייתי בסביבת המפעל בשעה 

/בסביבה

*20:12 14/06/2017סירחון חריף מבראון  פיקוח עירוני16שיינפיין20:29 697170600714114/06/2017 אני לא מריחה ריח במקום, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים19שיינפיין20:51 698170600715214/06/2017

  לא יתכן ששוב יש ריחות נוראיים מכיוון בראון 20:37שלום רב  השעה עכשיו 

 14/06/2017: גם בשעה כזו אנא טיפולכם תודה דפנה זעירא  רחוב הבעיה

20:39

  לא הורגש ריח 20:45הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.בסביבה

*און- ריח שעושה בחילה מברפיקוח עירוני21שיינפיין13:43 699170600761515/06/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

ריח רע מבראוןרישוי עסקיםספיר16:36 700170600770815/06/2017
הורגש ריח חלש  , 17:10היתי בסביבת המפעל בשעה 

.מאוד שבא בגלים עם הרוח

*ריח רע מבראוןפיקוח עירוניספיר16:37 701170600770915/06/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה .

*ריח חריף ממפעל בר אוןפיקוח עירוני20ספיר17:00 702170600771315/06/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה .

ריח חריף ממפעל בר אוןרישוי עסקים20ספיר17:02 703170600771415/06/2017
הורגש ריח חלש  , 17:10היתי בסביבת המפעל בשעה 

.מאוד שבא בגלים עם הרוח

גם אתמול בערב היה ריח חזק, ריח חזק מהמפעלרישוי עסקים3אנגל18:00 704170600773315/06/2017
הורגש ריח חלש  , 17:10היתי בסביבת המפעל בשעה 

.מאוד שבא בגלים עם הרוח

.לא היה פיקוח עירוני ואני לא יכולתי לצאת18:59 15/06/2017: סירחון וצריבה באויר ממפעל בראון  רחוב הבעיהרישוי עסקים19שיינפיין19:00 705170600776315/06/2017

.לא היה פיקוח עירוני ואני לא יכולתי לצאת19:04 15/06/2017: סרחון ממפעל בראון בשכונה הירוקה  רחוב הבעיהרישוי עסקים19שיינפיין19:06 706170600776615/06/2017



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

*ס"באיזור ביה. ריח מסריח מבראוןפיקוח עירונישיינפיין11:46 707170600802516/06/2017 אין ריח חזק הכל תקין, סגורה וטופלה עי המחלקה

*11:35 16/06/2017מפגע ריח ממפעל בראון  פיקוח עירוני20ספיר11:50 708170600802816/06/2017 אין ריח חזק, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא הורגש ריח, שלי הפקחית הייתה במקוםס"באיזור ביה. ריח מסריח מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין11:52 709170600802916/06/2017

רישוי עסקים30שיינפיין14:10 710170600808316/06/2017

אי . אני אוספת את הבנות מבית ספר לאה גולדברג. סירחון זוועה מבראון

עצוב לחשוב שכך הילדים לומדים כל יום  . בחילות וכאב ראש, אפשר לנשום

11:58 16/06/2017: רחוב הבעיה

.לא הורגש ריח , 14:20הייתי בסביבת המפעל בשעה 

פיקוח עירוני26שיינפיין12:43 711170600871718/06/2017
ריח מהמפעל בראון בחצי שעה אחרונה  רחוב . יש ריח מתערובת ציפורים

12:18 18/06/2017: הבעיה
* אין ריח חזק, סגורה וטופלה עי המחלקה

*אומרת כי יש ריח נוראי מבראוןפיקוח עירוני21שיינפיין14:12 712170600879418/06/2017 אין ריח חזק, סגורה וטופלה עי המחלקה

.ריח חזק מאוד מעורר בחילה. ריח מבראוןפיקוח עירוני20ספיר16:25 713170600947019/06/2017
* בסריקה במקום לא הרחתי, סגורה וטופלה עי המחלקה  

דבר

אומרת כי יש ריח נוראי מבראוןרישוי עסקים9ויינברג16:25 714170600946919/06/2017
 , 17:00ביקרתי באזור המפעל והרחובות בסביבות בשעה 

.לא הורגש ריח 

.ריח חזק מאוד מעורר בחילה. ריח מבראוןרישוי עסקים20ספיר16:26 715170600947119/06/2017
 , 17:00ביקרתי באזור המפעל והרחובות בסביבות בשעה 

.לא הורגש ריח 

עושה בחילות, ריח חזק. ריח מבראוןרישוי עסקים21שיינפיין16:27 716170600947319/06/2017
 , 17:00ביקרתי באזור המפעל והרחובות בסביבות בשעה 

.לא הורגש ריח 

ריח נוראי מבר אוןרישוי עסקים2ויינברג16:30 717170600947519/06/2017
 , 17:00ביקרתי באזור המפעל והרחובות בסביבות בשעה 

.לא הורגש ריח 

רישוי עסקים20ספיר16:44 718170600948219/06/2017
, טוענת כי הלכה לאסוף הבן שלה מבית הספר ויש ריחות נוראיים מבר און

.טוענת כי גורם לה לבחילות ושהבן שלה סובל מסחרחורות

 , 17:00ביקרתי באזור המפעל והרחובות בסביבות בשעה 

.לא הורגש ריח 

רישוי עסקים26שיינפיין18:27 719170600952319/06/2017
ריח מהמפעל בראון בחצי שעה אחרונה  רחוב . יש ריח מתערובת ציפורים

18:18 19/06/2017: הבעיה

 , 17:00ביקרתי באזור המפעל והרחובות בסביבות בשעה 

.לא הורגש ריח 

פיקוח עירוני26שיינפיין18:27 720170600952219/06/2017
ריח מהמפעל בראון בחצי שעה אחרונה  רחוב . יש ריח מתערובת ציפורים

18:18 19/06/2017: הבעיה
* לא הרחתי דבר, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא הורגש ריח, פקח עירוני היה במקוםריח חזק מבראוןרישוי עסקים21שיינפיין16:21 721170601014020/06/2017

אין ריח-מיטלריח חזק מבראוןפיקוח עירוני21שיינפיין16:24 722170601014320/06/2017

.לא הורגש ריח, פקח עירוני היה במקוםס לאה גולדברג"ריח חזק ממפעל בראון בבירישוי עסקים20ספיר16:25 723170601014520/06/2017

.לא הורגש ריח, פקח עירוני היה במקום16:24 20/06/2017: סירחון עז מבראון בחילות וכאבי ראש  רחוב הבעיהרישוי עסקים28שיינפיין16:28 724170601014620/06/2017

.לא הורגש ריח, פקח עירוני היה במקוםריח מבראוןרישוי עסקים42אנגל17:29 725170601017720/06/2017

.לא הורגש ריח, פקח עירוני היה במקוםריח מבראוןרישוי עסקים3שיינפיין18:28 726170601021320/06/2017

20/06/2017סירחון מבראון  רישוי עסקים16שיינפיין19:07 727170601024720/06/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לניצן עומר SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1706010247– למשוב קצר 

106מוקד 

רישוי עסקיםשיינפיין21:26 728170601029620/06/2017

במשך כל היום , הריח ממפעל בראון בכפר סבא הירוקה בלתי נסבל, שלום רב

, הילה! לא הצלחתי לנשום. הרחתי את הריח החזק והוא החריף לקראת הערב

תושבת מודאגת

.לא יכולתי לצאת שוב לשטח, לא היה פיקוח בשעה זו

נמצאת במקום רבע שעה. מרכז הטניס, אוכל של תרנגולות ממפעל בראוןרישוי עסקיםלוונברג17:39 729170601095621/06/2017
לא הורגש ריח  , 18:30הייתי  במקום בסביבות השעה  

.בסביבה

*נמצאת במקום רבע שעה. מרכז הטניס, אוכל של תרנגולות ממפעל בראוןפיקוח עירונילוונברג17:40 730170601095721/06/2017 אני לא מריחה, סגורה וטופלה עי המחלקה

18:11 21/06/2017: בראון סירחון  רחוב הבעיהרישוי עסקים11ויינברג18:14 731170601097021/06/2017
לא הורגש ריח  , 18:30הייתי  במקום בסביבות השעה  

.בסביבה
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.ריח שעושה בחילה לא יודעת לתאר, ריח ממפעל בראוןרישוי עסקים10לוונברג19:34 732170601100021/06/2017
לא הורגש ריח  , 18:30הייתי  במקום בסביבות השעה  

.בסביבה

.לא  הורגש ריח, סיסו הפקח היה במקום11:35 22/06/2017: ריח רע ממפעל בראון בשכונה הירוקה  רחוב הבעיהרישוי עסקים19שיינפיין11:50 733170601134622/06/2017

11:35 22/06/2017: ריח רע ממפעל בראון בשכונה הירוקה  רחוב הבעיהפיקוח עירוני19שיינפיין11:51 734170601135222/06/2017
* בסריקה במקום לא הרחתי, סגורה וטופלה עי המחלקה  

דבר

סירחון ממפעל בראוןפיקוח עירוניאנגל12:32 735170601138422/06/2017
* בסריקה במקום לא הרחתי, סגורה וטופלה עי המחלקה  

דבר

*ריח רע מבראוןפיקוח עירוני17שיינפיין16:27 736170601150522/06/2017 לא מריחה ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא  הורגש ריח, 16:45הייתי במקום בשעה ריח רע מבראוןרישוי עסקים17שיינפיין16:28 737170601150622/06/2017

ריח עז ממפעל בר אוןפיקוח עירוני23שיינפיין10:49 738170601185023/06/2017
* בזמן קבלת הקריאה הייתי, סגורה וטופלה עי המחלקה  

ברחוב שיינפיחן ובאנגל ולא הרחתי דבר

.לא  הורגש ריח, סיסו הפקח היה במקוםריח מזעזע של ממפעל בראוןרישוי עסקים76אנגל11:04 739170601186723/06/2017

.לא  הורגש ריח, סיסו הפקח היה במקוםריח חריף מבראוןרישוי עסקים20ספיר11:31 740170601188223/06/2017

מתלוננת על סירחון נוראי ממפעל בראוןפיקוח עירוני21שיינפיין12:44 741170601192023/06/2017
* בסריקה במרחוב שיינפיים, סגורה וטופלה עי המחלקה  

וברחובות הסמוכים לא הרחתי דבר

רישוי עסקים20ספיר13:03 742170601192923/06/2017
יש סירחון אז ממפעל בראון ריח מסריח גורם לי בחילות  ליד ביהס לאה דולברג 

12:17 23/06/2017: וכאבי ראש  רחוב הבעיה
.לא  הורגש ריח, סיסו הפקח היה במקום

.לא  הורגש ריח, סיסו הפקח היה במקום12:11 23/06/2017: ריח רע ממפעל בראון בשכונה הירוקה  רחוב הבעיהרישוי עסקים19שיינפיין13:03 743170601192823/06/2017

.לא  הורגש ריח, סיסו הפקח היה במקום12:19 23/06/2017ריח רע מבראון  רישוי עסקים23שיינפיין13:05 744170601193123/06/2017

רישוי עסקים5ויינברג23:14 745170601216624/06/2017
 24/06/2017: ריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר און  רחוב הבעיה

22:14

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- מקסים *  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1706012166– למשוב קצר 

106מוקד 

פיקוח עירוני5ויינברג10:55 746170601249025/06/2017
 25/06/2017: ריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר און  רחוב הבעיה

08:47
* אין ריח חזק, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים5ויינברג10:56 747170601249225/06/2017
 25/06/2017: ריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר און  רחוב הבעיה

08:47

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- מקסים *  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1706012492– למשוב קצר 

106מוקד 

אין ריחריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר אוןפיקוח עירוני5ויינברג17:22 748170601281625/06/2017

שלי הפקחית הייתה במקום לא הורגש ריחריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר אוןרישוי עסקים5ויינברג17:23 749170601281825/06/2017

לא היה ריחריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר אוןפיקוח עירוני5ויינברג18:56 750170601287925/06/2017

ריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר אוןרישוי עסקים5ויינברג18:57 751170601288025/06/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- מקסים *  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1706012880– למשוב קצר 

106מוקד 

*תלונה על ריח ממפעל בראון:  הודעה פיקוח עירוני21שיינפיין15:12 752170601357226/06/2017 ריח סביר, סגורה וטופלה עי המחלקה

שלי הפקחית הייתה במקום לא הורגש ריחתלונה על ריח ממפעל בראון:  הודעה רישוי עסקים21שיינפיין15:13 753170601357326/06/2017

רישוי עסקים5ויינברג15:15 754170601357426/06/2017
 26/06/2017: ריח חזק של אוכל לציפורים של מפעל בר און  רחוב הבעיה

13:48
שלי הפקחית הייתה במקום לא הורגש ריח

* סנטר פתחתי קריאה גם באיכות הסביבהbשוב ריח מהמפעל באזור פיקוח עירוני3שיינפיין15:17 755170601357526/06/2017 אין ריח חזק בסביבה, סגורה וטופלה עי המחלקה

*ריח רע מבראוןפיקוח עירוני21שיינפיין15:39 756170601358926/06/2017 אין ריח במקום, סגורה וטופלה עי המחלקה

שלי הפקחית הייתה במקום לא הורגש ריחריח רע מבראוןרישוי עסקים21שיינפיין15:40 757170601359026/06/2017
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עמירם אומר כי אין ריח במקוםריח חזק ממפעל בראוןפיקוח עירוניאנגל17:28 758170601428727/06/2017

אמירם היה במקום לא הורגש ריחריח חזק ממפעל בראוןרישוי עסקיםאנגל17:29 759170601428827/06/2017

עמירם מסר כי אין ריח במקום.הריח נכנס לתוך הבית מהחלונות. סירחון נורא ממפעל בראוןפיקוח עירוני30שיינפיין18:41 760170601500428/06/2017

.לא הורגש ריח, עמירם הפקח  היה במקום.הריח נכנס לתוך הבית מהחלונות. סירחון נורא ממפעל בראוןרישוי עסקים30שיינפיין18:52 761170601500528/06/2017

.לא הורגש ריח, עמירם הפקח  היה במקוםמריחים כעת סירחון ממפעל בראון בתוך ביתהרישוי עסקים2ויינברג19:20 762170601502528/06/2017

.לא הורגש ריח, עמירם הפקח  היה במקוםיש ריח חזק ממפעל בראוןרישוי עסקים76אנגל19:31 763170601503428/06/2017

רישוי עסקים30שיינפיין19:33 764170601503628/06/2017
גם בתוך . הריח נכנס לתוך הבית מהחלונות. שלום סירחון נורא ממפעל בראון

18:33 28/06/2017: רחוב הבעיה?   הבית צריך לסבול מזה
.לא הורגש ריח, עמירם הפקח  היה במקום

. לא הורגש ריח20:00הייתי בסביבת המפעל בשעה ריח חזק מאוד מבראוןרישוי עסקים21שיינפיין19:45 765170601504128/06/2017

*ריח מסריח מבראוןפיקוח עירוני9ויינברג16:36 766170700123703/07/2017 אין ריח חזק בסביבה, סגורה וטופלה עי המחלקה

. לא הורגש ריח17:10הייתי בסביבת המפעל בשעה ריח מסריח מבראוןרישוי עסקים9ויינברג16:37 767170700123803/07/2017

. לא הורגש ריח17:10הייתי בסביבת המפעל בשעה .ריח מזעזע מבר און צורב בעינייםרישוי עסקים3ויינברג17:05 768170700125103/07/2017

פיקוח עירוני30שיינפיין16:30 769170700191804/07/2017
.  80ממפעל בראון בבית ספר לאה גולדברג בירוקה !!!!!!! ריח נוראי. שלום

קרנית
* אין ריח חזק, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים30שיינפיין16:32 770170700192004/07/2017
.  80ממפעל בראון בבית ספר לאה גולדברג בירוקה !!!!!!! ריח נוראי. שלום

קרנית
.לא הורגש ריח , 17:00הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.לא הורגש ריח , 17:00הייתי בסביבת המפעל בשעה ריח מסריח מבראון מאנגל וספיררישוי עסקים42אנגל16:46 771170700192704/07/2017

.לא הורגש ריח , 17:00הייתי בסביבת המפעל בשעה .בראון משתוללת. בחילות וסחרחורות. מסריח באופן חריגרישוי עסקים19שיינפיין16:55 772170700193504/07/2017

רישוי עסקים22ספיר16:56 773170700193604/07/2017
ריח נוראי ממפעל - ספיר בקרבת ביהס לאה גולדברג וגני הילדים הסמוכים 

!!בראון
.לא הורגש ריח , 17:00הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.לא הורגש ריח , 17:00הייתי בסביבת המפעל בשעה בחילות וכאבי ראש, סירחון עז מבראון רישוי עסקיםויצמן16:57 774170700193704/07/2017

.לא הורגש ריח , 17:00הייתי בסביבת המפעל בשעה בחילות וכאבי ראש, סירחון עז מבראון רישוי עסקים124ויצמן16:58 775170700194104/07/2017

.לא הורגש ריח , 17:00הייתי בסביבת המפעל בשעה 16:13 04/07/2017: בחילות וכאבי ראש  רחוב הבעיה, סירחון עז מבראון רישוי עסקים124ויינברג16:58 776170700193804/07/2017

*-מתלוננת על ריח רע  ממפעל בראון פיקוח עירוני13לוונברג19:08 777170700328406/07/2017 כרגע אני במקום לא מריח דבר, סגורה וטופלה עי המחלקה

18:57 06/07/2017: בראון סירחון  רחוב הבעיה, בירוקהרישוי עסקים11ויינברג19:36 778170700329506/07/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לאלון יובל SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1707003295– למשוב קצר 

106מוקד 

80סירחון מהמפעל בראון  ריח נוראי בקניון שבירו ברישוי עסקים3שיינפיין18:10 779170700499610/07/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לצוברג אבי SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1707004996– למשוב קצר 

106מוקד 

*80סירחון מהמפעל בראון  ריח נוראי בקניון שבירו בפיקוח עירוני3שיינפיין18:13 780170700499810/07/2017 אין ריח במקום, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים17שיינפיין19:10 781170700674913/07/2017
למה אני צריכה להיות סגורה בביתי או לסבול . יש ריח בלתי נסבל מהמפעל

לטיפולכם בבקשה? מכאב ראש וסחרחורת
.לא היו פקחים עירוניים. אני הייתי בחופש

רישוי עסקים26שיינפיין19:17 782170700675313/07/2017
: ריח חזק של אוכל של ציפורים המאפיין של מפעל בר און  רחוב הבעיה

13/07/2017 19:12
.לא היו פקחים עירוניים. אני הייתי בחופש

.לא היו פקחים עירוניים. אני הייתי בחופש.80צחנה ממפעל בראון ברחבי שכונת . שלוםרישוי עסקים42אנגל19:19 783170700675413/07/2017

פיקוח עירוני26שיינפיין12:59 784170700703314/07/2017
: ריח חזק של אוכל של ציפורים המאפיין של מפעל בר און  רחוב הבעיה

14/07/2017 12:29

* בסריקה במקום לא הרחתי, סגורה וטופלה עי המחלקה  

דבר
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פיקוח עירוני26שיינפיין13:52 785170700704614/07/2017
: ריח חזק של אוכל של ציפורים המאפיין של מפעל בר און  רחוב הבעיה

14/07/2017 13:12
* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים26שיינפיין13:53 786170700704814/07/2017
: ריח חזק של אוכל של ציפורים המאפיין של מפעל בר און  רחוב הבעיה

14/07/2017 13:12
.לא הורגש ריח, עומר הפקח היה במקום

רישוי עסקים26שיינפיין20:21 787170700709014/07/2017
: ריח חזק של אוכל של ציפורים המאפיין של מפעל בר און  רחוב הבעיה

14/07/2017 20:05
.המפעל היה סגור, לאחר בדיקה 

*ריח מסריח מבר אוןפיקוח עירוני21שיינפיין09:48 788170701092223/07/2017 אין ריח חזק בסביבה, סגורה וטופלה עי המחלקה

ריח מסריח מבר אוןרישוי עסקים21שיינפיין09:48 789170701092123/07/2017
לא ,  הייתה בסביבה9:48שלעי הפקחית הייתה בשעה 

.הורגש ריח 

*.לא רצתה להזדהות. טוענת כי יש לה בחילות, ריחות נוראיים כימיים מבר אוןפיקוח עירוני76אנגל10:12 790170701095223/07/2017 אין ריח חזק בסביבה, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא רצתה להזדהות. טוענת כי יש לה בחילות, ריחות נוראיים כימיים מבר אוןרישוי עסקים76אנגל10:15 791170701095423/07/2017
לא ,  הייתה בסביבה9:48שלעי הפקחית הייתה בשעה 

.הורגש ריח 

,ריח נוראי ממפעל בראוןרישוי עסקים17שיינפיין10:30 792170701097823/07/2017
לא ,  הייתה בסביבה9:48שלעי הפקחית הייתה בשעה 

.הורגש ריח 

רישוי עסקים19שיינפיין11:08 793170701102223/07/2017

חריף מאוד בכל השכונה מכיוון מפעל בראון אי , בוקר טוב יש ריח רע מאוד

: תודה דפנה  רחוב הבעיה. אנא טיפולכם. אפשר לפתוח מרפסת בבית

23/07/2017 09:48

לא ,  הייתה בסביבה9:48שלעי הפקחית הייתה בשעה 

.הורגש ריח 

רישוי עסקים19שיינפיין11:10 794170701102523/07/2017

חריף מאוד בכל השכונה מכיוון מפעל בראון אי , בוקר טוב יש ריח רע מאוד

: תודה דפנה  רחוב הבעיה. אנא טיפולכם. אפשר לפתוח מרפסת בבית

23/07/2017 09:47

לא ,  הייתה בסביבה9:48שלעי הפקחית הייתה בשעה 

.הורגש ריח 

רישוי עסקים19שיינפיין11:14 795170701103223/07/2017

חריף מאוד בכל השכונה מכיוון מפעל בראון אי , בוקר טוב יש ריח רע מאוד

: תודה דפנה  רחוב הבעיה. אנא טיפולכם. אפשר לפתוח מרפסת בבית

23/07/2017 09:47

לא ,  הייתה בסביבה9:48שלעי הפקחית הייתה בשעה 

.הורגש ריח 

און-און ריח מבר-סיור מוסר כי היה ריח מבר *************רישוי עסקיםספיר18:25 796170701132123/07/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לצוברג אבי SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1707011321– למשוב קצר 

106מוקד 

פיקוח עירוני32שיינפיין09:55 797170701156324/07/2017
מדובר באותו ריח תמיד של זבל . און הולך ומתגבר-אומרת כי יש סירחון מבר

. דקות בערך10אומרת כי זה . העופות ומקשה על הנשימה

* אני במקום עם קטנוע וקסדה, סגורה וטופלה עי המחלקה  

פתוחה לא מריח דבר

רישוי עסקים32שיינפיין09:56 798170701156424/07/2017
מדובר באותו ריח תמיד של זבל . און הולך ומתגבר-אומרת כי יש סירחון מבר

. דקות בערך10אומרת כי זה . העופות ומקשה על הנשימה

, תודה שפנית, תושב יקר-  לגוטרמן בלה SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1707011564– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

*ריח חזק ממפעל בראוןרישוי עסקים16שיינפיין18:39 799170701191124/07/2017 פיקוח היה במקום, סגורה וטופלה עי המחלקה .

פיקוח עירוני76אנגל15:10 800170701351627/07/2017
אנחנו ברחנו חזרה ... בראון פשוט מהווה מפגע ריח. אני נוראי בבי סנטר

15:01 27/07/2017ממש לא נעים לשבת במקום    , הביתה

* נשלח פקח אחר למקום ואין, סגורה וטופלה עי המחלקה  

ריח חזק או מסוכן

רישוי עסקים76אנגל15:11 801170701351727/07/2017
אנחנו ברחנו חזרה ... בראון פשוט מהווה מפגע ריח. אני נוראי בבי סנטר

15:01 27/07/2017ממש לא נעים לשבת במקום    , הביתה

, תודה שפנית, תושב יקר-  לברלס איריס SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1707013517– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

17:37 27/07/2017: בראון סירחון  רחוב הבעיהרישוי עסקים11ויינברג17:55 802170701362227/07/2017
לא יכולתי לגשת למקום באותה , לא היה פיקוח עירוני 

.השעה
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רישוי עסקים17שיינפיין18:01 803170701363327/07/2017

 שעות הודעה שנדחתה זה חונק ונותן לי כאב 4שלחתי לפני , ריח של המפעל

ראש הייתי צריכה לעזוב את ביתי כדי לא להסתגר עכשיו שוב חזרתי ועדיין יש 

מתי יצליחו לסגור את המפעל או למצאו ? עד מתי התהליך הזה ימשך. ריחמרע

..פיתרון כלשהו כדי שלא יפריע את חיים היום יומי שלנו

לא יכולתי לגשת למקום באותה , לא היה פיקוח עירוני 

.השעה

ריח חזק ממפעל בראוןרישוי עסקים3שיינפיין19:33 804170701367327/07/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לצוברג אבי SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1707013673– למשוב קצר 

106מוקד 

ריח רע מבראוןרישוי עסקים17שיינפיין13:03 805170701458930/07/2017

, תודה שפנית, תושב יקר-  לארונסון גלוריה SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1707014589– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

*ריח רע מבראוןפיקוח עירוני17שיינפיין13:04 806170701459030/07/2017 אין ריח חזק בסביבה, סגורה וטופלה עי המחלקה

18:31 31/07/2017סירחון מבראון  רישוי עסקים16שיינפיין18:37 807170701534931/07/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לניצן עומר SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1707015349– למשוב קצר 

106מוקד 

*ריח מסריח מבראוןפיקוח עירוני21שיינפיין16:53 808170800135303/08/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא הורגש ריח, שלי הפקחית הייתה במקוםריח מסריח מבראוןרישוי עסקים21שיינפיין16:55 809170800135403/08/2017

.לא הורגש ריח, שלי הפקחית הייתה במקוםריח מסריח מבראוןרישוי עסקים3ויינברג17:07 810170800135803/08/2017

ריח חריף מבר אוןפיקוח עירוני17שיינפיין14:20 811170800235406/08/2017
* אין ריח חריף ולא שום דבר, סגורה וטופלה עי המחלקה  

חריג

ריח חריף מבר אוןרישוי עסקים17שיינפיין14:21 812170800235606/08/2017

, תודה שפנית, תושב יקר-  לארונסון גלוריה SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1708002356– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

הקריאה התקבלה כאשר הפיקוח סיים את עבודתואומר כי יש ריח מנוראי ממפעל בראוןפיקוח עירוני18שיינפיין17:31 813170800399309/08/2017

*יש ריח נוראי מהמפעלפיקוח עירוני17שיינפיין11:45 814170800688016/08/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא הורגש ריח, עומר הפקח העירוני היה במקום יש ריח נוראי מהמפעלרישוי עסקים17שיינפיין11:46 815170800688216/08/2017

רישוי עסקים78אנגל12:07 816170800689716/08/2017
סירחון מאוד חזק וחריף של תערובת עופות ממפעל בראון מורגש מלוונברג ועד 

11:58 16/08/2017ל  ממליץ לשלוח ניידת איכות סביבה  'אנג
.לא הורגש ריח, עומר הפקח העירוני היה במקום 

18:16 16/08/2017ריח רע מבראון   רישוי עסקים16שיינפיין18:23 817170800707316/08/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לניצן עומר SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1708007073– למשוב קצר 

106מוקד 

*ריח נוראי ממפעל בר אוןפיקוח עירוני13לוונברג16:57 818170800758117/08/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

ריח נוראי ממפעל בר אוןרישוי עסקים13לוונברג16:59 819170800758317/08/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- לילך .  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1708007583– למשוב קצר 

106מוקד 
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סרחון קשה מבראוןרישוי עסקים16שיינפיין17:55 820170800761317/08/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר. . -  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1708007613– למשוב קצר 

106מוקד 

.לא הורגש ריח, שלי הפקחית הייתה באזור.הריח נכנס מהחלונות הצפוניים. וריח מפעל בראון  בתוך הביתרישוי עסקים30שיינפיין12:53 821170800909821/08/2017

.לא הורגש ריח, שלי הפקחית הייתה באזור.הריח נכנס מהחלונות הצפוניים. וריח מפעל בראון  בתוך הביתפיקוח עירוני30שיינפיין12:54 822170800909921/08/2017

רישוי עסקים16שיינפיין18:01 823170800926821/08/2017
יכול להיות . ש ריח נוראי ממפעל בראון ברחוב שיינפיין פינת אנגל כפר סבא

!!!הגעתי עכשיו והריח נוראי. שהתחיל מקודם
.לא הורגש ריח , 18:15הייתי בסביבת המפעל בשעה 

.לא הורגש ריח, שלי הפקחית הייתה באזור.ריח ממפעל בראוןרישוי עסקים12שיינפיין17:36 824170800994522/08/2017

.לא הורגש ריח, שלי הפקחית הייתה באזור.ריח ממפעל בראוןפיקוח עירוני12שיינפיין17:42 825170800994722/08/2017

ריח מבראון חזקרישוי עסקים28שיינפיין18:08 826170801057923/08/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר. . -  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1708010579– למשוב קצר 

106מוקד 

רישוי עסקים1עמק חפר22:29 827170801065223/08/2017

צריבה : ריח כימי צריבה בעינים הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

משעול :)מיקום משוערך)חלש בכתובת : מכימיכלים בגרון רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.18054,34.93209ישראל  במיקום , כפר סבא, 1-3עמק חפר 

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

22:03 23/08/2017: רחוב הבעיה

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר. . -  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1708010652– למשוב קצר 

106מוקד 

.לא היה פיקוח עירונימדווחת על ריח מבראוןרישוי עסקים14ויינברג17:49 828170801313628/08/2017

.לא היה פיקוח עירוני17:18 29/08/2017: סירחון מטורף מבראון  רחוב הבעיהרישוי עסקים19שיינפיין18:25 829170801380529/08/2017

*ריח חזק ממפעל בראוןפיקוח עירוני20ספיר10:23 830170900028801/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא היה ריח, לירן הפקח היה במקוםריח חזק ממפעל בראוןרישוי עסקים20ספיר10:24 831170900028901/09/2017

.לא היה ריח, לירן הפקח היה במקום.ריח עז ומסריח מכיוון מפעל בראוןרישוי עסקים23שיינפיין10:25 832170900029301/09/2017

.לא היה ריח, לירן הפקח היה במקוםבחילות ושורף בעיניים, ריח חריף מבראוןרישוי עסקים28שיינפיין13:14 833170900050501/09/2017

.פיקוח עירוני נשלח למקוםריח מסריח ממפעל בראוןרישוי עסקים1חזה עפרה17:38 834170900170303/09/2017

*ריח נוראי מבראוןפיקוח עירוני21שיינפיין15:39 835170900251604/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

ריח נוראי מבראוןרישוי עסקים21שיינפיין15:40 836170900251704/09/2017

תודה , תושב יקר- חזקיהו רונית - לשוורץSMSנשלח 

הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און , שפנית

– נשמח למענה למשוב קצר , הסתיים

http://tiny.cc/ksm/1709002517 106מוקד , לשרותך

רישוי עסקים20ספיר16:34 837170900254704/09/2017
לא יודעת . ממש אי אפשר לנשום. זה זוועה. הסירחון מהמפעל עובר כל גבול

זוועה.... איך בכלל לתאר את הריח

והיא כרגע לא יכולה , חגית אומרת כי היא עדיין בעבודה 

הפקחית שהייתה במקום לא הריחה דבר, ללכת 

.פיקוח עירוני נשלח למקוםרוצה לדווח על מפגע ריח באיזור ביהס לאה גולדברגרישוי עסקים20ספיר16:39 838170900254904/09/2017

.פיקוח עירוני נשלח למקוםריח חריף ממפעל בראון  מבקש שמי שמגיע להריח יצור איתו קשררישוי עסקים28שיינפיין16:40 839170900255004/09/2017

.פיקוח עירוני נשלח למקוםאומר כי יש ריח חזק מאוד מבר און כמו שאף פעם לא היהרישוי עסקים17שיינפיין16:46 840170900255204/09/2017

.פיקוח עירוני נשלח למקוםספיר, אנגל, לוונברג. 80סרחון נוראי מבראון ברחבי רישוי עסקים42אנגל16:50 841170900255304/09/2017

.פיקוח עירוני נשלח למקוםבראון סירחון לצד ביהס לאה גולדברגרישוי עסקים20ספיר17:28 842170900257004/09/2017

.פיקוח עירוני נשלח למקום.כרגע יש ריח מסריח מבר און וזה קורה באופן קבוע  מבקשת שייצרו איתה רישוי עסקים14אנציקובסקי18:42 843170900260504/09/2017

פיקוח עירוניויינברג12:56 844170900326105/09/2017
אתמול הריח נמשך במשך . זה היום השני ברציפות, סירחון ממפעל קניאל

12:47 05/09/2017: רחוב הבעיה!!!  שעות
* איו ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה
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רישוי עסקיםויינברג12:57 845170900326305/09/2017
אתמול הריח נמשך במשך . זה היום השני ברציפות, סירחון ממפעל קניאל

12:47 05/09/2017: רחוב הבעיה!!!  שעות
.פיקוח עירוני נשלח למקום

*16:22 05/09/2017: בראון סירחון לצד ביהס לאה גולדברג  רחוב הבעיהפיקוח עירוני11ויינברג16:31 846170900342905/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.פיקוח עירוני נשלח למקום16:22 05/09/2017: בראון סירחון לצד ביהס לאה גולדברג  רחוב הבעיהרישוי עסקים11ויינברג16:33 847170900343005/09/2017

.אין פיקוח  שיישלח למקום17:49 06/09/2017: בחילות  רחוב הבעיה, ריח חריף מבראוןרישוי עסקים2ויינברג18:52 848170900430706/09/2017

רישוי עסקים14אנציקובסקי21:00 849170900434106/09/2017
ריח חריף מאד ובלתי נסבל ממפעל בראון בשכונה הירוקה עושה חשק להקיא 

20:53 06/09/2017.  פשוט נוראי
.אין פיקוח  שיישלח למקום

רישוי עסקים36שיינפיין21:46 850170900434906/09/2017
 06/09/2017: רחוב הבעיה!  ממש מטרד. בראון סירחון בשעת ערב מאוחרת

21:29
.אין פיקוח  שיישלח למקום

רישוי עסקים30שיינפיין21:58 851170900435006/09/2017
. בחדרים הצפוניים הריח מהמפעל נכנס לחדרים. אני גרה בשיינפיין. ערב טוב

קרנית. אני חייבת לסגור את החלונות. זה נורא
.אין פיקוח  שיישלח למקום

*ריח מאוד חריף באויר בשכונה הירוקה  אומר כי הריח בעוצמה מאוד חזקהפיקוח עירוני36שיינפיין15:07 852170900496407/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים36שיינפיין15:08 853170900496507/09/2017
ריח מאוד חריף באויר בשכונה הירוקה  אומר כי הריח בעוצמה מאוד חזקה  

(נשלחה פניה גם לפיקוח העירוני)
.פיקוח עירוני נשלח למקום

רישוי עסקים19שיינפיין15:16 854170900497807/09/2017
. עד שכבר לא צריך מזגן הסירחון מחייב שוב להסתגר. סירחון נוראי מבראון

13:14 07/09/2017: רחוב הבעיה!!!!  מזעזע
.פיקוח עירוני נשלח למקום

ריח חריף מגיע מבר אוןרישוי עסקים9ויינברג13:10 855170900709011/09/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  ל רעות SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1709007090– למשוב קצר 

106מוקד 

*ריח חריף מגיע מבר אוןפיקוח עירוני9ויינברג13:10 856170900708911/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

מתלונן על ריחות ממפעל בראוןרישוי עסקים13לוונברג13:41 857170900863413/09/2017
- שוחחה עם בעל המפעל, לא הורגש ריח, יפה היתה במקום

הייתה תקלה בשעות אלו

רישוי עסקים11ויינברג14:06 858170900866313/09/2017
 13/09/2017: רחוב הבעיה!  מפעל בראון מסריח את השכונה הירוקה הצפונית

13:55

- שוחחה עם בעל המפעל, לא הורגש ריח, יפה היתה במקום

הייתה תקלה בשעות אלו

פיקוח עירוני11ויינברג14:06 859170900866213/09/2017
 13/09/2017: רחוב הבעיה!  מפעל בראון מסריח את השכונה הירוקה הצפונית

13:55
* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים10ויינברג18:35 860170900877113/09/2017
התקשרה תושבת נוספת מתלוננת על ריח . מתלונן על ריח חזק של קיא מבחוץ 

של רפת

- שוחחה עם בעל המפעל, לא הורגש ריח, יפה היתה במקום

הייתה תקלה בשעות אלו

רישוי עסקים14אנציקובסקי18:41 861170900877513/09/2017
לא מבינה למה לא מטפלים . מתלוננת על ריח חזק במקום. התקשרה הגב

.הם נחנקים שם . בבעיה

- שוחחה עם בעל המפעל, לא הורגש ריח, יפה היתה במקום

הייתה תקלה בשעות אלו

.מבקש שיחזרו אליו. כבר יומיים, יש בשכוונה ריח מזעזערישוי עסקים34שיינפיין19:03 862170900878013/09/2017
- שוחחה עם בעל המפעל, לא הורגש ריח, יפה היתה במקום

הייתה תקלה בשעות אלו

ריח מבראון חזקרישוי עסקים17שיינפיין09:56 863170900908314/09/2017
- שוחחה עם בעל המפעל, לא הורגש ריח, יפה היתה במקום

הייתה תקלה בשעות אלו

*אומרת כי יש ריח נוראי ממפעל בראוןפיקוח עירוני9ויינברג14:14 864170900934314/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

*ריח חריף מבר אוןפיקוח עירוני21שיינפיין14:17 865170900934714/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא הורגש ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםריח חריף מבר אוןרישוי עסקים21שיינפיין14:18 866170900934814/09/2017

*ריח רע מבראוןפיקוח עירוני16שיינפיין16:47 867170900943814/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא הורגש ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםריח נוראי ממפעל קניאלרישוי עסקים16ויינברג16:48 868170900944014/09/2017

.לא הורגש ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםריח רע מבראוןרישוי עסקים16שיינפיין16:48 869170900943914/09/2017

פיקוח עירוני30שיינפיין18:36 870170900948614/09/2017
זה ממש . 30גרה בשיינפיין !! הפעם בבית דרך המרפסת, מרגישה את הסירחון

הורס איכות חיים
הפיקוח לא עובד בשעות אלה
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רישוי עסקים30שיינפיין18:41 871170900948914/09/2017
זה ממש . 30גרה בשיינפיין !! הפעם בבית דרך המרפסת, מרגישה את הסירחון

הורס איכות חיים
.נשלח פיקוח 

.נשלח פיקוח ריח מסריח של מפעל בראון, סירחון לאורך כל אנגל רישוי עסקיםאנגל19:45 872170900951514/09/2017

פיקוח עירוני30שיינפיין14:34 873170900992615/09/2017
זה ממש . 30אני גרה בשיינפיין . הריח מהמפעל נכנס אלי הביתה מהחלונות

!!!!!!!!!נורא
* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים30שיינפיין14:37 874170900992715/09/2017
זה ממש . 30אני גרה בשיינפיין . הריח מהמפעל נכנס אלי הביתה מהחלונות

!!!!!!!!!נורא
.לא הורגש ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

*ריחות מסריחים מבראוןפיקוח עירוני21שיינפיין16:11 875170901073617/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

שלי הפקחית הייתה במקום לא הורגש ריחריחות מסריחים מבראוןרישוי עסקים21שיינפיין16:13 876170901073717/09/2017

*ריח נורא של הפעל בראון אי אפשר להסתובב בחוץפיקוח עירונירפפורט16:39 877170901075317/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

שלי הפקחית הייתה במקום לא הורגש ריחריח נורא של הפעל בראון אי אפשר להסתובב בחוץרישוי עסקיםרפפורט16:40 878170901075517/09/2017

שלי הפקחית הייתה במקום לא הורגש ריחריח נורא ממפעל בראוןרישוי עסקים26שיינפיין17:47 879170901077917/09/2017

שלי הפקחית הייתה במקום לא הורגש ריחריח נורא ממפעל בראוןרישוי עסקים3ויינברג17:50 880170901078117/09/2017

שלי הפקחית הייתה במקום לא הורגש ריח80סירחון כבד ממפעל בראון כבר מעל שעה וחצי ברחבי רישוי עסקיםרפפורט17:53 881170901078217/09/2017

.פיקוח נשלח למקוםעושה כאבי ראש. מגעיל ונוראי. 18ריחים ריח ממפעל בראון ברחוב שינפיין רישוי עסקים18שיינפיין16:37 882170901143518/09/2017

שלי לא היה ריחעושה כאבי ראש. מגעיל ונוראי. 18ריחים ריח ממפעל בראון ברחוב שינפיין פיקוח עירוני18שיינפיין16:40 883170901143618/09/2017

*ריח עז ומסריח מכיוון מפעל בראוןפיקוח עירוני23שיינפיין12:41 884170901202919/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.פיקוח נשלח למקוםריח עז ומסריח מכיוון מפעל בראוןרישוי עסקים23שיינפיין12:42 885170901203019/09/2017

.פיקוח נשלח למקוםמה יהיה  שוב ריח נוראי בבית ספר לאה גולדברג ברחוב ספיר  ממפעל בראוןרישוי עסקים20ספיר15:59 886170901211919/09/2017

.פיקוח נשלח למקוםממש סירחון, ס ממפעל בראון"ריח חזק בביהרישוי עסקים20ספיר15:59 887170901211819/09/2017

*ממש סירחון, ס ממפעל בראון"ריח חזק בביהפיקוח עירוני20ספיר15:59 888170901211719/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.פיקוח נשלח למקוםריח מסריח מבראוןרישוי עסקים21שיינפיין16:02 889170901212219/09/2017

רישוי עסקים45אנגל16:37 890170901214519/09/2017
מריחים ריח נוראי מהמפעל גם מהבית שלהם באנגל וגם מבית הספר לאה 

גולדברג
.פיקוח נשלח למקום

.פיקוח נשלח למקום15:58 19/09/2017: ריח נוראי מבראון  רחוב הבעיהרישוי עסקים16ויינברג17:25 891170901216119/09/2017

17:27 19/09/2017: ריח מסריח של מפעל בר און  רחוב הבעיהרישוי עסקיםהמוביל19:45 892170901217719/09/2017

, תודה שפנית, תושב יקר-  למקסים  לב SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1709012177– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

.פיקוח נשלח למקום.אומרת שיש ריח חזק מאוד מבראון ההולך ומחמיררישוי עסקים42אנגל19:51 893170901218119/09/2017

*80ריח מבראון  פארק ה פיקוח עירוני3שיינפיין11:32 894170901247220/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים30שיינפיין11:33 895170901247520/09/2017

אני בתוך . אבל המפעל אצלי בבית, כבר לא נעים לי לכתוב לכם. בוקר טוב

נראה לי אבסורד שאאלץ לסגור חלונות .  והריח אצלי בבית30שיינפיין - הבית 

ולהפעיל מזגן קרנית

.פיקוח נשלח למקום

.פיקוח נשלח למקום80ריח מבראון  פארק ה רישוי עסקים3שיינפיין11:33 896170901247320/09/2017

רישוי עסקים23שיינפיין11:35 897170901247620/09/2017

זה ערב חג ופשוט בלתי . ריח עז ומסריח בצורה קיצונית מכיוון מפעל בראון

 כפר 23דרור יהב שיינפיין !!!! אתם פשוט לא עושים כלום . נסבל לחיות פה

סבא תשלחו פקח כבר לכל הרוחות

.פיקוח נשלח למקום

.פיקוח עירוני נשלח למקוםמתלוננת על סירחון נוראי מבר אוןרישוי עסקים21שיינפיין12:13 898170901342824/09/2017

*מתלוננת על סירחון נוראי מבר אוןפיקוח עירוני21שיינפיין12:14 899170901343124/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה
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פיקוח עירוני14אנציקובסקי12:22 900170901344124/09/2017

ממפעל בראון צריבה נשימתית אודה  (11:00)סירחון עז מהשעה האחרונה 

לבדיקתכם הדחופה עקב קירבה גדולה לבית ספר לאה גולדברג ומתחם גנים 

11:49 24/09/2017.  מעיין נחל אפק פלג תודה רבה מראש

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

*ריחות חזקים ממפעל בראוןפיקוח עירוני78שיינפיין14:45 901170901360624/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.פיקוח עירוני נשלח למקוםריחות חזקים ממפעל בראוןרישוי עסקים78שיינפיין14:47 902170901360724/09/2017

*אומרת כי יש ריח נוראי. און-ריח מברפיקוח עירוני21ספיר16:19 903170901366124/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.פיקוח עירוני נשלח למקוםאומרת כי יש ריח נוראי. און-ריח מבררישוי עסקים21ספיר16:20 904170901366224/09/2017

.פיקוח עירוני נשלח למקוםאומר כי יש ריח נוראי מבראוןרישוי עסקים13לוונברג16:23 905170901366424/09/2017

.פיקוח עירוני נשלח למקום80סירחון נוראי מבראון בכל רחבי שכונת .  שלוםרישוי עסקים42אנגל16:34 906170901367224/09/2017

.פיקוח עירוני נשלח למקוםמסריח ברמות שקשה לינשום זה מגעה ממפעל בראון טפלכם בבקשהרישוי עסקים21שיינפיין17:15 907170901370124/09/2017

.פיקוח עירוני נשלח למקום16:31 24/09/2017: סירחון מטורף מבראון  רחוב הבעיהרישוי עסקים19שיינפיין17:15 908170901370024/09/2017

רישוי עסקים22ספיר17:16 909170901370224/09/2017

משעות הצהריים ועד עכשיו . בראון:ריח חזק וחריף של מכון התערובת הנסריח 

.  מבחיל. גועל נפש. ממש חנק. יש ריח חזק מאד של תערובת, 17.00

24/09/2017 17:02

.פיקוח עירוני נשלח למקום

.פיקוח עירוני נשלח למקום16:28 24/09/2017: סירחון עז מבראון  רחוב הבעיהרישוי עסקים28שיינפיין17:17 910170901370324/09/2017

רישוי עסקים28שיינפיין21:49 911170901379424/09/2017
אשמח אם תפתח . פשוט סיוט. הריחות ממפעל בראון בלתי נסבלים. תודה

קריאה במערכת ושנציג מטעם העיריה יגיע ויהיה עד לזוהמה הזאת
.פיקוח עירוני נשלח למקום

*אומרת כי יש ריח נוראי מבראוןפיקוח עירוני21שיינפיין11:17 912170901415125/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים21שיינפיין12:53 913170901427025/09/2017
: מסריח ברמות ממפעל בראון קשה ליסבול לטפלכם  רחוב הבעיה

25/09/2017 12:32
.פיקוח עירוני נשלח למקום

.פיקוח עירוני נשלח למקוםריח חריף מבר און החל מהבוקר ועד עכשיורישוי עסקים19שיינפיין13:20 914170901429425/09/2017

*ריח חריף מבר און החל מהבוקר ועד עכשיופיקוח עירוני19שיינפיין13:20 915170901429225/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.פיקוח עירוני נשלח למקוםריח ממפעל בראוןרישוי עסקים3רפפורט18:33 916170901448225/09/2017

*ריח חריף מבר אוןפיקוח עירוני14אנציקובסקי09:41 917170901479026/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.פיקוח עירוני נשלח למקוםריח חריף מבר אוןרישוי עסקים14אנציקובסקי09:43 918170901479226/09/2017

.פיקוח עירוני נשלח למקוםריח מסריח מאוד מבראון בחילהרישוי עסקים21שיינפיין10:01 919170901482326/09/2017

*ריח מסריח מאוד מבראון בחילהפיקוח עירוני21שיינפיין10:01 920170901482226/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

*ריחות מסריחים מבראון בחילותפיקוח עירוני14אנציקובסקי11:26 921170901492926/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

פיקוח עירוני21שיינפיין12:32 922170901499426/09/2017
שוב סירחון בלתי נסבל מבראון בבקשה טיפלכם להפסקת הסרחון יום יומי זה 

10:20 26/09/2017: בלתי נסבל בתודה מיכה  רחוב הבעיה
* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

משייפיין וויינברג. ריח נוראי מבראון  בחילה על סף הקאהרישוי עסקים21שיינפיין16:13 923170901514726/09/2017
לא  , 17:00שלי מהפיקוח הייתה במקום בסביבות השעה 

.הוורגש ריח של בראון

ריחות חזקים ממפעל בר אוןרישוי עסקים23שיינפיין16:14 924170901515026/09/2017
לא  , 17:00שלי מהפיקוח הייתה במקום בסביבות השעה 

.הוורגש ריח של בראון

*משייפיין וויינברג. ריח נוראי מבראון  בחילה על סף הקאהפיקוח עירוני21שיינפיין16:14 925170901514826/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

שוב ריח חזק מבראון  בבית ספר לאה גולדברגרישוי עסקים20ספיר16:24 926170901515426/09/2017
לא  , 17:00שלי מהפיקוח הייתה במקום בסביבות השעה 

.הוורגש ריח של בראון

ריח עז ומסריח מכיוון מפעל בראוןרישוי עסקים23שיינפיין16:35 927170901515726/09/2017
לא  , 17:00שלי מהפיקוח הייתה במקום בסביבות השעה 

.הוורגש ריח של בראון

רישוי עסקים32שיינפיין16:40 928170901516126/09/2017

הריח הוא ברמה כזו . ריח נוראי וחזק במהלך השעות האחרונות ממפעל בראון

נא להעביר את התלונה גם לרישוי עסקים  !!! שלא ניתן לפתוח חלונות

26/09/2017 16:32

לא  , 17:00שלי מהפיקוח הייתה במקום בסביבות השעה 

.הוורגש ריח של בראון
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בחילות, ריח ממפעל בראוןרישוי עסקים20ספיר16:54 929170901517226/09/2017
לא  , 17:00שלי מהפיקוח הייתה במקום בסביבות השעה 

.הוורגש ריח של בראון

רישוי עסקים20ספיר16:55 930170901517326/09/2017
בתוך בית . הריים טובים סירחון נוראי בתוך בית הספר לאה גולדברג מהמפעל

קרנית? זה נורא למה ילדים צריכים להיות בתוך הצחנה הזו!!!!!! הספר

לא  , 17:00שלי מהפיקוח הייתה במקום בסביבות השעה 

.הוורגש ריח של בראון

80ריח חזק באיזור ביס לאה גולדברג בשכונת רישוי עסקים20ספיר16:57 931170901517426/09/2017
לא  , 17:00שלי מהפיקוח הייתה במקום בסביבות השעה 

.הוורגש ריח של בראון

16:59 26/09/2017: בראון סירחון  רחוב הבעיהרישוי עסקים11ויינברג17:01 932170901517826/09/2017
לא  , 17:00שלי מהפיקוח הייתה במקום בסביבות השעה 

.הוורגש ריח של בראון

השכונה מצחינה מבראוןרישוי עסקיםריזנבך17:08 933170901518226/09/2017
לא  , 17:00שלי מהפיקוח הייתה במקום בסביבות השעה 

.הוורגש ריח של בראון

ס הירוקה"י עגנון ובקניון כ"בית ספר ש, סירחון נוראי מבראון בספיר. שלוםרישוי עסקים42אנגל18:27 934170901521926/09/2017
לא  , 17:00שלי מהפיקוח הייתה במקום בסביבות השעה 

.הוורגש ריח של בראון

רישוי עסקים18מנור אהוד19:43 935170901525626/09/2017
ריח חזק של מכון התערובת . באיזור בית ספר הירוק, 60מסריח מאד בשכונת 

כבר כמה שעות!!! סירחון חזק שאין לתאר. בראון

לא  , 17:00שלי מהפיקוח הייתה במקום בסביבות השעה 

.הוורגש ריח של בראון

*.און-אומרת כי בכל השכונה יש סירחון מברפיקוח עירוני21שיינפיין13:18 936170901578227/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא הוורגש ריח של בראון, שלי מהפיקוח הייתה במקום .און-אומרת כי בכל השכונה יש סירחון מבררישוי עסקים21שיינפיין13:20 937170901578527/09/2017

*ריח חריף מבר אוןפיקוח עירוני20ספיר13:21 938170901578727/09/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא הוורגש ריח של בראון, שלי מהפיקוח הייתה במקום ריח חריף מבר אוןרישוי עסקים20ספיר13:22 939170901578927/09/2017

פיקוח עירוני5ריזנבך17:28 940170901591427/09/2017
מאחהצ התחיל ריח חזק אומרת כי זה נורא ואיום ריח , ריח בלתי נסבל מבראון

מאוד חזק
1709015920` פנית בן מס

רישוי עסקים5ריזנבך17:37 941170901592027/09/2017
מאחהצ התחיל ריח חזק אומרת כי זה נורא ואיום ריח , ריח בלתי נסבל מבראון

מאוד חזק

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לשגב נועה SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1709015920– למשוב קצר 

106מוקד 

.פיקוח עירוני נשלח למקוםשוב צחנה בשכונות הירוקותרישוי עסקים9מנור אהוד20:16 942170901598927/09/2017

פיקוח עירוני19שיינפיין10:16 943170901630328/09/2017
רחוב .   אין גבול. סירחון חזק מאוד מבראון בשעה שילדי ביהס בהפסקה

10:12 28/09/2017: הבעיה
* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים19שיינפיין10:17 944170901630528/09/2017
רחוב .   אין גבול. סירחון חזק מאוד מבראון בשעה שילדי ביהס בהפסקה

10:12 28/09/2017: הבעיה
.פיקוח עירוני נשלח למקום

רישוי עסקים10לוונברג11:48 945170901640728/09/2017
 בלילה יש ריח ממפעל בראון  אומרת כי 12אומרת כי כל יום משש בבוקר עד 

הם שמים ריח של סויה על מנת להסבות את הריח המקורי
1710004983` פנית בן מס

רישוי עסקים32שיינפיין12:56 946170901645528/09/2017
אומרת כי כבר יום שני ברציפות יש ריח נוראי ממפעל בראון  טוענת כי יש פסק 

דין על הפסקת עבודה והוא עדיין פועל
.לא הורגש ריח, שלי מפיקוח עירוני הייתה במקום

רישוי עסקים14אנציקובסקי14:02 947170901651028/09/2017

בינוני : ריח כימי מבראון רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19842,34.8902

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח שימו לב

:  רחוב הבעיה14יקובסקי 'אנצ: הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

28/09/2017 13:29

.לא הורגש ריח, שלי מפיקוח עירוני הייתה במקום
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פיקוח עירוני14אנציקובסקי14:12 948170901651528/09/2017

בינוני : ריח כימי מבראון רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19842,34.8902

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח שימו לב

:  רחוב הבעיה14יקובסקי 'אנצ: הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

28/09/2017 13:29

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

*ריחות מבראון ליד בית ספר לאה גולדברגפיקוח עירוני20ספיר16:57 949170901659828/09/2017 אין איח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא הורגש ריח, שלי מפיקוח עירוני הייתה במקוםריחות מבראון ליד בית ספר לאה גולדברגרישוי עסקים20ספיר17:04 950170901660728/09/2017

רישוי עסקים30שיינפיין17:05 951170901660428/09/2017
רחוב ?  בראון סירחון מדוע לא מפסיקים את פעילות המפעל המזהם הנל

16:55 28/09/2017: הבעיה
.לא הורגש ריח, שלי מפיקוח עירוני הייתה במקום

.לא הורגש ריח, שלי מפיקוח עירוני הייתה במקוםריח מסריח לא יודעת לתאר, ריח ממפעל של בראוןרישוי עסקים9ויינברג17:08 952170901660928/09/2017

רישוי עסקים19שיינפיין17:23 953170901662228/09/2017

ריח !! במשך כל השבוע בכל שעות היום פשוט סיוט להיות בבית עם חלון פתוח

אני כרגע בחופשת מחלה . נורא ואיום. נוראי של תערובות אוכל ללולים מבראון

בבית שלי ולא יכולה לפתוח טיפה . אין איכות חיים פה!!!! בבית סובלת מאוד

: רחוב הבעיה!  גועל נפש. של חלון ולהיות חנוקה עם מזגן כל היום

28/09/2017 17:23

.לא הורגש ריח, שלי מפיקוח עירוני הייתה במקום

.לא הורגש ריח, שלי מפיקוח עירוני הייתה במקום18:28 28/09/2017: יש כבר שעות ריח נוראי ממפעל בראון  רחוב הבעיהרישוי עסקים16ויינברג18:35 954170901666128/09/2017

פיקוח עירוני30שיינפיין12:40 955170901692129/09/2017
נכנס . 30גרה בשיינפיין . בחדרים, בפנים. שוב המפעל בתוך הבית שלי

מהחלונות הצפוניים

לא  (עקב תקלה בתוכנה)העבירה למוקד לסגור פניה - שלי 

היה ריח

רישוי עסקים30שיינפיין12:42 956170901692329/09/2017
נכנס . 30גרה בשיינפיין . בחדרים, בפנים. שוב המפעל בתוך הבית שלי

מהחלונות הצפוניים
.לא הורגש ריח, שלי מפיקוח עירוני הייתה במקום

שלי מסרה כי אין ריחאומר כי ריח נוראי מבראוןפיקוח עירוני20ספיר13:04 957171000051501/10/2017

שלי מסרה כי אין ריחמסריח נורא ואיום מבראון שלחו בבקשה פקחפיקוח עירוני19שיינפיין13:28 958171000054001/10/2017

.פיקוח נשלח למקוםמסריח נורא ואיום מבראון שלחו בבקשה פקחרישוי עסקים19שיינפיין13:29 959171000054301/10/2017

רישוי עסקים19שיינפיין17:24 960171000068801/10/2017
אי אפשר להשאיר חלונות . ריח רע וגורם לבחילה מבראון. תלונה שנייה היום

14:18 01/10/2017: רחוב הבעיה.   זה נורא. פתוחים
.פיקוח נשלח למקום

*.אומר כי יש ריח נוראי ממפעל בראוןפיקוח עירוני34שיינפיין10:17 961171000107202/10/2017 אין איח, סגורה וטופלה עי המחלקה

*ריח חריף מבר אוןפיקוח עירוני5ריזנבך10:17 962171000107102/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.פיקוח נשלח למקוםריח חריף מבר אוןרישוי עסקים5ריזנבך10:17 963171000106902/10/2017

.אומר כי יש ריח נוראי ממפעל בראוןרישוי עסקים34שיינפיין10:18 964171000107302/10/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  ל יאיר SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710001073– למשוב קצר 

106מוקד 

.פיקוח נשלח למקום11:36 02/10/2017: ריח חזק של בר און  רחוב הבעיהרישוי עסקים5ויינברג13:20 965171000126902/10/2017

*אומרת כי יש ריח נוראי מבראוןפיקוח עירוני21שיינפיין14:13 966171000131402/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

ריח חריף ממפעל בראוןרישוי עסקיםזליוונסקי17:52 967171000143802/10/2017
רק שהייתה באזור הקניון היה ריח של אוכל וצריך לבדוק 

לגבי הריח הזה מהקניון עצמו

רישוי עסקים19שיינפיין18:43 968171000146402/10/2017

שלום רב בימים האחרונים ריח רע מאוד בשכונה הירוקה ממפעל בראון הכואם 

: רחוב הבעיה.  נא טיפולכם. לתחושה קשה של בחילות וכאבי ראש

02/10/2017 18:26

רק שהייתה באזור הקניון היה ריח של אוכל וצריך לבדוק 

לגבי הריח הזה מהקניון עצמו

ריח חריף שמגיע מהמפעליםרישוי עסקים10לוונברג18:47 969171000146602/10/2017
רק שהייתה באזור הקניון היה ריח של אוכל וצריך לבדוק 

לגבי הריח הזה מהקניון עצמו
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ריח רע ממפעל בר אוןרישוי עסקים9מנור אהוד20:29 970171000149702/10/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לרוס היילי SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710001497– למשוב קצר 

106מוקד 

ריח נוראי ממפעל בראון בכל השכונה של תבלינים הודייםרישוי עסקיםשכ ירוקה23:04 971171000152102/10/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- נתנאלה .  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710001521– למשוב קצר 

106מוקד 

*ריח מסריח מבראוןפיקוח עירוני21שיינפיין14:35 972171000211403/10/2017 אין איח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא הורגש ריח, מיטל הייתה במקוםריח מסריח מבראוןרישוי עסקים21שיינפיין14:36 973171000211503/10/2017

*ברמות שזה כבר קשה לנשום, ריח חזק ממפעל בראון פיקוח עירוני21שיינפיין14:41 974171000212003/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא הורגש ריח, מיטל הייתה במקוםברמות שזה כבר קשה לנשום, ריח חזק ממפעל בראון רישוי עסקים21שיינפיין14:43 975171000212203/10/2017

* יש ריח חזק11מסביבות מ, אומר כי יש ריח חזק מהמפעלפיקוח עירוני34שיינפיין15:48 976171000215803/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא הורגש ריח, מיטל הייתה במקום יש ריח חזק11מסביבות מ, אומר כי יש ריח חזק מהמפעלרישוי עסקים34שיינפיין15:49 977171000215903/10/2017

*ריח חזק ביותר מזעזעפיקוח עירוני20ספיר16:21 978171000218003/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא הורגש ריח, מיטל הייתה במקוםריח חזק ביותר מזעזערישוי עסקים20ספיר16:22 979171000218103/10/2017

.לא הורגש ריח, מיטל הייתה במקום.שוב צחנה ליד בית הספר לאה גולדברגרישוי עסקים20ספיר16:38 980171000218603/10/2017

.לא הורגש ריח, מיטל הייתה במקוםריח מאוד חזק בכל השכונה מבראוןרישוי עסקיםאנגל17:04 981171000220803/10/2017

.לא הורגש ריח, מיטל הייתה במקוםריח מסריח מבראון מאיזור שיינפיין ולאה גולדברגרישוי עסקים19שיינפיין17:11 982171000221503/10/2017

.לא הורגש ריח, מיטל הייתה במקוםאומרת כי יש סירחון נוראי מבראוןרישוי עסקים23שיינפיין17:12 983171000221803/10/2017

.הורגש ריח חלש, טטיאנה הייתה במקוםריח חריף מבראוןרישוי עסקים11ויינברג17:28 984171000222903/10/2017

רישוי עסקים9ריזנבך17:31 985171000223203/10/2017

מהמפעל בראון בשכונה !!!! אני רוצה להתלונן על מפגע ריח נוראי, שלום

יעלה , תודה! אנחנו גרים בקצה הכי רחוק והריח חריף ומגיע עד אלינו. הירוקה

. כ״ס9ריזנבך . תמרי

.הורגש ריח חלש, טטיאנה הייתה במקום

.הורגש ריח חלש, טטיאנה הייתה במקוםאומרת כי אתמול גם התקשרה ומאוד כעוסה, אומרת כי יש ריח מאודרישוי עסקים20שיינפיין17:33 986171000223103/10/2017

.הורגש ריח חלש, טטיאנה הייתה במקום17:34 03/10/2017ריח זוועה ממפעל בראון  רישוי עסקים30שיינפיין17:41 987171000223403/10/2017

.הורגש ריח חלש, טטיאנה הייתה במקום.ריח חזק במשך כול היוםרישוי עסקים19שיינפיין17:44 988171000223803/10/2017

רישוי עסקים32שיינפיין18:02 989171000225803/10/2017
אומרת שיש ריח נורא מבראון כבר שעות וזה כבר מחניק ונהייתה לה מיגרנה 

מזה
.הורגש ריח חלש, טטיאנה הייתה במקום

רישוי עסקים14אנציקובסקי18:13 990171000226303/10/2017

חזק בכתובת : ריח כימי רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

  32.19711,34.88008ישראל במיקום , רעננה, 29החרושת :)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - ריח  שימו לב 

18:05 03/10/2017:   רחוב הבעיה14יקובסקי 'אנצ: מצורפת להלן

.הורגש ריח חלש, טטיאנה הייתה במקום

.הורגש ריח חלש, טטיאנה הייתה במקוםיש ריח נוראי מבראון רק מתגבררישוי עסקים21שיינפיין18:14 991171000226503/10/2017

.הורגש ריח חלש, טטיאנה הייתה במקום בחלק הצפוני80מבקשת לדווח על סירחון נוראי בשכונה הירוקה , שלוםרישוי עסקיםשכ ירוקה18:14 992171000226403/10/2017

רישוי עסקים78אנגל18:17 993171000226903/10/2017
 03/10/2017בחילות וכאהי ראש  , רחבת ה בי סנטר מסריחה ממפעל בראון 

18:00
.הורגש ריח חלש, טטיאנה הייתה במקום

.הורגש ריח חלש, טטיאנה הייתה במקום18:23 03/10/2017ריח חריף ממפעל בראון  רישוי עסקים32שיינפיין18:27 994171000227403/10/2017

.הורגש ריח חלש, טטיאנה הייתה במקום18:25 03/10/2017!  ריח סרחון בכל השכונהרישוי עסקים45אנגל18:28 995171000227503/10/2017

רישוי עסקיםשכ ירוקה19:04 996171000228403/10/2017
שלום אני רוצה לדווח שבשעה זו יש ריח חריף חזק ומסריח מהמפעל המזהם 

80און בשכונה הירוקה -בר
.הורגש ריח חלש, טטיאנה הייתה במקום
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19:13 03/10/2017: רחוב הבעיה.   סירחון כבד כבר כמה שעות מבראוןרישוי עסקים28שיינפיין19:24 997171000229403/10/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לפרץ מנחם SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710002294– למשוב קצר 

106מוקד 

רישוי עסקים5ויינברג19:24 998171000229303/10/2017

כבר למעלה משעה יש צחנה נוראית וכבדה באוויר כל הילדים בבית כבר 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  סובלים מבחילות וכאבי ראש נא טיפולכם הדחוף

03/10/2017 19:11

, תודה שפנית, תושב יקר-  ללאוזון ספיר SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1710002293– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

 ריח מאוד חזק של תערובת כבר שעות ארוכות ולא עושים דבר בנושא80פארק רישוי עסקיםאנגל19:25 999171000229503/10/2017

, תודה שפנית, תושב יקר-  לאברהמי שרון SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1710002295– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

ריח נוראי מבראון ריח ממש חזקרישוי עסקים32ירמיהו19:26 1000171000229703/10/2017
הורגש ריח חלש , טטיאנה  הייתה עם בעלים של מפעל

מאוד בגלים

רישוי עסקים19שיינפיין19:29 1001171000229903/10/2017
. ריח חזק מאוד מבראון נא טיפולכם אי אפשר לפתוח מרפסת מחניק כאן

19:25 03/10/2017: בבקשה  רחוב הבעיה
לא הורגש ריח, פיקוח היה במקום

רישוי עסקים19שיינפיין20:24 1002171000232103/10/2017
כל הבית !! כועל נפש.  בבןקר ממפעל בראון10:00סירחון אימים החל מהשעה 

19:51 03/10/2017: רחוב הבעיה.  סגור אי אפשר לפתוח חלונות

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- רווית .  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710002321– למשוב קצר 

106מוקד 

רישוי עסקים19שיינפיין20:46 1003171000232403/10/2017

חברת בראון השתלטה על האוויר שלנו . סירחון ללא הפסקה בימים האחרונים

ריח חריף הגורם לתחושת חנק ודמעות . והחליטה להסריח לנו את החיים

אני כתושבת השכונה הירוקה כבר מעל ארבע שנים מדווחת על . העיניים

.   לא ברור מדוע לא מטפלים במטרד הנוראי הזה. המפגע ללא הפסקה

03/10/2017 20:27

לא הורגש ריח

רישוי עסקים1אנציקובסקי20:52 1004171000232503/10/2017
ריח חריף מהמפעל אומרת כי זה ריח נוראי היום בדרך כלל זה לא מגיע לבית 

.שלה מגיע מידי פעם  אבל לא כמו היום 

, תודה שפנית, תושב יקר-  לזכריה יפית SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1710002325– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

רישוי עסקים12נלקין21:02 1005171000232603/10/2017
.   הפקרות בחסות העירייה???? עד מתי נסבול !! סירחון מבר און 

03/10/2017 20:52

, תודה שפנית, תושב יקר-  לצפורין עומרי SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1710002326– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

רישוי עסקים11ויינברג21:04 1006171000232703/10/2017

בראון סירחון איך המפעל המסריח הזה ממשיך להפיץ סירחון בשכונה צדוע לא 

: רחוב הבעיה!!!  ??תשלח ניידת לשכונה לסיים את פעילותו לאלתר

03/10/2017 20:49

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לאלון יובל SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710002327– למשוב קצר 

106מוקד 

רישוי עסקים11ויינברג21:07 1007171000232803/10/2017

בראון סירחון איך המפעל המסריח הזה ממשיך להפיץ סירחון בשכונה צדוע לא 

: רחוב הבעיה!!!  ??תשלח ניידת לשכונה לסיים את פעילותו לאלתר

03/10/2017 20:49

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לאלון יובל SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710002328– למשוב קצר 

106מוקד 
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רישוי עסקים11ויינברג21:08 1008171000232903/10/2017

בראון סירחון איך המפעל המסריח הזה ממשיך להפיץ סירחון בשכונה צדוע לא 

: רחוב הבעיה!!!  ??תשלח ניידת לשכונה לסיים את פעילותו לאלתר

03/10/2017 20:48

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לאלון יובל SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710002329– למשוב קצר 

106מוקד 

לא הורגש ריח ברחוב ויינברג80סירחון נוראי בשכונה רישוי עסקיםשכ ירוקה22:19 1009171000235203/10/2017

ריח מסריח מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין10:19 1010171000255104/10/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- דורון .  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710002551– למשוב קצר 

106מוקד 

*ריח מסריח מבראוןפיקוח עירונישיינפיין10:20 1011171000255204/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

פיקוח עירוני23שיינפיין10:32 1012171000255804/10/2017
 23דרור יהב שיינפיין . שוב ושוב ושוב ריח עז ומסריח מכיוון מפעל בראון, שלום

כפר סבא
* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים23שיינפיין10:33 1013171000255904/10/2017
 23דרור יהב שיינפיין . שוב ושוב ושוב ריח עז ומסריח מכיוון מפעל בראון, שלום

כפר סבא

, תודה שפנית, תושב יקר- מיכל /  ליהב דרורSMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1710002559– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

פיקוח עירוני5ויינברג10:37 1014171000256404/10/2017
 04/10/2017: רחוב הבעיה.   המאופיין באוכל לציפורים,  ריח חזק של בראון

10:32
* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים5ויינברג10:39 1015171000256504/10/2017
 04/10/2017: רחוב הבעיה.   המאופיין באוכל לציפורים,  ריח חזק של בראון

10:32

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- מקסים *  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710002565– למשוב קצר 

106מוקד 

רישוי עסקים10לוונברג15:07 1016171000272804/10/2017
אומר כי יש שם ריח חריף של בראון אומר כי הריחות מתגברים בדרך כלל לא 

מגיעים אליהם ובזמן האחרון זה נורא
.לא נשלח פיקוח עירוני למקום 

.לא נשלח פיקוח עירוני למקום אומר כי יש ריח מעופש באוויר חושב שזה מגיע מבראוןרישוי עסקים15לוונברג16:01 1017171000273204/10/2017

*30שיינפיין . שוב סירחון מהמפעלפיקוח עירוני30שיינפיין12:46 1018171000315006/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים19שיינפיין12:46 1019171000314706/10/2017
גועל נפש    . ערב שבת ואנחנו סובלים פה מצחנת אימים ממפעל בראון, ושוב

12:37 06/10/2017: רחוב הבעיה

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

12:17 06/10/2017: המאופיין אוכל לציפורים  רחוב הבעיה,ריח של בר און רישוי עסקים5ויינברג12:47 1020171000314806/10/2017
מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

11:39 06/10/2017: המאופיין אוכל לציפורים  רחוב הבעיה,ריח של בר און רישוי עסקים5ויינברג12:48 1021171000314906/10/2017
מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

.לא הורגש ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום11:34 06/10/2017: המאופיין אוכל לציפורים  רחוב הבעיה,ריח של בר און רישוי עסקים5שיינפיין12:49 1022171000315106/10/2017

*ריח רע מאיזור הפארק באנגלפיקוח עירוניאנגל13:10 1023171000316206/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא הורגש ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםריח רע מאיזור הפארק באנגלרישוי עסקיםאנגל13:11 1024171000316306/10/2017

.לא הורגש ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםריח מסריח במבראוןרישוי עסקים9ויינברג13:33 1025171000316806/10/2017

רישוי עסקיםאנגל15:45 1026171000319906/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 43אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1974,34.8937

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה14יקובסקי 'אנצ: הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

06/10/2017 13:33

.לא הורגש ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

.לא הורגש ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום14:18 06/10/2017סירחון אימים ממפעל בראון  רישוי עסקים30שיינפיין15:46 1027171000320006/10/2017
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  קשה לנשום ולישון19סביב אנגל - יש ריח נורא רישוי עסקים19אנגל05:22 1028171000344608/10/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לשירי שירי SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710003446– למשוב קצר 

106מוקד 

.מוסרת שאין ריח, שלי  מפיקוח הייתה במקום11:23 08/10/2017: אוכל לציפורים  רחוב הבעיה,ריח מסריח של בר און פיקוח עירוני5ויינברג11:54 1029171000371408/10/2017

11:23 08/10/2017: אוכל לציפורים  רחוב הבעיה,ריח מסריח של בר און רישוי עסקים5ויינברג11:54 1030171000371208/10/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- מקסים *  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710003712– למשוב קצר 

106מוקד 

פיקוח עירוני5ויינברג11:58 1031171000372008/10/2017
.      אנא טיפולכם.   ריחות רעים של מזון לעופות מציפים את האזור,  שלום רב

11:24 08/10/2017: רחוב הבעיה
.מוסרת שאין ריח, שלי  מפיקוח הייתה במקום

.מוסרת שאין ריח, שלי  מפיקוח הייתה במקוםריח חריף וחזק ממפעל בראוןפיקוח עירוני20ספיר16:13 1032171000387508/10/2017

ריח חריף וחזק ממפעל בראוןרישוי עסקים20ספיר16:14 1033171000387608/10/2017

, תודה שפנית, תושב יקר-  לאברהמי שרון SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1710003876– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

16:09 08/10/2017: ריח חריף ממפעל בראון  רחוב הבעיהרישוי עסקים19שיינפיין16:35 1034171000388408/10/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר. . -  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710003884– למשוב קצר 

106מוקד 

לא הורגש ריח   ממפעל בר אוןערב טוב סירחון מהמפעל בגינה של נלקיןרישוי עסקים30נלקין17:43 1035171000391608/10/2017

רישוי עסקים5ויינברג19:35 1036171000396708/10/2017
 08/10/2017: ריח מסריח של אוכל לציפורים של מפעל בר און  רחוב הבעיה

19:31

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- מקסים *  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710003967– למשוב קצר 

106מוקד 

רישוי עסקים5ויינברג19:49 1037171000397108/10/2017
 08/10/2017: ריח מסריח של אוכל לציפורים של מפעל בר און  רחוב הבעיה

19:44

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- מקסים *  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710003971– למשוב קצר 

106מוקד 

*ריח חריף מבר אוןפיקוח עירוני20ספיר11:35 1038171000434109/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

*.ריח רע ממפעל בראוןפיקוח עירוניספיר11:36 1039171000434309/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.ריח רע ממפעל בראוןרישוי עסקיםספיר11:38 1040171000434609/10/2017

, תודה שפנית, תושב יקר-  לאברהמי שרון SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1710004346– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

*אומרת כי יש ריח נורא ריח חריף מבראוןפיקוח עירוני19שיינפיין11:38 1041171000434509/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

אומרת כי יש ריח חריף מבראוןרישוי עסקים21שיינפיין11:56 1042171000436009/10/2017

תודה , תושב יקר- חזקיהו רונית - לשוורץSMSנשלח 

הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און , שפנית

– נשמח למענה למשוב קצר , הסתיים

http://tiny.cc/ksm/1710004360 106מוקד , לשרותך

* דקות15ריח חזק מבראון ריח נמשך כ פיקוח עירוני38אנגל11:56 1043171000435809/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא הורגש ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםאומרת כי כבר יומיים יש ריח חריף מבראוןרישוי עסקים14אנציקובסקי12:12 1044171000437409/10/2017
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ריח כימי ממפעל בראוןרישוי עסקיםלוונברג12:23 1045171000438809/10/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- - -  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710004388– למשוב קצר 

106מוקד 

.לא הורגש ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום14ריח כימי מעיק  רחוב שיינפןרישוי עסקים14שיינפיין12:26 1046171000439009/10/2017

.לא הורגש ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםהריח נמשך רוב היום כל יום. ריח רע מאוד מבראוןרישוי עסקים7חיימוביץ12:35 1047171000439409/10/2017

רישוי עסקיםשיינפיין12:37 1048171000439609/10/2017
אומרת כי בשבועות האחרונים מהבוקר ועד הלילה אי אפשר לפתוח חלון יש 

.ריח של תערובת אפרוחים
.לא הורגש ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

אומרת כי יש ריח מאוד חזק מבראון כבר יותר משעתייםפיקוח עירוניספיר13:09 1049171000442409/10/2017
אין ריח יש לעביר , סגירה והעברה לטיפול מחלקה אחרת

לאיכות הסביבה

.לא הרגישו ריח, טטיאנה ורעיה היו בשעות שונות בצהרייםאומרת כי ריח נוראי מבראון כבר כמה שעותרישוי עסקים15שיינפיין13:22 1050171000443809/10/2017

*****פיקוח עירוני14אנציקובסקי13:32 1051171000444409/10/2017 0524465320ריחות מסריחים מבראון בחילות  ***** קריאה חוזרת
אין ריח יש לעביר ,  סגירה והעברה לטיפול מחלקה אחרת

לאיכות הסביבה אזורית

לא הוגש ריח ממפעל בראון13:38 09/10/2017: אוכל לציפורים  רחוב הבעיה,ריח מסריח של בר אוןרישוי עסקים5ויינברג13:41 1052171000445209/10/2017

.לא הרגישו ריח, טטיאנה ורעיה היו בשעות שונות בצהריים13:04 09/10/2017מסריח ממפעל בראון  רישוי עסקים20ספיר13:42 1053171000445409/10/2017

רישוי עסקיםאנגל13:43 1054171000445509/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19776,34.89248

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה14יקובסקי 'אנצ: הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

09/10/2017 13:03

.לא הרגישו ריח, טטיאנה ורעיה היו בשעות שונות בצהריים

רישוי עסקים28שיינפיין13:44 1055171000445709/10/2017

ריח : צריבה בעינים  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : מסריח ממפעל בראון בביס לאה גולדברג  רמת הריח במפגע

   32.19738,34.88996ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

12:49 09/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

.לא הרגישו ריח, טטיאנה ורעיה היו בשעות שונות בצהריים

ריחות מצחינים ממפעל בראוןרישוי עסקים19שיינפיין13:48 1056171000446209/10/2017

, תודה שפנית, תושב יקר-  לאברהמי שרון SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1710004462– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

יש ריח מאוד חזק מהמפעל של בראוןרישוי עסקיםשיינפיין14:05 1057171000447509/10/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר. . -  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710004475– למשוב קצר 

106מוקד 

רישוי עסקים9ריזנבך14:42 1058171000448809/10/2017
, יעלה תמרי, בבקשה בדיקתכם!!! ריח חזק ולא נעים באזור השכונה הירוקה

 כ״ס9ריזנבך 

הורגש ריח של ריתוך חלש , לא הורגש ריח של תערובת

בגלים

לא הורגש ריח תערובת של מפעל בר און!אי אפשר לנשום בחוץ. 80סירחון כבד ממפעל בראון בכל שכונת רישוי עסקיםשכ ירוקה14:45 1059171000448909/10/2017

לא הורגש ריח תערובת של מפעל בר אוןאי אפשר לנשום בחוץ. 80סירחון כבד ממפעל בראון בכל שכונת רישוי עסקיםויינברג14:47 1060171000449009/10/2017

רישוי עסקים21שיינפיין14:55 1061171000449409/10/2017
: רחות עזים ממפעל בראון הרגשה של בחילות מהבוקר לטיפלכם  רחוב הבעיה

09/10/2017 14:01

, תודה שפנית, תושב יקר-  לאינטרנט אינטרנט SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1710004494– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך
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14:51 09/10/2017: אוכל לציפורים  רחוב הבעיה,ריח מסריח של בר אוןרישוי עסקים31ספיר14:56 1062171000449609/10/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- מקסים .  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710004496– למשוב קצר 

106מוקד 

רישוי עסקים32שיינפיין14:56 1063171000449509/10/2017
!! ממש לא נעים, מחייב סגירת חלונות בבית. ריח חריף מאוד ממפעל בראון

14:23 09/10/2017רישוי עסקים  ' מבקשת להעביר את התלונה גם למח

, תודה שפנית, תושב יקר-  לברלס איריס SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1710004495– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

רישוי עסקים28שיינפיין14:57 1064171000450009/10/2017

ריח שרוף  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : רמת הריח במפגע.   שעות3כבר , ריח חזק ממפעל בראון : הערות

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19738,34.88996

Smelly14:46 09/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

, תודה שפנית, תושב יקר-  לאברמסון נדב SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1710004500– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

14:49 09/10/2017: אוכל לציפורים  רחוב הבעיה,ריח מסריח של בר אוןרישוי עסקים5ויינברג14:57 1065171000449909/10/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- מקסים *  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710004499– למשוב קצר 

106מוקד 

14:46 09/10/2017: אוכל לציפורים  רחוב הבעיה,ריח מסריח של בר אוןרישוי עסקים5ויינברג14:58 1066171000450109/10/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- מקסים *  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710004501– למשוב קצר 

106מוקד 

*מפגע ריח ממפעל בראוןפיקוח עירוני15שיינפיין15:35 1067171000452809/10/2017 אני נמצאת בבר און אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא הרגישו ריח, טטיאנה ורעיה היו בשעות שונות בצהרייםמפגע ריח ממפעל בראוןרישוי עסקים15שיינפיין15:36 1068171000452909/10/2017

.לא הרגישו ריח, טטיאנה ורעיה היו בשעות שונות בצהרייםריח חריף שעושה צריבות בעיניים כבררישוי עסקים20ספיר16:32 1069171000454509/10/2017

רישוי עסקים20ספיר17:32 1070171000457909/10/2017
. גורם לבחילות ומחנק. סירחון אימה מהמפעל ליד בית ספר לאה גולדברג

!!!!זוועה
.לא הרגישו ריח, טטיאנה ורעיה היו בשעות שונות בצהריים

ריח חזק מבראון ליד מגרשי הטניס והפארקרישוי עסקים20אנגל18:16 1071171000460109/10/2017

היה במקום , אורן מיחידה אזורית לאיכות הסביבה 

פ חוות דעתו יש ריח זיבול אך לא "ע,  בערב7בסביבות 

מבראון

רישוי עסקים41אנגל18:33 1072171000460509/10/2017

פשוט . אי אפשר  לנשום את זה. נסגרים בבית. ריח מצחין ממפעלי בראון

מזמין את כול גורמי העריה לבלות בשכונה הירוקה ! נא לטפל בזה מהר! חוצפה

18:09 09/10/2017: דיייייייי כבר  רחוב הבעיה.   ולהבין  זאת

היה במקום , אורן מיחידה אזורית לאיכות הסביבה 

פ חוות דעתו יש ריח זיבול אך לא "ע,  בערב7בסביבות 

מבראון

ריח חריף מבראוןרישוי עסקים9ויינברג18:58 1073171000461409/10/2017

היה במקום , אורן מיחידה אזורית לאיכות הסביבה 

פ חוות דעתו יש ריח זיבול אך לא "ע,  בערב7בסביבות 

מבראון

רישוי עסקיםאנגל19:04 1074171000461509/10/2017
 מדובר בריח חזק לא נעים ריח 80רוצה לדווח על מפגע ריח בשכונה הירוקה 

של לול

היה במקום , אורן מיחידה אזורית לאיכות הסביבה 

פ חוות דעתו יש ריח זיבול אך לא "ע,  בערב7בסביבות 

מבראון

רישוי עסקים78אנגל19:35 1075171000462909/10/2017
 09/10/2017: המאפיין אוכל של ציפורים  רחוב הבעיה, ריח של מפעל בר און

19:19

היה במקום , אורן מיחידה אזורית לאיכות הסביבה 

פ חוות דעתו יש ריח זיבול אך לא "ע,  בערב7בסביבות 

מבראון
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19:36 09/10/2017ריח מסריח מבראון  רישוי עסקים16שיינפיין19:43 1076171000463409/10/2017

היה במקום , אורן מיחידה אזורית לאיכות הסביבה 

פ חוות דעתו יש ריח זיבול אך לא "ע,  בערב7בסביבות 

מבראון

באזור הבי סנטר יש ריח חזק של תערובותרישוי עסקיםאנגל19:47 1077171000463709/10/2017

היה במקום , אורן מיחידה אזורית לאיכות הסביבה 

פ חוות דעתו יש ריח זיבול אך לא "ע,  בערב7בסביבות 

מבראון

רישוי עסקים18אנציקובסקי19:54 1078171000464109/10/2017

. קושי לנשום. ריח חריף וצורב בנשימה ובעיניים מגיע כרגע ממפעל בראון

: רחוב הבעיה.  בבקשה עזרתכם הילדים שלנו נושמים את הרעל הזה כל יום

09/10/2017 19:48

היה במקום , אורן מיחידה אזורית לאיכות הסביבה 

פ חוות דעתו יש ריח זיבול אך לא "ע,  בערב7בסביבות 

מבראון

.מבקשת שיצרו איתה קשר אם יש בעיה לאתר את הריח. ריח רע מבראוןרישוי עסקים19שיינפיין19:56 1079171000464309/10/2017

היה במקום , אורן מיחידה אזורית לאיכות הסביבה 

פ חוות דעתו יש ריח זיבול אך לא "ע,  בערב7בסביבות 

מבראון

רישוי עסקים28שיינפיין20:01 1080171000464409/10/2017

ריח חזק : ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : משעות הצהריים  רמת הריח במפגע, מבראון 

ישראל  במיקום , כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19673,34.89188

Smelly19:57 09/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

, תודה שפנית, תושב יקר-  לאברמסון נדב SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1710004644– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

רישוי עסקים11ויינברג20:05 1081171000464509/10/2017
: רחוב הבעיה?  בראון סירחון מדוע לא מפסיקים את פעילותו כרגע

09/10/2017 20:05

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לאלון יובל SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710004645– למשוב קצר 

106מוקד 

רישוי עסקיםאנציקובסקי20:18 1082171000464709/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19767,34.89332

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה14יקובסקי 'אנצ: הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

09/10/2017 20:07

, תודה שפנית, תושב יקר-  לצנטלר הדס SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1710004647– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

רישוי עסקיםספיר20:19 1083171000464809/10/2017

ריח כימי  ריח ביוב  צריבה בעינים  קשיי :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , רעננה, 4:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : נשימה   רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.20171,34.88466במיקום 

20:08 09/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

, תודה שפנית, תושב יקר-  לאברהמי שרון SMSנשלח 

נשמח , הטיפול בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

 http://tiny.cc/ksm/1710004648– למענה למשוב קצר 

106מוקד , לשרותך

ברחנו הביתה,   אי אפשר לנשום80דיווח על ריח חזק בפארק בשכונה הירוקה רישוי עסקיםאנגל20:20 1084171000464909/10/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר- - -  לSMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710004649– למשוב קצר 

106מוקד 

 בחלק הצפוני80מבקשת לדווח על סירחון נוראי בשכונה הירוקה , שלוםרישוי עסקים36אנגל20:21 1085171000465009/10/2017

היה במקום , אורן מיחידה אזורית לאיכות הסביבה 

פ חוות דעתו יש ריח זיבול אך לא "ע,  בערב7בסביבות 

מבראון

שוב ריח ממפעל בראוןרישוי עסקים5ויינברג21:09 1086171000465909/10/2017

הטיפול , תודה שפנית, תושב יקר-  לצוברג אבי SMSנשלח 

נשמח למענה , בקריאתך בנושא זיהום אויר בר און הסתיים

,  לשרותךhttp://tiny.cc/ksm/1710004659– למשוב קצר 

106מוקד 
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מגיע מבר און, ריח של משהו הודי באויר - פינת לוונברגרישוי עסקיםאנגל09:27 1087171000480110/10/2017
מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

*מגיע מבר און, ריח של משהו הודי באויר - פינת לוונברגפיקוח עירוניאנגל09:28 1088171000480410/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

פיקוח עירוני41אנגל10:29 1089171000483310/10/2017
אי אפשר לשבת בפארק ולהינות מבלי שריח חריף . ריח חריף ממפעל בראון

10:29 10/10/2017: רחוב הבעיה!   תעשו משהו עם זה. דיי כבר. מציף
* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

ריח נוראי מבראוןרישוי עסקים21שיינפיין10:30 1090171000483510/10/2017
מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

*10:39 10/10/2017: אוכל לציפורים  רחוב הבעיה, ריח של מפעל בר און פיקוח עירוני76אנגל11:06 1091171000485810/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

10:39 10/10/2017: אוכל לציפורים  רחוב הבעיה, ריח של מפעל בר און רישוי עסקים76אנגל11:07 1092171000485910/10/2017
מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

12:11 10/10/2017ריח בחתי נסבל וצריבנ ממפעל בר און בכפר סבא הירוקה  רישוי עסקים10אנגל12:13 1093171000488710/10/2017
מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

פיקוח עירוני19שיינפיין14:36 1094171000493210/10/2017
רחוב .   אנא שלחו פקח. מפעל בראון מאמלל את חיינו. מסריח מסריח מסריח

14:34 10/10/2017: הבעיה
* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.אנא שלחו פקח. מפעל בראון מאמלל את חיינו. מסריח מסריח מסריחרישוי עסקים19שיינפיין14:37 1095171000493410/10/2017
מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקים19שיינפיין14:37 1096171000493310/10/2017
רחוב .   אנא שלחו פקח. מפעל בראון מאמלל את חיינו. מסריח מסריח מסריח

14:34 10/10/2017: הבעיה

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקים14אנציקובסקי14:38 1097171000493910/10/2017
, ריח חריף: ריח כימי קשיי נשימה  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק: ממש קשה לנשום רמת הריח במפגע

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקים14אנציקובסקי14:38 1098171000493810/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19814,34.89035

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה14יקובסקי 'אנצ: הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

10/10/2017 12:53

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקים28שיינפיין14:38 1099171000493710/10/2017

ריח : צריבה בעינים  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : חזק של מזון לחיות ממפעל בראן  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19663,34.89164

Smelly14:24 10/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקיםחיימוביץ14:39 1100171000494210/10/2017
ריח מסריח : ריח כימי קשיי נשימה הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק: סירחון רמת הריח במפגע= מפעל בראון . מאד ממכון התערובת בראון

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקים19שיינפיין14:39 1101171000494010/10/2017

ריח מסריח : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : סירחון  רמת הריח במפגע= מפעל בראון . מאד ממכון התערובת בראון

ישראל  במיקום , כפר סבא', חיימוביץ:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19521,34.89028

Smelly14:38 10/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום16ריח כימי רע  שיינפן רישוי עסקים16שיינפיין14:41 1102171000494310/10/2017

רישוי עסקים45אנגל14:43 1103171000494410/10/2017
אומרת כי .  כבר כמה ימים ריח נורא חזק80אומרת כי יש ריח נוראי בשכונה 

.מריחים בקומה שלישית בטוח
.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

רישוי עסקים21שיינפיין15:07 1104171000495310/10/2017
יש סירחון ממפעל בראון הסרחון מבא לבחלות נוראות אבקשכם לטפל במפגע   

15:06 10/10/2017: רחוב הבעיה
.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום
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רישוי עסקים76אנגל15:08 1105171000495410/10/2017

זה פשוט לא נתפס איך כל יום בתקופה . שוב ריח בלתי נסבל ממפעל בראון

כ במשך "צריכים לסבול מאיכות אוויר ירודה כ, התושבים, האחרונה אנחנו

14:58 10/10/2017נא להעביר למחלקת רישוי עסקים   . שעות

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםיש בחילות וכאבי ראש מהריח הנוראי ממפעל בראוןרישוי עסקים21שיינפיין15:28 1106171000495510/10/2017

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםריח מזעזע ממפעל בראו כבר שעהרישוי עסקים23שיינפיין15:29 1107171000495710/10/2017

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום.מתלוננת על ריח ממפעל בר אוןרישוי עסקים19שיינפיין15:30 1108171000495910/10/2017

רישוי עסקים19שיינפיין15:32 1109171000496110/10/2017

 שוב יש ריח רע מאוד מחברת בראון אנא 15:30שלום רב השעה עכשיו 

: תודה  רחוב הבעיה. טיפולכם אי אפשר להשאיר חלונות פתוחים בבית

10/10/2017 15:32

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםריח מבחיל וחריף כבר יומיים ממפעל בראוןרישוי עסקים20ספיר15:33 1110171000496210/10/2017

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום80שוב סרחון כבד ממפעל בראון באנגל וספיר בשכונת . שלוםרישוי עסקים42אנגל15:41 1111171000496410/10/2017

רישוי עסקיםשיינפיין15:43 1112171000496610/10/2017
אומרת שהריח השתנה והתחזק . אי אפשר לשבת בחוץ. ריח מזעזע מבראון

.בשנים האחרונות 
.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםתלונה על ריח חזק ממפעל בר אוןרישוי עסקיםשיינפיין15:47 1113171000496710/10/2017

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום!!!!בראון סירחוןרישוי עסקים11שיינפיין15:49 1114171000496810/10/2017

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםמתלוננת על ריח ממפעל בראוןרישוי עסקים43אנגל16:01 1115171000497210/10/2017

רישוי עסקיםמרים16:20 1116171000498010/10/2017

ריח : צריבה בעינים  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : מסריח ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19674,34.89187

Smelly16:16 10/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

רישוי עסקים78אנגל16:22 1117171000498110/10/2017

ריח המאפיין של אוכל : ריח לולים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : של ציפורים של מפעל בר און  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 2-8רחמה ודב וינברג :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1962,34.89233

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה78אנגל  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

10/10/2017 16:13

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםריח חריף ממפעל בראוןרישוי עסקים6ויינברג16:28 1118171000498610/10/2017

רישוי עסקים41אנגל16:28 1119171000498510/10/2017
נא לשלוח מעשהו . סירחון מטורף ממפעל בראון. נמצא בבית ספר לאה גולדברג

!מסוכן. מאיכות הסביבה
.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

רישוי עסקים41אנגל16:28 1120171000498410/10/2017
נא לשלוח מעשהו . סירחון מטורף ממפעל בראון. נמצא בבית ספר לאה גולדברג

16:25 10/10/2017: רחוב הבעיה!   מסוכן. מאיכות הסביבה
.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

פיקוח עירוני14אנציקובסקי16:36 1121171000498810/10/2017
אומרת שעדיין יש ריח נוראי מבראון וזה בלתי נסבל מבקשת שהפיקוח יגיע גם 

לרחוב שלה ויריח את הגועל הזה
* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםברצוני לדווח על ריח חזק מאוד ברחוב נלקין, שלום רברישוי עסקים10נלקין16:40 1122171000499310/10/2017

רישוי עסקים19שיינפיין16:41 1123171000499110/10/2017

חנק : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

!!!! צחנת בראון פשוט נוראית. כבר שעתיים בקירוב. ריח חריף ודוחה. מבראון

מרים ואברהם :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : נמאס  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.1963,34.89193ישראל  במיקום , כפר סבא, קמינסקי

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:28 10/10/2017: הבעיה

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום16:44 10/10/2017שוב ריח רע מאוד מבראון  רישוי עסקים16שיינפיין16:55 1124171000499710/10/2017
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.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםריח חזק מאוד מבראוןרישוי עסקים14ויינברג17:03 1125171000499910/10/2017

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםריח נוראי מבראון באזור הפארקרישוי עסקיםאנגל17:09 1126171000500910/10/2017

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום.ריח רע בשכונה הירוקה בניחוח הודירישוי עסקיםאנגל17:27 1127171000501710/10/2017

ריח נוראי מבראון בימים האחרונים וזה לא מפסיקרישוי עסקים9ויינברג17:34 1128171000502010/10/2017
מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

ריח רע ממפעל בראוןרישוי עסקים19שיינפיין17:37 1129171000502110/10/2017
מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

17:40 10/10/2017: ריח רע מבראון  רחוב הבעיהרישוי עסקים19שיינפיין17:51 1130171000503310/10/2017
מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

17:40 10/10/2017: ריח רע מבראון  רחוב הבעיהרישוי עסקים19שיינפיין17:52 1131171000503410/10/2017
מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקיםאנגל17:54 1132171000503510/10/2017
.   סירחון נורא כבר שעות ממפעל בראון שמגיע עד לקצה המזרחי של השכונה

17:52 10/10/2017: רחוב הבעיה

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

17:47 10/10/2017פשוט זוועה  !!!!  ריח מצחין בשכונה הירוקה רישוי עסקים6סוסנובסקי17:55 1133171000503710/10/2017
מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקים17שיינפיין17:56 1134171000503810/10/2017
.   וגם יש צריבת בעייניים לי וילדיי! הריח מהמפעל היום בלתי נסבל

10/10/2017 17:45

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקים31המוביל18:22 1135171000504610/10/2017

: קשיי נשימה ריח לולים רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19759,34.89082

Smelly18:06 10/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.לא היה פיקוח

*אומרת כי יש ריח נוראי ממפעל בראוןפיקוח עירוני9ויינברג12:20 1136171000529311/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםסירחון מטורף של המפעל בראוןרישוי עסקים19שיינפיין12:35 1137171000530311/10/2017

רישוי עסקים15שיינפיין12:41 1138171000530811/10/2017
ריח כימי צריבה בעינים  קשיי נשימה  :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק: רמת הריח במפגע.  עוד גל של סירחון בלתי אפשרי: הערות
.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

רישוי עסקים86שיינפיין12:42 1139171000531111/10/2017
ריח כימי צריבה בעינים קשיי נשימה רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק: הריח במפגע
.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

רישוי עסקים36שיינפיין12:43 1140171000531311/10/2017
איך אתם סוגרים אתהקריאות בכלל איזה מענה ניתן !! שוב בראון סירחון נמאס

???לתושב
.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

רישוי עסקים78אנגל12:44 1141171000531511/10/2017

סירחון מצחין : ריח כימי קשיי נשימה הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

המפעל הזה מסריח לנו את . חנק זוועתי. של תערובת בעלי חיים ממפעל בראון

חזק: רמת הריח במפגע. איכססססססה! הבית סגור וממוזג. השכונה

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםריח נוראי מבראון אי אפשר לחיות ככהרישוי עסקים42אנגל12:45 1142171000531811/10/2017

רישוי עסקים20שיינפיין12:46 1143171000531611/10/2017
ריח של זבל עופות : קשיי נשימה הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק: רמת הריח במפגע. ממפעל בראון
.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

רישוי עסקים15שיינפיין12:47 1144171000531911/10/2017
: ריח כימי צריבה בעינים רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק
.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

רישוי עסקים15שיינפיין12:48 1145171000532111/10/2017
שוב גל : ריח כימי צריבה בעינים הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק: סירחון בחסות מפעל בראון רמת הריח במפגע
.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים15שיינפיין12:48 1146171000532011/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים   רמת הריח :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19655,34.89104 במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 15שיינפין : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

12:03 11/10/2017: הבעיה

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

רישוי עסקים78אנגל12:49 1147171000532211/10/2017
ריח : צריבה בעינים קשיי נשימה הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק: קשה מבראון צריבה והרגשת מחנק רמת הריח במפגע
.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

רישוי עסקים28שיינפיין12:50 1148171000532311/10/2017

ריח : צריבה בעינים  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : קשה מבראון צריבה והרגשת מחנק  רמת הריח במפגע

   32.19807,34.89036ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

11:55 11/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

רישוי עסקים11ויינברג12:58 1149171000533111/10/2017
 11 ברחוב ווינברג 80שלום אני רוצה לדווח על מפגע ריח בשכונה הירוקה 

מדובר בריח חזק שמקשה על הנשימה
.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

.לא הרגישה ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםפינת לוונברג ריח של תערובתרישוי עסקיםאנגל13:00 1150171000533311/10/2017

.מוסרת שאין ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםריח ממפעל בראוןרישוי עסקים14שיינפיין13:03 1151171000533711/10/2017

.מוסרת שאין ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםסירחון מבראוןרישוי עסקים30שיינפיין13:37 1152171000534911/10/2017

רישוי עסקים9ריזנבך13:53 1153171000535911/10/2017
! פשוט נורא. לתשומת לבכם. באזור ויינברג בשכונה הירוקה!! ריח חריף ומגעיל

 כ״ס9ריזנבך , יעלה תמרי
.מוסרת שאין ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

רישוי עסקיםספיר13:56 1154171000536311/10/2017
ממפעל בר און  לשלוח דחוף מישהו שיטפל במפגע . ריח חריף שחודר לנשימה

13:55 11/10/2017: הזה  רחוב הבעיה
.מוסרת שאין ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

רישוי עסקיםאנציקובסקי13:57 1155171000536411/10/2017
הילדים נושמים !!!! בלתי נסבל. ריח חריף ומחניק. ריח מזוויע ממפעל בר און

13:54 11/10/2017: את הרעל הזה כל יום תתביישו לכם  רחוב הבעיה
.מוסרת שאין ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

רישוי עסקים28שיינפיין13:58 1156171000536511/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

סוגר חלונות ושם מזגן  רמת הריח , ריח חזק ממפעל בראון בתוך הבית: הערות

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19807,34.89036

Smelly13:46 11/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.מוסרת שאין ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

רישוי עסקים78אנגל14:04 1157171000536711/10/2017

ריח חזק של מפעל בר : ריח לולים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מרים :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : אוכל לציפורים  רמת הריח במפגע,און 

   הקריאה 32.19663,34.89193ישראל  במיקום , כפר סבא, ואברהם קמינסקי

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - שימו לב 

13:58 11/10/2017:   רחוב הבעיה78אנגל  : מצורפת להלן

.מוסרת שאין ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

.מוסרת שאין ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום14:06 11/10/2017סירחון חריף מאוד מאוד מאוד מבראון  רישוי עסקים16שיינפיין14:10 1158171000537011/10/2017

.מוסרת שאין ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםריח  רע ממפעלי בראוןרישוי עסקיםשיינפיין14:13 1159171000537211/10/2017

רישוי עסקים16ויינברג14:40 1160171000538211/10/2017

חזק  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19862,34.89087

Smelly14:37 11/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.מוסרת שאין ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

.מוסרת שאין ריח, שלי מפיקוח הייתה במקוםריחות ממפעל בראוןרישוי עסקים28ויינברג14:40 1161171000538111/10/2017



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים10לוונברג14:42 1162171000538311/10/2017

סירחון של תערובת : ריח שרוף   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

: רמת הריח במפגע!  בזיון. להיכנס הביתה ולסגור חלונות (שוב)נאלצנו . עופות

ישראל  , כפר סבא, 10לאה ודוד לונברג :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19714,34.89431במיקום 

14:26 11/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

.מוסרת שאין ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

רישוי עסקים19שיינפיין14:47 1163171000538511/10/2017
מספיק זה בלתי ?אין לזה סוף. סירחון אימים מבראון כבר מעל שלוש שעות

14:26 11/10/2017: רחוב הבעיה.   נסבל
.מוסרת שאין ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

רישוי עסקיםאנציקובסקי14:49 1164171000538611/10/2017

ריח חריף :  ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ממפעל בראון קשה לנשום  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19825,34.89001ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - שימו לב 

14:44 11/10/2017:   רחוב הבעיה14יקובסקי 'אנצ: מצורפת להלן

.מוסרת שאין ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

רישוי עסקים26שיינפיין14:50 1165171000538811/10/2017

קשיי נשימה  ריח לולים   רמת הריח :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19642,34.89223ישראל  במיקום 

 11/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

14:41

.מוסרת שאין ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום

.מוסרת שאין ריח, שלי מפיקוח הייתה במקום14:33 11/10/2017: סרחון נוראי ממפעל בראון  רחוב הבעיהרישוי עסקים16ויינברג14:52 1166171000538911/10/2017

רישוי עסקים15שיינפיין18:04 1167171000541211/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.1966,34.89084ישראל  במיקום , סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

11/10/2017 17:34

.בשעות אלו בערב חג\ אין פיקוח

רישוי עסקים20שיינפיין18:05 1168171000541311/10/2017

ריח מסריח של זבל : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מרים :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : עופות ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19636,34.89165ישראל  במיקום , כפר סבא, ואברהם קמינסקי

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:02 11/10/2017: רחוב הבעיה

.בשעות אלו בערב חג\ אין פיקוח

רישוי עסקים19שיינפיין11:45 1169171000579913/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה  ריח לולים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : רמת הריח במפגע.  סירחון ממפעל בראון בכפר סבא אי אפשר לנשום

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19717,34.8906במיקום 

11:27 13/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

פיקוח עירוני19שיינפיין11:45 1170171000579813/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה  ריח לולים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : רמת הריח במפגע.  סירחון ממפעל בראון בכפר סבא אי אפשר לנשום

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19717,34.8906במיקום 

11:27 13/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

.מוסרת שאין ריח, שלי  מפיקוח הייתה במקום

11:40 13/10/2017: שלחו פקח  רחוב הבעיה!!! בראון סירחוןרישוי עסקים11ויינברג11:47 1171171000580413/10/2017
מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

.מוסרת שאין ריח, שלי  מפיקוח הייתה במקום11:40 13/10/2017: שלחו פקח  רחוב הבעיה!!! בראון סירחוןפיקוח עירוני11ויינברג11:47 1172171000580213/10/2017



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים19אנציקובסקי11:48 1173171000580613/10/2017

ריח חריף : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע!!!   ממפעל בראון כל יום סיוט

ישראל  במיקום , כפר סבא, 19יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19698,34.89378

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה14יקובסקי 'אנצ: הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

13/10/2017 11:40

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקים13לוונברג11:49 1174171000581013/10/2017

עוד בוקר : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רמת הריח !  יוצאים לסיבוב בפארק וסובלים מריחות נוראים. של סירחון מבראון

, כפר סבא, 11לאה ודוד לונברג :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19702,34.89405ישראל  במיקום 

 13/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

11:46

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקים19שיינפיין11:49 1175171000580813/10/2017
.  אנחנו צריכים לסגור את כל החלונות בגלל זה. ריח מאוד רע באוויר מבראון

13/10/2017 11:42

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקים17שיינפיין11:50 1176171000581213/10/2017
ריח : ריח כימי קשיי נשימה ריח לולים הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק: חזק מאוד גורם לכאבי ראש מכיוון מפעל בראון רמת הריח במפגע

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקים30שיינפיין11:50 1177171000581113/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

  רמת הריח 30שיינפיין . אי אפשר לצאת. סירחון אצלי במרפסת: הערות

, כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19661,34.8916ישראל  במיקום 

 13/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

11:49

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

אומרת כי עכשיו מריחה ריח חזק מאוד אומרת כי זה בלתי נסבלרישוי עסקים6ויינברג11:51 1178171000581313/10/2017
מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקים38אנגל12:07 1179171000582713/10/2017
אומרת כי יש ריח נוראי מבראון  מבקשת שיגיעו עכשיו למקום כי לא הגיוני 

שהיא לא יכולה לשבת בגינה שלה  והיא צריכה להפעיל מזגן

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

.ריח רע ממפעל בר און רישוי עסקים9ויינברג12:10 1180171000583013/10/2017
מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

ריח חריף מאוד מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין12:12 1181171000582913/10/2017
מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקים11ויינברג12:19 1182171000583113/10/2017

 11 ברחוב ווינברג 80שלום אני רוצה לדווח על מפגע ריח בשכונה הירוקה 

און אי אפשר לצאת -מדובר בריח מבר. מדובר בריח חזק שמקשה על הנשימה

מהבית

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקים19שיינפיין12:27 1183171000584313/10/2017
מה יהיה עם הסרטון . הצרה שוב חוזרת אלינו, אחרי חג נקי מזיהום וסירחון

12:14 13/10/2017: רחוב הבעיה.  זה מרתיח שאתם לא עושים כלום. הזה

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקים78אנגל12:28 1184171000584613/10/2017

: קשיי נשימה ריח לולים רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19782,34.89157

Smelly12:28 13/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

12:25 13/10/2017: נמאס  רחוב הבעיה. סרחון נורא מבראוןרישוי עסקים35אנגל12:28 1185171000584413/10/2017
מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים28שיינפיין12:29 1186171000584813/10/2017

סירחון : ריח שרוף  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מרים ואברהם :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מבראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.1967,34.89166ישראל  במיקום , כפר סבא, קמינסקי

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

12:10 13/10/2017: הבעיה

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקים26שיינפיין12:30 1187171000585213/10/2017

, ריח של מפעל בר און : ריח לולים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : האוכל של ציפורים חזק הגורם לבחילה  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 34-36דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19716,34.89151

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה78אנגל  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

13/10/2017 12:18

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

פיקוח עירוני28שיינפיין12:30 1188171000584913/10/2017

ריח שרוף  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : סירחון עז ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: הערות

ישראל  במיקום , כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1967,34.89166

Smelly12:29 13/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.מוסרת שאין ריח, שלי  מפיקוח הייתה במקום

רישוי עסקים42אנגל12:50 1189171000586213/10/2017
. מסתגרים במזגן. ריח מגעיל בחוץ. 80שוב סרחון כבד ממפעל בראון ב . שלום

עצוב מאוד שלעירייה לא אכפת

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקיםסוסנובסקי12:51 1190171000586313/10/2017

צהריים : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח חזק וחריף של . סירחון= כרגיל מפעל בראון . טובים לשכונה המסריחה

!! הבית שלי כולו סגור וממוזג . חוויה של חנק, תחושת גועל. תערובת מהמפעל

מיקום )חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע.   אי אפשר לנשום. לא להאמין

   32.19535,34.89181ישראל  במיקום , כפר סבא, סוסנובסקי:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

12:49 13/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקיםאנגל12:59 1191171000586713/10/2017
 סובלים מריחות של בראון יש סירחון ריח חריף של תערובת וזה 80-בפארק ב

ככה כבר חודשיים וזה הולך ומתגבר

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקיםנלקין13:02 1192171000586913/10/2017

סירחון   רמת הריח : ריח לולים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, נלקין:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19729,34.89487

Smelly12:59 13/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

.און-ריח מסריח מבררישוי עסקים21שיינפיין13:06 1193171000587313/10/2017
מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקים86שיינפיין13:07 1194171000587413/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : פיכס  רמת הריח במפגע: הערות

   הקריאה נפתחה 32.19635,34.89061ישראל  במיקום , כפר סבא, שיינפיין

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13:06 13/10/2017: הבעיה

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

פיקוח עירוני86שיינפיין13:26 1195171000588113/10/2017

 .דיברתי עם רעיה סבירסקי מי שאחראית על רישוי עסקים **************

 .אומרת כי יש לשלוח שוב פקח למקום ויבדוק אם יש ריחות או לא כי זה חשוב

ריח:  אומרת כי יש לעדכן את המוקד  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי, בנוסף  

חזק: פיכס  רמת הריח במפגע: כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   הערות   

ישראל  במיקום, כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)בכתובת   

 הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית   32.19635,34.89061

Smelly 13:06 13/10/2017: לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.מוסרת שאין ריח, שלי  מפיקוח הייתה במקום

14:20 13/10/2017: סירחון הרטון  רחוב הבעיהרישוי עסקים28שיינפיין15:29 1196171000591913/10/2017
מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקיםרפפורט16:36 1197171000593113/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : שוב גל של סרחון ממפעל בר און  רמת הריח במפגע: הערות

   32.19229,34.89214ישראל  במיקום , כפר סבא, רפפורט:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - ריח   שימו לב 

16:27 13/10/2017:   רחוב הבעיה15שיינפין : מצורפת להלן

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

.ריח חריף מאוד ממפעל בראון כל היוםרישוי עסקיםשיינפיין17:00 1198171000593513/10/2017
מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

17:18 13/10/2017: רחוב הבעיה!!  יש ריח בלתי נסבל מהמפעלרישוי עסקים17שיינפיין17:40 1199171000594113/10/2017
מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקים5ריזנבך17:41 1200171000594213/10/2017

אפילו בשישי ...בראון: ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , רייזנבך:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : לפנות ערב   רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19257,34.89331ישראל  במיקום , סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

13/10/2017 17:29

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקים30שיינפיין17:52 1201171000594413/10/2017

שניקנתה בלא , אני בתוך הדירה שלי!!!!!! כל היום. סירחון איימים מהמפעל

אולי יתכבדו נכבדי העיר לחיות כאן !!!!! נחנקת ולא יכולה לנשום, מעט כסף

!!!!!!!!!!!!!!!!זה בילתי ניסבל? כמה ימים

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקים19שיינפיין17:55 1202171000594613/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה  ריח לולים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : שוב ריח חריף ערב שישי ממפעל בראון   רמת הריח במפגע

   32.19752,34.89085ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:01 13/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

רישוי עסקים19שיינפיין17:55 1203171000594513/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה  ריח :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מחנק . סירחון אימים של תערובות אוכל ללולים: לולים  רעש מטבע   הערות

, 124דרך רמתיים :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : בגרון   רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.15015,34.89462ישראל  במיקום , הוד השרון

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

13/10/2017 17:08

מוסרת שאין , שלי מפיקוח הייתה במקום בסביבות הצהריים

.ריח

פיקוח עירוני11ויינברג11:04 1204171000647515/10/2017

ריח של תערובת מזון : קשיי נשימה הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : לבעלי חיים אשר מקשה על הנשימה רמת הריח במפגע

 הקריאה 32.19821,34.89034ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח שימו Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת - לב 

11:00 15/10/2017:  רחוב הבעיה11ווינברג : להלן

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים19שיינפיין11:09 1205171000648215/10/2017

ריח : ריח כימי קשיי נשימה ריח לולים הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

סירחון וגועל נפש רמת הריח . מסריח של תערובות אוכל ללולים מבראון

ישראל , הוד השרון, 124דרך רמתיים :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

 הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.15015,34.89462במיקום 

10:43 15/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

פיקוח עירוני28שיינפיין11:24 1206171000650415/10/2017

ריח : צריבה בעינים  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : חריף ממפעל בראון   רמת הריח במפגע

   32.04459,34.8433ישראל  במיקום , רמת גן, שדרות גבריאלה:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

11:11 15/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים28שיינפיין11:25 1207171000650515/10/2017

ריח : צריבה בעינים  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : חריף ממפעל בראון   רמת הריח במפגע

   32.04459,34.8433ישראל  במיקום , רמת גן, שדרות גבריאלה:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

11:11 15/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

*12ריח כימי מסריח ממפעל בראון שיינפן פיקוח עירוני12שיינפיין12:06 1208171000655615/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה12ריח כימי מסריח ממפעל בראון שיינפן רישוי עסקים12שיינפיין12:07 1209171000655715/10/2017

רישוי עסקים5ריזנבך12:27 1210171000658215/10/2017

מזכיר עמבה , ריח תערובת: ריח כימי הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , רייזנבך:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : מעורר בחילה  רמת הריח במפגע

 הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית 32.1925,34.89355ישראל במיקום , סבא

 15/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח רחוב הבעיהSmellyעל ידי אפליקצית 

12:25

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים28שיינפיין12:28 1211171000658515/10/2017

ריח : ריח שרוף  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חלש  בכתובת : חריף ממפעל בראון של תערובת  רמת הריח במפגע

   32.04459,34.8433ישראל  במיקום , רמת גן, שדרות גבריאלה:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

12:00 15/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים78אנגל12:29 1212171000659115/10/2017

ריח חזק של מפעל בר און : ריח כימי הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע

 הקריאה נפתחה בצורה 32.19664,34.8916ישראל במיקום , כפר סבא

המערכת -  לדיווח על מפגעי ריח שימו לב Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

 78אנגל  : לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

12:00 15/10/2017: רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים26שיינפיין12:29 1213171000658915/10/2017

ריח תערובת  רמת הריח : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19665,34.89212ישראל  במיקום 

 15/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

12:09

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים5שכ ירוקה12:30 1214171000659315/10/2017
מאז שאני )לפחות חצי שעה . ריח תערובת חריף ומעורר בחילה. ח חזק מבראון

תודה על הטיפול, (בבית
.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים31המוביל12:30 1215171000659015/10/2017

ריח חזק של מפעל בר : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מרים ואברהם :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : און  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.19664,34.8916ישראל  במיקום , כפר סבא, קמינסקי

-  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

: המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

12:00 15/10/2017:   רחוב הבעיה78אנגל  

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקיםשיינפיין12:57 1216171000662315/10/2017
. און אומרת כי זה ריח מגעיל כמו תבלינים מסריחים-ריח חזק ממפעל בר

אומרת כי סבלו ממנו במהלך החג
.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים78אנגל13:24 1217171000665815/10/2017

ריח כמו של בונזו או : ריח שרוף   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )בינוני  בכתובת : מעורר בחילה   רמת הריח במפגע, תערובת חיות

ישראל  במיקום , כפר סבא, 10-16רחמה ודב וינברג :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19672,34.89257

Smelly13:21 15/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים28שיינפיין13:24 1218171000665615/10/2017

ריח : צריבה בעינים  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ריח של תערובת  רמת הריח במפגע, חזק מבראון

   32.04459,34.8433ישראל  במיקום , רמת גן, שדרות גבריאלה:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

12:59 15/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקיםשכ ירוקה13:27 1219171000666315/10/2017

ריח נוראי : ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ממפעל בראון בירוקה  רמת הריח במפגע

   32.19455,34.89223ישראל  במיקום , כפר סבא, אברוצקי:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13:26 15/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים13שיינפיין13:27 1220171000666215/10/2017

חזק  : קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19854,34.89084

Smelly13:00 15/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

*ריח נוראי באופן חזק של אוכל תערובת  ריח גורם לבחילה ריח דוחהפיקוח עירוני20ספיר13:35 1221171000667215/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבהמפגע ריח חזק ממפעל בר און ריח של תערובת אפויה מבושלתרישוי עסקים6קמינסקי13:37 1222171000667515/10/2017

*ריח חריף מבר אוןפיקוח עירוני21שיינפיין13:59 1223171000669915/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבהריח חריף מבר אוןרישוי עסקים21שיינפיין14:00 1224171000670015/10/2017

רישוי עסקים17שיינפיין14:19 1225171000671815/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19719,34.89083במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 19שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

14:05 15/10/2017: הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים2שיינפיין14:32 1226171000673115/10/2017

ריח רע   רמת הריח : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19693,34.89115ישראל  במיקום , סבא

המערכת -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

שיינפיין  : לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

14:25 15/10/2017:   רחוב הבעיה19

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

פיקוח עירוני30שיינפיין15:11 1227171000675515/10/2017

ריח נורא : ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : צריבה בעיניים ובגרון  רמת הריח במפגע. מבראון

ישראל  במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19662,34.89127

Smelly14:57 15/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים5ויינברג15:12 1228171000675815/10/2017

ריח חזק של תערובות : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : מבראון שעושה כאב ראש  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 2-8רחמה ודב וינברג :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19597,34.89199

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה5ויינברג  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

15/10/2017 15:07

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים32שיינפיין15:12 1229171000675715/10/2017

ריח תערובת  רמת הריח : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19704,34.89121ישראל  במיקום 

 15/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

15:00

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים19שיינפיין15:12 1230171000675615/10/2017

כל . משעה עשר בבוקר ועד עכשיו סירחון נוראי של תערובת מזון מבראון

.   אנא שלחו פקח. בחילות צריבה בעיניים. החלונות מוגפים זה בלתי נסבל

15:06 15/10/2017: רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים5ויינברג15:27 1231171000676915/10/2017

ריח חזק של תערובות : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : מוביל לכאב ראש  רמת הריח במפגע. ממפעל בראון

   32.18367,34.93274ישראל  במיקום , כפר סבא, 85-93בן יהודה :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - ריח   שימו לב 

15:06 15/10/2017:   רחוב הבעיה5ויינברג  : מצורפת להלן

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים78אנגל15:49 1232171000678515/10/2017

ריח של אוכל לציפורים : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : המאפיין של מפעל בר און  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19664,34.8916

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה78אנגל  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

15/10/2017 15:41

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים26שיינפיין15:50 1233171000678615/10/2017

חזק  : קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 9-11מרים ואברהם קמינסקי :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19655,34.89278במיקום 

15:46 15/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים26שיינפיין15:51 1234171000678715/10/2017

ריח של : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

נמשך כבר משעות הצהריים  רמת . הריח חזק. חונק בגרון. תערובת ציפורים

, 9-11מרים ואברהם קמינסקי :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19655,34.89278ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

15/10/2017 15:48

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים17ספיר15:56 1235171000679215/10/2017

חזק  : קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19603,34.88971

Smelly15:49 15/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

פיקוח עירוני23אנגל15:57 1236171000679415/10/2017
אי ,  ריח חזק עד שגורם לבחילה נוראית ורצון להקיא23אנגל פינת שיינפיין 

!בבקשה לטפל במפגע הריח בהקדם. אפשר להיות בחוץ 
* מערב, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים23אנגל16:02 1237171000679515/10/2017
אי ,  ריח חזק עד שגורם לבחילה נוראית ורצון להקיא23אנגל פינת שיינפיין 

!בבקשה לטפל במפגע הריח בהקדם. אפשר להיות בחוץ 
.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים7ריזנבך16:16 1238171000680215/10/2017

מהבוקר ריח חריף של : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : גורם לתחושת מחנק ובחילה  רמת הריח במפגע, תערובת

   32.1925,34.89352ישראל  במיקום , כפר סבא, רייזנבך:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:14 15/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקיםספיר16:16 1239171000680115/10/2017

ריח זוועה של תערובת : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע.     מגעילה ממפעל בראון

   הקריאה 32.19397,34.88997ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:12 15/10/2017: רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים15שיינפיין16:16 1240171000680015/10/2017

ריח מסריח שוב בכל : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזרה לשגרה על ידי מפעל בר און  רמת הריח .פעם שלישית היום..השכונה

ישראל , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19619,34.89056 במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 15שיינפין : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

16:10 15/10/2017: הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים42אנגל16:30 1241171000681215/10/2017
. אני כבר עם מיגרנות בכל פעם שזה מתחיל. שוב סירחון כבד באנגל. שלום

כמובן שלא חזרו אליי מהרישוי
.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקיםאנציקובסקי16:30 1242171000680815/10/2017

בקניון הירוקה מריחים : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ריח זוועה מבראון פשוט מזעזע  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19397,34.88997ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:28 15/10/2017: רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבהריח מסריח מאוד מבראוןרישוי עסקים1חזה עפרה16:33 1243171000681015/10/2017

רישוי עסקים17שיינפיין16:34 1244171000681315/10/2017

ריח תערובת  רמת : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1974,34.89001

Smelly16:33 15/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים19שיינפיין16:35 1245171000681415/10/2017

ריח מסריח : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

. בבי סנטר. ריח חזק מאד ומובהק של תערובת. מאד ממכון התערובת בראון

רמת הריח .    דקות20הריח החל לפני כ , איכס!!! יש לי בחילה. גועל נפש

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19815,34.89014

Smelly16:33 15/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים28שיינפיין16:59 1246171000682515/10/2017

ריח כימי  ריח ביוב  קשיי נשימה   רמת :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19736,34.89174במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 28שיינפייו : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

16:48 15/10/2017: הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים13שיינפיין17:00 1247171000682615/10/2017

צחנה של תערובת : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : בונזו מסריח  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19854,34.89084ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

15/10/2017 16:52

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים17שיינפיין17:01 1248171000682715/10/2017

ריח כימי  ריח שרוף  צריבה בעינים   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

אי אפשר להסתובב ברחובות . ריח נוראי כבר כמה שעות מהמפעל: הערות

: אי אםשר לנשום    רמת הריח במפגע! 5ובנוסף גם מגיע עד לדירה בקומה 

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19603,34.88971

Smelly16:58 15/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים76אנגל17:19 1249171000683115/10/2017

בקניון : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : ריח תערובת חריף  רמת הריח במפגע, שבירו בירוקה כפר סבא

   32.19192,34.89169ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:18 15/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה ריחות נוראיים80יש כרגע בשכונת רישוי עסקים36שיינפיין17:37 1250171000683915/10/2017

רישוי עסקים78אנגל17:44 1251171000684115/10/2017

ריח : צריבה בעינים  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 78אנגל :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : מסריח מבראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19783,34.89249ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

15/10/2017 17:40

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה18:29 15/10/2017: ריח רע חזק בשכונה  רחוב הבעיהרישוי עסקים3זליוונסקי18:39 1252171000687615/10/2017

רישוי עסקים4סקיבין18:40 1253171000687915/10/2017

למרות . הריח גורם לי לבחילה נוראית. לאחרונה עולה ריח רע ממפעלי בראון

הגיע הזמן לטפל . אני נאלצת לסגור את החלונות, שמזג האוויר נעים בעונה זו

.בנושא ברצינות

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים13שיינפיין20:16 1254171000689915/10/2017

ריח תערובת כימית   : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, נעמי שמר:)מיקום משוערך)חלש  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.18919,34.89069ישראל  במיקום 

 15/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

19:27

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה.חושב שזה מגיע ממפעל בר און. 80ריח מוזר בגינה בפארק של הירוקה רישוי עסקים7אנגל13:13 1255171000744316/10/2017

רישוי עסקים19שיינפיין13:35 1256171000745816/10/2017

ריח : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

התחיל ממש . תחושת בחילה נוראית. תערובת ממש מחניק מכיוון מפעל ברון

, זטלר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע.    דקות10לפני 

   הקריאה נפתחה בצורה 32.1965,34.88842ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

16/10/2017 13:17

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים9אנציקובסקי13:39 1257171000746616/10/2017

ריח חריף : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : מאד של תערובת מזון לחיות   רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 9-11לאה ודוד לונברג :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19689,34.89383

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה14יקובסקי 'אנצ: הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

16/10/2017 13:36

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

פיקוח עירוני9אנציקובסקי13:40 1258171000747016/10/2017

************ ריח כימי: זיהום אוויר בר און  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי  

ריח חריף מאד של תערובת מזון לחיות  רמת הריח: קשיי נשימה הערות  

כפר סבא, 9-11לאה ודוד לונברג :)מיקום משוערך)חזק כתובת : במפגע , 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על32.19689,34.89383ישראל במיקום 

המערכת לא הצליחה- לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב  Smelly ידי אפליקצית  

   רחוב14יקובסקי 'אנצ: למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

13:36 16/10/2017: הבעיה

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

* דקות ריח חזק10ריח מבראון הריח נמשך כ פיקוח עירוני32שיינפיין13:40 1259171000746716/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה דקות ריח חזק10ריח מבראון הריח נמשך כ רישוי עסקים32שיינפיין13:41 1260171000747116/10/2017

רישוי עסקים26שיינפיין13:43 1261171000747316/10/2017

: ריח כימי  ריח שרוף  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : ריח חריף של תערובת מזון חיות מעורר בחילה    רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 10-16רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19718,34.89256

Smelly13:34 16/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים32שיינפיין13:46 1262171000747716/10/2017

רמת !!!  ריח בלתי נסבל: ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.1971,34.89117ישראל  במיקום , סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

16/10/2017 13:19

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה14:03 16/10/2017: ריח נוראי ממפעל בראון בשעה האחרונה  רחוב הבעיהרישוי עסקים16ויינברג14:05 1263171000750016/10/2017

רישוי עסקים19שיינפיין14:13 1264171000751116/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.1972,34.89098במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 19שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

13:58 16/10/2017: הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

1265171000751216/10/2017 14:14
שטחים 

פתוחים
רישוי עסקים

ריח תערובת ממפעל : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

אחוזה :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : חזק מאוד   רמת הריח במפגע. בראון

   הקריאה נפתחה בצורה 32.17955,34.87937ישראל  במיקום , רעננה, 80

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

16/10/2017 12:58

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים28שיינפיין14:18 1266171000751716/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : ריח של תערובת  רמת הריח במפגע, סירחון ממפעל בראון: הערות

ישראל  במיקום , רעננה, 8הסדנא :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19427,34.8785

Smelly14:14 16/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבהריח חריף מבר אוןרישוי עסקיםשיינפיין14:51 1267171000755216/10/2017



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבהאומרת כי יש ריח מאוד חזק ממפעל בראוןרישוי עסקיםשיינפיין15:15 1268171000757016/10/2017

*אומרת כי ריח נוראי ממפעל בראוןפיקוח עירוני21שיינפיין15:55 1269171000758916/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקיםשיינפיין16:00 1270171000759116/10/2017

ריח של : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : תערובת מזון ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19639,34.89097

Smelly15:49 16/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים19שיינפיין16:02 1271171000759516/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה  ריח :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

: סירחון של תערובות אוכל ללולים מבראון  רמת הריח במפגע: לולים   הערות

ישראל  במיקום , כפר סבא, רפפורט:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19197,34.8919

Smelly14:54 16/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה!!!!!כרגיל סירחון זוועה ליד בית ספר לאה גולדברג בירוקהרישוי עסקים20ספיר16:12 1272171000760216/10/2017

רישוי עסקיםספיר16:22 1273171000761016/10/2017

ריח . הגעתי הבייתה: קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

. לא להאמין ואין לתאר. איכס. ריח תערובת חזק וברור. מסריח נוראי מבראון

רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מבחיל  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.19722,34.89222ישראל  במיקום , כפר סבא, 13

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:20 16/10/2017: הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים30שיינפיין16:22 1274171000760816/10/2017

ריח זוועה : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : רמת הריח במפגע!!!!!!!  זוועה. מהמפעל ליד בית ספר לאה גולדברג

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19717,34.89027

Smelly16:21 16/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים28שיינפיין16:24 1275171000761216/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

: סירחון ממפעל בראון ריח של מזון לבעלי חיים  רמת הריח במפגע: הערות

ישראל  , כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19648,34.89193במיקום 

16:23 16/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבהאומרת כי יש ריח נוראי מבראוןרישוי עסקים9ויינברג16:24 1276171000761116/10/2017

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבהאומרת כי יש ריח נוראי מבראון  היא הקיאה כאשר יצאה מהאוטורישוי עסקים20ספיר16:25 1277171000761416/10/2017

רישוי עסקיםרפפורט16:25 1278171000761316/10/2017

: צריבה בעינים  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

הגיע הזמן . הסירחון הולך ומתגבר ככל שמתקרבים ללאה גולדברג ולגנים

שתקפידו פקחים שיעשו סיור וירגישו את הסבל של הילדים שנושמים את החרא 

לאה :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע!   הזה כל היום

   32.1971,34.89349ישראל  במיקום , כפר סבא, 14יקובסקי 'וישראל אנצ

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:22 16/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקיםאנגל16:26 1279171000761716/10/2017

חזק  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 43אנגל :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19756,34.89479

Smelly16:25 16/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה16:25 16/10/2017: ריח חריף של תערובת עופות  רחוב הבעיהרישוי עסקיםספיר16:26 1280171000761516/10/2017



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקיםספיר16:27 1281171000761816/10/2017

ריח נוראי בחצי שעה : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : האחרונה מאז שנכנסתי לשכונה   רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19665,34.89017ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:18 16/10/2017: רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקיםשיינפיין16:28 1282171000761916/10/2017

ריח : צריבה בעינים  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כל הילגים יוצאים מתוך הגנים לעננת סירחון . אי אפשר לנשום. תערובת מסריח

כפר , דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת :  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19628,34.89055ישראל  במיקום , סבא

המערכת -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

 15שיינפין : לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

16:18 16/10/2017:  רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים16ויינברג16:29 1283171000762016/10/2017
וכעת יצאתי לרחוב שוב ועדיין ריח חריף , שלחתי תלונה לגבי הסרחון בצהריים

16:17 16/10/2017: רחוב הבעיה!  ממפעל בראון
.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקיםאנגל16:30 1284171000762316/10/2017

ריח תערובת    רמת : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19703,34.89119ישראל  במיקום , סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

16/10/2017 16:17

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים30שיינפיין16:31 1285171000762416/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

במקום לבלות עם הילדים !!!  ממפעל בראון30ריח נוראי בשיינפיין : הערות

חזק  : רמת הריח במפגע...  ממש לא לעניין. בפארק אנחנו יושבים במזגן

   32.1968,34.95239ישראל  במיקום , 5504:)מיקום משוערך)בכתובת 

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:30 16/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקיםשיינפיין16:33 1286171000762516/10/2017

ריח מסריח : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : של תערובת מזון ממפעל בראון   רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19639,34.89097

Smelly16:17 16/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקיםויינברג16:34 1287171000763316/10/2017
 מדובר 80אני רוצה לדווח על ריח תערובת חזק ממפעל בראון בשכונה הירוקה 

.בריח חזק שמקשה על הנשימה
.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים19ריזנבך16:34 1288171000762816/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים   רמת הריח :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 8אנגל :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19477,34.89326

Smelly16:14 16/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקיםרפפורט16:34 1289171000762716/10/2017

סירחון ושוב סירחון : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : נמאס   רמת הריח במפגע. של תערובת עופות

ישראל  במיקום , כפר סבא, 14יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1971,34.89349

Smelly16:15 16/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים26שיינפיין16:35 1290171000762916/10/2017

ריח תערובת ממש : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : בחילה באיזור בית ספר לאה גולדברג  רמת הריח במפגע

   32.19778,34.89115ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:35 16/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים17שיינפיין16:36 1291171000763016/10/2017

ריח : צריבה בעינים  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : תערובת ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19686,34.8908

Smelly16:35 16/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה וגם באזור בית הספר לאה גולדברג12ריח חזק ממפעל בר און בערך מרישוי עסקים76אנגל16:37 1292171000763116/10/2017

רישוי עסקיםספיר16:44 1293171000763516/10/2017

חזק  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19726,34.88995

Smelly16:43 16/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים42אנגל16:49 1294171000763716/10/2017
. קשה לנשום בחוץ. לוונברג ואנגל ממפעל בראון, סירחון חזק מאוד בספיר

התחילו לי מיגרנות לאחרונה בכל פעם שיש ריח חזק משם
.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים13שיינפיין16:50 1295171000763816/10/2017

, ריח נוראי של תערובת: ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ממפעל בראון  רמת הריח במפגע, בעוצמה גבוהה

   32.17164,34.88512ישראל  במיקום , רמות השבים, דרך המלך:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:49 16/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים42אנגל16:51 1296171000764116/10/2017

ריח חזק : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רמת הריח .  שוב מיגרנה. לוונברג ואנגל, מאוד ומגעיל מבראון ברחובות ספיר

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19331,34.88992

Smelly16:45 16/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבהריחות חזקים ממפעל בר אוןרישוי עסקים20ספיר16:54 1297171000764216/10/2017

רישוי עסקיםלוונברג16:55 1298171000764316/10/2017

, ריח ממכון תערובת: ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע.  מעורר בחילה

   הקריאה 32.19724,34.89059ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:44 16/10/2017: רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים30שיינפיין17:00 1299171000764816/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19684,34.89101במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 30שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

16:56 16/10/2017: הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקיםספיר17:03 1300171000765416/10/2017

ריח מסריח : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : של תערובת מזון ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19668,34.89024ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:41 16/10/2017: רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים20שיינפיין17:04 1301171000765616/10/2017

מגעיל ולא , ריח תערובת: ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : נעים  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19689,34.8899ישראל  במיקום 

 16/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

16:41

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקיםספיר17:05 1302171000765716/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19187,34.89161

Smelly16:40 16/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקיםספיר17:08 1303171000766016/10/2017

ריח חריף : ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : ומסריח של תערובת מאוד ממפעל בר און  רמת הריח במפגע

   32.19402,34.88971ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:39 16/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים4סקיבין17:09 1304171000766116/10/2017
וגורם .יש ריחות של תערובות מפעל בראון, כל יום בשעות צהרים ואחר הצהרים

.נא לטפל בנדון. לי לבחילה וכאב ראש
.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים28שיינפיין17:30 1305171000767316/10/2017

סירחון : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : תערובת בי״ח  רמת הריח במפגע, מבראון בקניון הירוקה

ישראל  במיקום , כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19648,34.89193

Smelly17:27 16/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים19שיינפיין17:35 1306171000767816/10/2017

שוב : ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

הריח מרוכז ושורף וגורם לקושי . מפעל בראון מעלה ריחות של תערובת לעופות

חזק  בכתובת : נשימתי בקרבת בית הספר שי עגנון כרגע  רמת הריח במפגע

   32.19373,34.88965ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:32 16/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים15לוונברג17:36 1307171000767916/10/2017

הילדים סובלים כל היום , ריח חזק וממושך בגני הילדים במתחם תפוח ואגס

 15גם בבית ברחוב לוונברג ! והבן שלי דיווח על כאב ראש בעקבות הריח

ממשיך מפגע הריח ולא ניתן לשהות בחוץ עם הילדים ולהשאיר בבית חלון 

בעקבות מפגע הריח וקרבתו !!  פתוח הריח ממשיך בכל השעות ובכל הימים

לגמי הילדים והבית ספר ובאופן כללי בכל רחבי השכונה כבר שנים אנו שוקלים 

17:27 16/10/2017לעבור מקום מגורים    

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה.ריח מסריח ממפעל בראון רישוי עסקים20ספיר17:40 1308171000768416/10/2017

רישוי עסקיםמוהר עלי18:20 1309171000771016/10/2017

רחוב , 60בשכונה : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

קשה לנשום וזה לא נעים  רמת הריח . עלי מוהר יש ריח מבחיל של תערובת

ישראל  במיקום , כפר סבא, עלי מוהר:)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.18841,34.89082

Smelly17:42 16/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים13שיינפיין20:15 1310171000775316/10/2017

 רחוב 60אני בשכונה : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

קשה לנשום וזה לא נעים  . יש באוויר ריח מגעיל של תערובת כימית. עלי מוהר

, כפר סבא, עלי מוהר:)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.18841,34.89082ישראל  במיקום 

 16/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

18:36

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקיםספיר20:16 1311171000775416/10/2017

ריח כימי : ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : בלתי נסבל  רמת הריח במפגע. מבראון

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19579,34.88974ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

16/10/2017 19:07

.הנושא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקיםזמיר21:01 1312171000777616/10/2017

: ריח כימי  ריח שרוף   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 7-11זמיר :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.18543,34.92774

Smelly20:42 16/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

* סנטרbiריח כימי מבראון ב פיקוח עירוני76אנגל12:24 1313171000824917/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

 סנטרbiריח כימי מבראון ב רישוי עסקים76אנגל12:25 1314171000825017/10/2017

גורם לבחילות, ריח חריף מאוד רישוי עסקים4ויינברג12:33 1315171000825717/10/2017

רישוי עסקים30שיינפיין12:43 1316171000827017/10/2017

ריח נוראי ממפעל בראון  : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 9אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19419,34.89283במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 30שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

12:17 17/10/2017: הבעיה

רישוי עסקים30שיינפיין12:43 1317171000826817/10/2017

שוב החל : ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ריח מבראון באזור לאה גולדברג  רמת הריח במפגע

   32.17972,34.9188ישראל  במיקום , כפר סבא, 49הגליל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

11:55 17/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

רישוי עסקים26שיינפיין12:44 1318171000827217/10/2017

ריח חזק : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע.   של תערובת אוכל לעופות

   32.19877,34.89106ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

12:32 17/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

רישוי עסקים19שיינפיין12:44 1319171000827117/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה  ריח :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

גועל נפש  . ריח רע מאוד של תערובות אוכל ללולים מבראון: לולים   הערות

ישראל , כפר סבא, 37אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19729,34.89789 במיקום 

12:23 17/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקיםספיר12:46 1320171000827417/10/2017

ריחות קשים וחזקים : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : הריח מבחיל  רמת הריח במפגע. איככככככס. של תערובת ממכון בראון

ישראל  במיקום , כפר סבא, 13רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19718,34.89217

Smelly12:35 17/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

רישוי עסקיםשכ ירוקה13:17 1321171000830817/10/2017

סירחון :  ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 5503:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19934,34.9161ישראל  במיקום 

 17/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

13:15

רישוי עסקים5ריזנבך13:17 1322171000830617/10/2017

סירחון נורא ומעורר : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ריח כורכום חזק      רמת הריח במפגע. בחילה

   הקריאה 32.1925,34.89359ישראל  במיקום , כפר סבא, רייזנבך:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13:11 17/10/2017: רחוב הבעיה

.ריח בלתי נסבל שמתחזק, ריחות חזקים בשעה האחרונה ממפעל בר און רישוי עסקים32שיינפיין13:18 1323171000830917/10/2017

רישוי עסקיםספיר13:31 1324171000831417/10/2017

ריח חזק : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע!  ממפעל בראון

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19195,34.89146ישראל  במיקום , סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

17/10/2017 13:26

רישוי עסקים20ספיר16:01 1325171000838717/10/2017
הבן שלי שוב התלונן שגם היום היה מסריח בבית הספר לאה גולדברג מהמפעל 

.

רישוי עסקיםהכרמל16:05 1326171000838917/10/2017

ריח תערובת : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : תבלינים חזקה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

   32.11174,34.84025ישראל  במיקום , תל אביב יפו, 9הארד :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

14:31 17/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

רישוי עסקים28שיינפיין16:06 1327171000839117/10/2017

ריח כימי  ריח ביוב  קשיי נשימה   רמת :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1952,34.88976

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה28שיינפייו : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

17/10/2017 15:50

רישוי עסקים13שיינפיין16:06 1328171000839017/10/2017

ריח תערובת ממפעל : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : קשה לנשום  רמת הריח במפגע. בראון

   הקריאה 32.196,34.89041ישראל  במיקום , כפר סבא', חיימוביץ:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:46 17/10/2017: רחוב הבעיה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים42אנגל16:44 1329171000841417/10/2017

מפעל : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : בראון חונק אותנו  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19345,34.88985ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

17/10/2017 16:35

רישוי עסקיםשיינפיין16:46 1330171000841817/10/2017

ריח נוראי וחריף של : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : תערובת  ממפעל בראון   רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19403,34.88994ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:27 17/10/2017: רחוב הבעיה

רישוי עסקים5ויינברג16:46 1331171000841717/10/2017

ריח בר און מסריח  רמת : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , רעננה, 2-48העמל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19749,34.88099במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 78אנגל  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

16:28 17/10/2017: הבעיה

רישוי עסקים42אנגל16:50 1332171000842317/10/2017
י עגנון ועכשיו "הייתי בהית ספר ש. שוב סירחון כבד ברחבי השכונה. שלום

.מסריח. האויר מזוהם. אי אפשר לנשום בחוץ. באנגל

רישוי עסקים78אנגל17:32 1333171000844617/10/2017

ריח נורא : ריח כימי צריבה בעינים הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : ממפעל בראון רמת הריח במפגע

 הקריאה נפתחה בצורה 32.19804,34.89036ישראל במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

17/10/2017 17:15

יש ריח חריף בשכונה הירוקה ממפעל בר אוןרישוי עסקיםשיינפיין18:36 1334171000847217/10/2017

רישוי עסקים10זליוונסקי18:50 1335171000847717/10/2017

רייח חזק מכיוון : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מרים :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מפעל בראון     רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19645,34.89189ישראל  במיקום , כפר סבא, ואברהם קמינסקי

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:36 17/10/2017: רחוב הבעיה

פיקוח עירונישיינפיין08:45 1336171000871618/10/2017
אומרת כי הריח . און וזה עושה בחילה-אומרת כי יש ריח של ביוב וזה מגיע מבר

. הדקות האחרונות10זה ב
* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקיםשיינפיין08:46 1337171000871718/10/2017
אומרת כי הריח . און וזה עושה בחילה-אומרת כי יש ריח של ביוב וזה מגיע מבר

. הדקות האחרונות10זה ב

רישוי עסקים78אנגל11:43 1338171000892718/10/2017

ריח חזק ממפעל בראון  : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19822,34.89034 במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 11ווינברג : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

11:42 18/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

פיקוח עירוני78אנגל11:43 1339171000892618/10/2017

ריח חזק ממפעל בראון  : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19822,34.89034 במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 11ווינברג : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

11:42 18/10/2017: הבעיה

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים6סוסנובסקי11:48 1340171000893418/10/2017

בראון : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

: סירחון מדוע עלינו וילדינו בביהס לסבול מבריחות הללו  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 6-8סוסנובסקי :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19517,34.89259

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה36שיינפין : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

18/10/2017 11:11

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים30שיינפיין11:51 1341171000893718/10/2017

ריח מזעזע ממפעל : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : בראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.19691,34.89115ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23

-  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

: המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

10:57 18/10/2017:   רחוב הבעיה30שיינפיין  

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.מתלוננת שזה קורה באופן יום יומי. מתלוננת על סרחון ממפעל בר אוןרישוי עסקים32שיינפיין13:42 1342171000905018/10/2017

*ריח חריף מבר אוןפיקוח עירונישיינפיין13:58 1343171000906818/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח חריף מבר אוןרישוי עסקיםשיינפיין14:01 1344171000907218/10/2017

רישוי עסקים19שיינפיין14:05 1345171000908118/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה  ריח :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

סירחון של תערובות אוכל ללולים מבראון  גועל נפש  רמת : לולים   הערות

כפר , 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19696,34.89089ישראל  במיקום , סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

18/10/2017 13:48

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין14:05 1346171000907918/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

בינוני  : ריח רע ממפעל בראון של תערובת לעופות  רמת הריח במפגע: הערות

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19743,34.89107במיקום 

13:52 18/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין14:06 1347171000908618/10/2017

שוב : ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

הריח הנוראי מבראון עד מתי נצטרך לשבת מסוגרים בדירות   רמת הריח 

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19754,34.89206

Smelly13:36 18/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

*13:29 18/10/2017: שוב סירחון מבחיל ממפעל בראון  רחוב הבעיהפיקוח עירוני16ויינברג14:06 1348171000908518/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים28שיינפיין14:06 1349171000908418/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ריח חזר מבראון  רמת הריח במפגע: הערות

   32.19582,34.89164ישראל  במיקום , כפר סבא, סוסנובסקי:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13:39 18/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים5אנגל14:07 1350171000908718/10/2017

ריח המאפיין של אוכל :  ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : לציפורים של מפעל בר און  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19744,34.88984ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - שימו לב 

13:36 18/10/2017:   רחוב הבעיה78אנגל  : מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםאברוצקי14:08 1351171000908818/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, אברוצקי:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19528,34.89224

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה19שיינפיין  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

18/10/2017 13:36

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםאנציקובסקי14:09 1352171000909018/10/2017

ריח חריף של תערובת : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

הבן שלי בביהס לאה גולדברג וקשה לו לנשום אנא טפלו בזה . ממפעל בראון

, 3המלאכה :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : בבקשה   רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19724,34.8793ישראל  במיקום , רעננה

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

18/10/2017 13:34

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2אנציקובסקי14:09 1353171000908918/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, אברוצקי:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19528,34.89224

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה19שיינפיין  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

18/10/2017 13:36

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2לוונברג14:15 1354171000909618/10/2017

סרחון : ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 22גלגלי הפלדה :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מבראון   רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.16535,34.81059ישראל  במיקום , הרצליה

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

18/10/2017 13:27

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל14:33 1355171000911118/10/2017

: ריח כימי  ריח שרוף  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : ריח חזק של תערובת מפריע לנשימה ומעורר בחילה  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 10-16רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19672,34.89257

Smelly13:33 18/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים12ויינברג14:33 1356171000911018/10/2017

ריח חזק של תערובת : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מרים :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מזון מבראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19653,34.89215ישראל  במיקום , כפר סבא, ואברהם קמינסקי

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

14:19 18/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים30שיינפיין14:34 1357171000911218/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : ריח נוראי  רמת הריח במפגע!!! שוב התחיל הריח ממפעל בראון: הערות

ישראל  במיקום , תל אביב יפו, 27-35אליעזר קפלן :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.07335,34.78796

Smelly13:25 18/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםספיר14:35 1358171000911318/10/2017

סיוט : צריבה בעינים  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

עושה לי . איכס. ריח חזק ומובהק של תערובת. ממכוו בראון, היומי של הצחנות

מיקום )חזק  בכתובת : נ מ א ס   רמת הריח במפגע. גועל בשילוב חנק, בחילה

   הקריאה 32.19721,34.88984ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13:17 18/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים30שיינפיין14:40 1359171000911818/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : ריח נוראי  רמת הריח במפגע!!! שוב התחיל הריח ממפעל בראון: הערות

ישראל  במיקום , תל אביב יפו, 27-35אליעזר קפלן :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.07335,34.78796

Smelly13:25 18/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני36שיינפיין16:21 1360171000918218/10/2017

!!!!  בראון: ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19789,34.89042 במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 36שיינפין : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

14:57 18/10/2017: הבעיה

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

פיקוח עירוני14אנציקובסקי16:22 1361171000918318/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19738,34.89015

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה14יקובסקי 'אנצ: הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

18/10/2017 14:43

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח מסריח מבראוןרישוי עסקים7אנגל16:30 1362171000918718/10/2017

רישוי עסקים28שיינפיין16:31 1363171000918818/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : ריח של מזון לבעלי חיים מבראון  רמת הריח במפגע: הערות

ישראל  במיקום , כפר סבא, 10מאשה ודב סקיבין :)מיקום משוערך)

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19421,34.89156

Smelly16:28 18/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים!16:32 1364171000919018/10/2017

ריח נוראי : ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : רמת הריח במפגע!!!!!!!!   של תערובת ממפעל בראון פשוט מזעזע

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19402,34.88993

Smelly16:30 18/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

*.ריח חזק מהמפעל.  סנטרB-עד הפיקוח עירוני45אנגל16:32 1365171000918918/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים!16:34 1366171000919318/10/2017

סרחון : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מדינת :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : חריף בשכונה  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.16701,34.81054ישראל  במיקום , הרצליה, 85היהודים 

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - שימו לב 

14:56 18/10/2017:   רחוב הבעיה34שיינפיין  : מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל17:03 1367171000920818/10/2017
הולכים להסתגר בבית . לוונברג, י עגנון ואנגל"שוב ריח חזק מבראון ליד ש

במקום פעילות חוץ עם הילדים
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים45אנגל17:05 1368171000920918/10/2017
הבן שלי .ריח מסריח מהמפעל בבית הספר לאה גולדברג בשעות הלימודים 

.אמר שמסריח יצא מבית הספר בארבע 
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים!17:32 1369171000922118/10/2017

בעין : ריח שרוף  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, עין ורד, הסייפן:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : שריד   רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.27284,34.92918ישראל  במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyידי אפליקצית 

  5 עין שריד  5סייפן : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

17:06 18/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהלטיפולכם. שלום יש ריח חריף מכיוון מפעל בראון בשכונה הירוקהרישוי עסקים13שיינפיין20:09 1370171000927018/10/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה!איכסה. ביס לאה גולדברג. מבחיל וחזק של תערובת מבראון, החל סירחון דוחהרישוי עסקיםספיר15:11 1371171000988619/10/2017

*!איכסה. ביס לאה גולדברג. מבחיל וחזק של תערובת מבראון, החל סירחון דוחהפיקוח עירוניספיר15:12 1372171000988719/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקיםאנציקובסקי15:32 1373171000990419/10/2017

ריח זוועה : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

זה בלתי נסבל   רמת !!!!!! של תערובת דוחה ממפעל בראון תעדו כבר משהו

, 14יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19705,34.8935ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

19/10/2017 15:23

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים14אנציקובסקי15:52 1374171000991219/10/2017

ריח חריף ומזעזע של : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : פשוט זוועה  רמת הריח במפגע. תערובת ממפעל בראון

ישראל  במיקום , כפר סבא, 14יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19705,34.8935

Smelly15:00 19/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםאנציקובסקי16:06 1375171000991719/10/2017

ריח חריף : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : של תערובת עופות ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

   32.19786,34.89374ישראל  במיקום , כפר סבא, 43אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - ריח   שימו לב 

15:13 19/10/2017:   רחוב הבעיה14יקובסקי 'אנצ: מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים15שיינפיין16:11 1376171000992519/10/2017
. ריח מסריח בכל השכונה: ריח כימי הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק: ממפעל בר און רמת הריח במפגע. ריח תערובת
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.ירוקה ריח מסריח חזק ' באיזור הבי נטר בשכרישוי עסקים76אנגל16:11 1377171000992019/10/2017

*.ירוקה ריח מסריח חזק ' באיזור הבי נטר בשכפיקוח עירוני76אנגל16:13 1378171000992119/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים34שיינפיין16:28 1379171000992819/10/2017
ריח כימי חזק של מזון : ריח כימי הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק: לציפורים רמת הריח במפגע
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקיםאנגל16:30 1380171000992919/10/2017

חזק  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 40אנגל :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19498,34.89539

Smelly16:28 19/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין16:31 1381171000993019/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה  גירוי :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ריח חזק מבראון  רמת הריח במפגע: בעור   הערות

   32.19768,34.89098ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:03 19/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2לוונברג16:32 1382171000993119/10/2017

סרחון : ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מבראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19697,34.8899ישראל  במיקום 

 19/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

16:18

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםרפפורט16:33 1383171000993619/10/2017
ושוב מסריח מבראון  : קשיי נשימה הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק: רמת הריח במפגע
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין16:33 1384171000993219/10/2017

ריח חזק של תערובת : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

איכס איכס איכס  רמת הריח . עושה לי בחילה. נוראי. מסריח. ממכון בראון

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19637,34.89023

Smelly16:32 19/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין16:34 1385171000993319/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה  ריח :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

גועל נפש   רמת . ריח מסריח של תערובות אוכל ללולים מבראון: לולים   הערות

, כפר סבא, 2ר משה סנה "ד:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.18456,34.89778ישראל  במיקום 

 19/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

16:34

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19אנציקובסקי16:35 1386171000993519/10/2017

ריח חריף מאוד : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

בשיינפיין גן תפוז ולימון הילדים סובלים מריח תערובת של מפעל בראון   רמת 

כפר , מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19648,34.89217ישראל  במיקום , סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

19/10/2017 16:33

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין16:36 1387171000993919/10/2017

ריח : צריבה בעינים  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : תערובת של מזון בעח  רמת הריח במפגע, חזק מבראון 

ישראל  במיקום , כפר סבא, 34דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1968,34.89121

Smelly16:36 19/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים30ספיר16:36 1388171000993819/10/2017
ריח נוראי של : ריח כימי קשיי נשימה הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק: תערובת חמוצה מהמפעל ליד בית הספר לאה גולדברג רמת הריח במפגע
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה
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רישוי עסקים78אנגל16:36 1389171000993719/10/2017

ריח של אוכל לציפורים : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : המאפיין של מפעל בר און  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 36דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19755,34.89129

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה78אנגל  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

19/10/2017 16:19

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.ריח רע ממפעל בר אוןרישוי עסקיםספיר16:40 1390171000994319/10/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהגל ריח מסריח- מתלוננת על ריח מבראון רישוי עסקים21שיינפיין16:49 1391171000994919/10/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.לא יכולה לפתוח חלונות. ריח נוראי ממפעל בר און רישוי עסקים4ויינברג16:49 1392171000994819/10/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה... התחיל13:00משעה , מתלוננת על ריח נוראי במקום רישוי עסקים34שיינפיין16:54 1393171000995119/10/2017

רישוי עסקיםהראשונים17:13 1394171000996019/10/2017
. התקשר סרגיי מאיכות הסביבה ביקש לדבר עם פקחית שהייתה באיזור

הועלתה שיחת ועידה עם שלי מהפיקוח שביקשה שיתקשר אליה לטלפון
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין18:15 1395171000998919/10/2017

ריח חריף : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : ומסריח של תערובת מזון מכיוון מפעל בראון  רמת הריח במפגע

   32.19653,34.89019ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:20 19/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח חריף של תערובת מבר אוןרישוי עסקים6ויינברג18:17 1396171000999119/10/2017

רישוי עסקים15שיינפיין18:23 1397171000999319/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , רעננה, 2הפנינה :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.17578,34.88979במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 15שיינפין : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

16:21 19/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים15שיינפיין18:24 1398171000999519/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , רעננה, 2הפנינה :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.17578,34.88979במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 15שיינפין : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

16:21 19/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים30שיינפיין18:28 1399171000999719/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ריח חזק מבראון  רמת הריח במפגע: הערות

ישראל  במיקום , תל אביב יפו, מוזס יהודה ונח:)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.07601,34.79335

Smelly16:23 19/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםאנגל18:29 1400171001000019/10/2017

ריח תערובת חזק   : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, פריבר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19688,34.88683במיקום 

16:37 19/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.צריבות בעיניים ובחילות. ריח רע ממפעל בראון עכשיורישוי עסקיםויינברג18:29 1401171000999919/10/2017



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים19ריזנבך18:29 1402171000999819/10/2017

בינוני  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 8אנגל :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19477,34.89301

Smelly16:36 19/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין18:37 1403171001000519/10/2017

ריח חריף : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : ומסריח של תערובת מזון ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19653,34.89089

Smelly16:38 19/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים5זליוונסקי18:40 1404171001000719/10/2017

ריח חריף של תערובת    : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, רפפורט:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת :  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19303,34.89116 במיקום 

18:13 19/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםאנציקובסקי18:41 1405171001000919/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : רמת הריח במפגע!!!!  ריח של תערובת נורא ממפעל בראון: הערות

ישראל  במיקום , כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19648,34.89217

Smelly16:38 19/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל18:58 1406171001002019/10/2017

ריח כימי  ריח שרוף  צריבה בעינים  קשיי :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח תערובת מבחיל אי אפשר לבלות בחוץ עם הילדים  רמת : נשימה   הערות

כפר , מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19664,34.89212ישראל  במיקום , סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

19/10/2017 16:39

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין19:16 1407171001003019/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19594,34.88987

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה19שיינפיין  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

19/10/2017 16:41

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20שיינפיין19:17 1408171001003219/10/2017

ריח של זבל עופות : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מרים :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע.   ממפעל בראון

   הקריאה 32.19648,34.89176ישראל  במיקום , כפר סבא, ואברהם קמינסקי

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

18:01 19/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםספיר19:18 1409171001003319/10/2017

ריח . מסריח מבראון: קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : מבחיל  רמת הריח במפגע,גועל . מגרש הספורט בשי עגנון. תערובת חזק

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך) בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19418,34.8898

Smelly17:57 19/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים12לוונברג19:20 1410171001003719/10/2017

בינוני  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 10לאה ודוד לונברג :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19714,34.8943

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה13לוונברג  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

19/10/2017 16:47

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהשוב ריח נוראי מהמפעל ליד בית הספר לאה גולדברגרישוי עסקים30שיינפיין19:20 1411171001003619/10/2017

1412171001003519/10/2017 19:20
שטחים 

פתוחים
רישוי עסקים

עין :  ריח שרוף  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, הזרם:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : שריד מפויח   רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.27683,34.92083ישראל  במיקום , קדימה צורן

המערכת -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

 עין 5סייפן : לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

17:25 19/10/2017:   רחוב הבעיה5שריד  

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

1413171001003819/10/2017 19:21
שטחים 

פתוחים
רישוי עסקים

. קדימה: ריח שרוף  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, קדימה צורן, הזרם:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : זוועה   רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.27683,34.92083ישראל  במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyידי אפליקצית 

  5 עין שריד  5סייפן : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

17:17 19/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים7ריזנבך19:22 1414171001004019/10/2017

ריח חזק של תערובת : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : התחיל ממש לפני דקה    רמת הריח במפגע

   32.19199,34.89325ישראל  במיקום , כפר סבא, רפפורט:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:02 19/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28קמינסקי19:22 1415171001003919/10/2017

ריח כימי  ריח ביוב  קשיי נשימה   רמת :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19676,34.89191ישראל  במיקום , סבא

המערכת -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

 28שיינפייו : לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

17:02 19/10/2017:  רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל19:23 1416171001004219/10/2017

שוב צחנות : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת :  והריח חזק  רמת הריח במפגע42אני באנגל . בראון

   32.19502,34.89587ישראל  במיקום , כפר סבא, 42אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:58 19/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםחיימוביץ19:23 1417171001004119/10/2017

ריח נוראי : קשיי נשימה  גירוי בעור   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

', חיימוביץ:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : ממפעל בראון    רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19587,34.89053ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

19/10/2017 16:59

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקיםויינברג19:24 1418171001004519/10/2017

בראון שוב : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חלש  : רמת הריח במפגע!   פועל בשיא עוצמתו המפעל פולט ריחות חזקים

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19821,34.89025

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה11ווינברג : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

19/10/2017 16:53

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים12זליוונסקי19:25 1419171001004419/10/2017
 והיה ריח מסריח מהמפעל 12ריח מסריח של המפעל ליד שי עגנון זליונסקי 

בלאה גולדברג
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין19:27 1420171001004719/10/2017

עוד יום : ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : לא נתייאש ונמשיך להתלונן   רמת הריח במפגע, של סירחון מבראון 

ישראל  במיקום , כפר סבא, 34דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19665,34.89154

Smelly16:48 19/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים32שיינפיין19:27 1421171001004619/10/2017

עוד יום : ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : לא נתייאש ונמשיך להתלונן   רמת הריח במפגע, של סירחון מבראון 

ישראל  במיקום , כפר סבא, 34דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19665,34.89154

Smelly16:48 19/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצההריח פשוט בלתי נסבל וגורם ממש להרגשה פיזית רעהרישוי עסקיםשיינפיין19:28 1422171001004819/10/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.ריח נורא שיוצר ממפעל בר אוןרישוי עסקים19שיינפיין11:20 1423171001033120/10/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.ריח נוראי ממפעל בר און רישוי עסקים11לוונברג11:21 1424171001033320/10/2017

*ריח מסריח בשכונות הירוקותפיקוח עירוני9ויינברג11:29 1425171001034120/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

*מדווחת על ריח נורא מסריח שמגיע בגליםפיקוח עירוני6קמינסקי11:34 1426171001034820/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח נורא מבראוןרישוי עסקים16ויינברג11:35 1427171001035120/10/2017

רישוי עסקים20ספיר11:44 1428171001035920/10/2017
? למה ילדים צריכים ללמוד ככה. שוב סירחון מהמפעל בבית ספר לאה גולדברג

זוועה? למה הצוות צריך לעבוד ככה
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל11:47 1429171001036120/10/2017

שוב סירחון : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

הילדים לומדים . באתי לאסוף את הבנות מבית ספר לאה גולדברג. מהמפעל

מיקום )חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע!!!!  סירחון אימה!!!!! ככה

   32.19786,34.89134ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

11:42 20/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהרייחות מבראוןרישוי עסקים17אנגל11:54 1430171001036820/10/2017

רישוי עסקים9לוונברג12:03 1431171001037520/10/2017

. ריח של מכון תערובת: ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

בינוני  בכתובת : תחושת גועל  רמת הריח במפגע. נכנס לביתינו ברחוב לוונברג

ישראל  במיקום , כפר סבא, 9-11מרים ואברהם קמינסקי :)מיקום משוערך)

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19647,34.8931

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה9לוונברג  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

20/10/2017 12:00

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריחות מבראוןרישוי עסקיםויינברג12:05 1432171001037720/10/2017



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקיםויינברג12:06 1433171001037920/10/2017

!!!  מפעל בראון מסריח: ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 17צייטלין :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19333,34.89505ישראל  במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyידי אפליקצית 

  רחוב 11ווינברג : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

12:00 20/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים36שיינפיין12:07 1434171001038620/10/2017

בראון : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רחמה ודב :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע!!!  סירחון

   הקריאה נפתחה 32.19711,34.8922ישראל  במיקום , כפר סבא, 13וינברג 

-  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

: המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

11:58 20/10/2017:   רחוב הבעיה36שיינפין 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין12:08 1435171001038420/10/2017

ריח דמוי בישול לא נעים : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )בינוני  בכתובת : רמת הריח במפגע.  ומעורר בחילה

ישראל  במיקום , Unnamed Road, Ramat HaKovesh:)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.21527,34.93794

Smelly11:55 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים36שיינפיין12:15 1436171001038720/10/2017

בראון : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רחמה ודב :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע!!!  סירחון

   הקריאה נפתחה 32.19711,34.8922ישראל  במיקום , כפר סבא, 13וינברג 

-  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

: המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

11:58 20/10/2017:   רחוב הבעיה36שיינפין 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים14אנציקובסקי12:17 1437171001039020/10/2017

ריח חזק : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מאד של תערובת מזון בעח ממפעל בראון התחלה של כאב ראש חזק עקב כך  

ישראל  , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19738,34.89006במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 14יקובסקי 'אנצ: למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

11:54 20/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים14אנציקובסקי12:17 1438171001038820/10/2017

ריח חזק : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מאד של תערובת מזון בעח ממפעל בראון התחלה של כאב ראש חזק עקב כך  

ישראל  , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19738,34.89006במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 14יקובסקי 'אנצ: למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

11:54 20/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין12:18 1439171001039120/10/2017

סירחון של : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : תערובת מזון ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19654,34.89083

Smelly11:53 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים2סנה משה12:19 1440171001039320/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה  ריח :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח מסריח של תערובות אוכל ללולים מבראון  רמת הריח : לולים   הערות

ישראל  , כפר סבא, 2ר משה סנה "ד:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.18456,34.89778במיקום 

11:51 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין12:19 1441171001039220/10/2017

סירחון של : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : תערובת מזון ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19654,34.89083

Smelly11:53 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים30שיינפיין12:20 1442171001039420/10/2017

סרחון על מבראון  רמת : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , רעננה, 28דרך הפארק :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19033,34.84573במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 30שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

11:51 20/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין12:21 1443171001039620/10/2017

ריח כימי  ריח שרוף  צריבה בעינים  קשיי :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

. חומר כימי שמעורב בתערובת לעופות. ריח ממפעל בראון: נשימה   הערות

בן יהודה :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מחניק במיוחד   רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.18367,34.93274ישראל  במיקום , כפר סבא, 85-93

 לדיווח על מפגעי ריחSmellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19ספיר12:23 1444171001039720/10/2017

ריח של : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

תחושת בחילה וקושי . תערובת תבלינים או משהו דומה מכיוון מפעל בראון

מיקום )חזק  בכתובת : לנשום התחיל בשעה האחרונה   רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19634,34.89022ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

11:51 20/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםקמינסקי12:24 1445171001040320/10/2017

חזק  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19669,34.89216

Smelly12:21 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20ספיר12:25 1446171001040020/10/2017

באתי לאסוף את בני : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רמת הריח .  מסריח ממפעל בראון, יום ששי בצהריים, מבית ספר לאה גולדברג

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19794,34.89018

Smelly11:41 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםקמינסקי12:25 1447171001039820/10/2017

חזק  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19669,34.89216

Smelly12:21 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים20אנציקובסקי12:26 1448171001040220/10/2017

, ריח תערובת מזון: ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

לאה :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע.  בחילה, גועל, מסריח

   32.19569,34.89293ישראל  במיקום , כפר סבא, 1יקובסקי 'וישראל אנצ

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

11:41 20/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20ספיר12:26 1449171001040120/10/2017

באתי לאסוף את בני : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רמת הריח .  מסריח ממפעל בראון, יום ששי בצהריים, מבית ספר לאה גולדברג

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19794,34.89018

Smelly11:41 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים43אנגל12:27 1450171001040620/10/2017

ריח חריף של : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

עיריית כפר סבא . איזה כיף לקבל את זה גם ביום שיש. תערובת עופות מבראון

...   בבחירות זה יהיה מאוחר מידי לתת לזה מענה של הרגע האחרון! תתעוררו

ישראל , כפר סבא, 43אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19756,34.89363 במיקום 

11:36 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםהמנופים12:27 1451171001040520/10/2017

ריח חריף ממפעל בראון  : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 4המנופים :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.17342,34.92873ישראל  במיקום 

 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

11:36

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים1אנציקובסקי12:27 1452171001040420/10/2017

, ריח תערובת מזון: ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

לאה :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע.  בחילה, גועל, מסריח

   32.19569,34.89293ישראל  במיקום , כפר סבא, 1יקובסקי 'וישראל אנצ

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

11:41 20/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים23שיינפיין12:28 1453171001040720/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19719,34.89122במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 19שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

12:27 20/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים38אנגל12:29 1454171001040920/10/2017

סרחון : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

! הזיה...ביום כזה נמצאים בעוצר בבית עם חלונות סגורים . נוראי ממפעל בראון

, כפר סבא, 38אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת :  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19472,34.89507ישראל  במיקום 

 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

11:33

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים3אוסטרובסקי12:29 1455171001040820/10/2017

דיווחתי : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

: רמת הריח במפגע...  לפני כמה דקות אבל הריח מתגבר אז מעלה את הדרגה

ישראל  במיקום , כפר סבא, 3אוסטרובסקי :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19469,34.89577

Smelly11:35 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים34שיינפיין12:30 1456171001041020/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה  גירוי :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

: מזוויע תשועלים  רמת הריח במפגע, ריח חזק ממפעל בראון: בעור   הערות

ישראל  , כפר סבא, 34דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19673,34.89145במיקום 

11:32 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים34שיינפיין12:31 1457171001041320/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה  גירוי :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

: מזוויע תשועלים  רמת הריח במפגע, ריח חזק ממפעל בראון: בעור   הערות

ישראל  , כפר סבא, 34דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19673,34.89145במיקום 

11:32 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםספיר12:31 1458171001041220/10/2017

סביר להניח שזה שוב הסירחון הנוראי ממפעל - הריח הנוראי בחוץ , שלום רב

בר און הריח בלתי נסבל קשה להיות בחוץ  הריח חזק ועושה בחילה אני 

מוטרדת עוד יותר מהעובדה שהבת שלי בביהס הנמצא עוד יותר קרוב ברחוב 

ספיר והבן שלי בגן הצמוד לבית הספר שברחוב ספיר הקרובים עוד יותר 

אני מבקשת מאיכות הסביבה כפר סבא ??? למה לא עושים שום דבר- למפעל

זה חמור !! לשלוח ניידת ולאמוד את הריחות הללו האמצעות ניטור סביבתי

11:31 20/10/2017: תודה  רחוב הבעיה. מאוד ובלתי נסבל אודה לטיפולכם

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים15ויינברג12:33 1459171001041420/10/2017

חזק  : ריח שרוף   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 13רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19746,34.89253

Smelly12:32 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26קמינסקי12:34 1460171001041620/10/2017

ריח זוועה  רמת הריח : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19663,34.89212ישראל  במיקום 

 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

11:31

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל12:35 1461171001041820/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 3אוסטרובסקי :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19466,34.89581

Smelly11:28 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים3אוסטרובסקי12:35 1462171001041720/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 3אוסטרובסקי :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19466,34.89581

Smelly11:28 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין12:36 1463171001042020/10/2017

ריח כימי  ריח שרוף  צריבה בעינים  קשיי :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

. חומר כימי שמעורב בתערובת לעופות. ריח ממפעל בראון: נשימה   הערות

בן יהודה :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מחניק במיוחד   רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.18367,34.93274ישראל  במיקום , כפר סבא, 85-93

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

11:18 20/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים31אנגל12:37 1464171001042420/10/2017

ריח המאפיין של מפעל : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ריח של אוכל לציפורים  רמת הריח במפגע, בר און 

   32.19761,34.89177ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - ריח   שימו לב 

11:20 20/10/2017:   רחוב הבעיה78אנגל  : מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20שיינפיין12:37 1465171001042120/10/2017

ריח חריף : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.19616,34.89146ישראל  במיקום , כפר סבא, שיינפיין

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

11:18 20/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהאומרת כי יש ריח נוראי מבראוןרישוי עסקים3ויינברג12:38 1466171001042620/10/2017

רישוי עסקים17שיינפיין12:39 1467171001042720/10/2017

בינוני  : ריח לולים   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19719,34.89086במיקום 

12:38 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםחיימוביץ12:40 1468171001042820/10/2017

סירחון מפחיד : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

גורם לי לבחילה . ריח חזק מבחיל של תערובת. גועל נפש. ממפעל בראון!!!וחזק

מיקום )חזק  בכתובת : קשה לנשום  רמת הריח במפגע. וגועל

   32.19547,34.89054ישראל  במיקום , כפר סבא', חיימוביץ:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

11:25 20/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13שיינפיין12:42 1469171001043120/10/2017

ריח תערובת ממפעל : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : סרחון  רמת הריח במפגע. עוצמה גבוהה. בראון

ישראל  במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19643,34.89126

Smelly11:20 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13ויינברג12:42 1470171001043020/10/2017

ריח מסריח של תערובות : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רחמה ודב :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19735,34.89235ישראל  במיקום , כפר סבא, 13וינברג 

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

11:25 20/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםחיימוביץ12:42 1471171001042920/10/2017

ריח רע : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

', חיימוביץ:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19574,34.89045ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

20/10/2017 11:21

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים3ויינברג12:43 1472171001043220/10/2017

חזק  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, אברוצקי:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19486,34.89205

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה3וינברג  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

20/10/2017 11:21

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים19ספיר12:56 1473171001043820/10/2017

ושוב גל : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח תבלינים חריפים מעורר גועל ובחילה   רמת הריח .. ריח מכיוון מפעל בראון

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19634,34.89022

Smelly12:54 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהמסריח ממפעל בראוןרישוי עסקיםספיר12:59 1474171001043920/10/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה בחלק הצפוני80מבקשת לדווח על סירחון נוראי בשכונה הירוקה רישוי עסקים20ספיר13:00 1475171001044020/10/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה6ריח חריף של תערובת מבראון בויינברג רישוי עסקים6ויינברג13:11 1476171001044520/10/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.ריח רע ממפעל בר אוןרישוי עסקים42אנגל13:11 1477171001044420/10/2017

רישוי עסקים2חיימוביץ13:15 1478171001045020/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא', חיימוביץ:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19599,34.8905

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה19שיינפיין  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

20/10/2017 12:50

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17שיינפיין13:19 1479171001045220/10/2017

סירחון של : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : תערובת מזון ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19688,34.89067

Smelly13:15 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19אנציקובסקי13:19 1480171001045120/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רמת !!!!    אי אפשר לחיות ככה! שוב סרחון נורא מבראון פשוט נורא: הערות

, 19יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.1968,34.89371ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

20/10/2017 13:18

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים41אנגל13:20 1481171001045520/10/2017

גל ריח : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ככל שיש יותר תלונות הריח הרע . הריח הרע חריג במיוחד. נוסף מבראון

, 41אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע.   ביזיון. מתגבר

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19532,34.89516ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

20/10/2017 13:13

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין13:20 1482171001045420/10/2017

. רחוב שיינפיין. מסריח נורא בשכונה הירוקה. צהריים מסריחים למוקד העירוני

 היום איפה 2זה גל ! חנק . נורא. איכס. ריח תערובת מצחין ממכון בראון

 20למה שכונה שלמה סובלת בגלל ???? לעזאזל הסמכות שלכם בצו מנהלי

??!עסק פרטי? עובדים

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19אנציקובסקי13:20 1483171001045320/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רמת !!!!    אי אפשר לחיות ככה! שוב סרחון נורא מבראון פשוט נורא: הערות

, 19יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.1968,34.89371ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

20/10/2017 13:18

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה13:09 20/10/2017: רחוב הבעיה!   סירחון כבד מבראוןרישוי עסקים28שיינפיין13:23 1484171001045720/10/2017



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים30שיינפיין13:23 1485171001045620/10/2017

אני בתוך : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

יש לי בחילות . סירחון זוועה מהמפעל.  כפר סבא30שיינפיין , הדירה שלי

לא נראה לי הגיוני שאאלץ לסגור חלונות ולהדליק . מהריח ואי אפשר לנשום

דובה :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מזגן בסוף אוקטובר  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19656,34.89151ישראל  במיקום , כפר סבא, ויצחק שיינפיין

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13:12 20/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים9לוונברג13:24 1486171001046320/10/2017

אנחנו בתוך הבית : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

תשלחו מייד !!! זה פשוט בלתי נסבל- ברחוב לוונברג והריח נכנס דרך החלונות 

!!!!!!   פקחים לשכונה וכדאי שתתחילו להתייחס למפגע של בראון ברצינות

, 9-11לאה ודוד לונברג :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19698,34.89379ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

20/10/2017 13:10

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים5ריזנבך13:24 1487171001046220/10/2017

ריח , ריח מבראון: ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : תערובת מעורר בחילה    רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19262,34.89354ישראל  במיקום , כפר סבא, רייזנבך:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

12:49 20/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים12סקיבין13:24 1488171001045920/10/2017

ריח של תערובת מזון : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מאשה ודב סקיבין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מבראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.195,34.89021ישראל  במיקום , כפר סבא, 12

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

20/10/2017 13:12

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםחיימוביץ13:24 1489171001045820/10/2017

ריח כימי  ריח ביוב  צריבה בעינים  קשיי :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : ריח ריף אי אםשר לנשום  רמת הריח במפגע: נשימה   הערות

   32.1958,34.89042ישראל  במיקום , כפר סבא', חיימוביץ:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

12:46 20/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין13:25 1490171001046620/10/2017

חזק  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 36דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19751,34.89153

Smelly13:09 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים36שיינפיין13:25 1491171001046520/10/2017

חזק  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 36דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19751,34.89153

Smelly13:09 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים9ויינברג13:25 1492171001046420/10/2017

ריח חזק מאוד : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : זה ממש חזק בלתי נסבל    רמת הריח במפגע, מהתערובות של בראון

ישראל  במיקום , כפר סבא, 13רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19735,34.89235

Smelly13:10 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקיםאנגל13:26 1493171001046820/10/2017

ריח מהמפעל  רמת : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , גן חיים, 16הזית :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19426,34.8989במיקום 

12:45 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17אנגל13:26 1494171001046720/10/2017

ממפעל בראון  רמת : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 17אנגל :)מיקום משוערך)חלש  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19508,34.89274במיקום 

12:58 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים23שיינפיין13:41 1495171001047220/10/2017
 23דרור יהב שיינפיין . שוב ושוב ושוב ריח עז ומסריח מכיוון מפעל בראון, שלום

כפר סבא
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17ספיר13:47 1496171001047720/10/2017

? מתי בראון נסגר: קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מאד מובהק . ריח חזק של תערובת. השלישי מהבוקר. 3הנה שוב עוד גל 

נכנסו הבייתה ואי אפשר לשבת בחוץ במרפסת , סגרתי  את החלונות. וברור

מיקום )חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע!!  בושה. ולאכול צהריים 

ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19712,34.89087

Smelly13:41 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין13:47 1497171001047620/10/2017

? מתי בראון נסגר: קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מאד מובהק . ריח חזק של תערובת. השלישי מהבוקר. 3הנה שוב עוד גל 

נכנסו הבייתה ואי אפשר לשבת בחוץ במרפסת , סגרתי  את החלונות. וברור

מיקום )חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע!!  בושה. ולאכול צהריים 

ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19712,34.89087

Smelly13:41 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים15שיינפיין13:48 1498171001048120/10/2017

ריח : צריבה בעינים  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

: רמת הריח במפגע.  ניכנס הביתה למרות החלונות הסגורים. תערובת מסריח

ישראל  , כפר סבא, 2214שדרות מנחם בגין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.18887,34.8992במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 15שיינפין : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

13:36 20/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל13:48 1499171001048020/10/2017

ריח : ריח שרוף  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ריח חריף בלתי נסבל  רמת הריח במפגע, תערובת מזון

   32.19807,34.89071ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13:35 20/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםאנגל13:48 1500171001047920/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח חריף מאוד של תערובת דוחה שמקשה על הנשימה בא לי להקיא : הערות

, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : על המפעל הזה  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19826,34.89038ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

20/10/2017 13:35

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהליד הבי סנטר ריח חריף מבראוןרישוי עסקים76אנגל13:52 1501171001048420/10/2017
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רישוי עסקים16ויינברג14:04 1502171001048820/10/2017

נראה שזה מתגבר כל יום והתלונות נופלות על . ריח נוראי ומבחיל ממפעל בראון

עצוב מאוד שאנחנו משלמים את המיסים הכי גבוהים בכפר . אוזניים ערלות

13:59 20/10/2017: רחוב הבעיה.  סבא וחיים בסירחון תמידי

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19אנציקובסקי14:05 1503171001048920/10/2017

ריח מסריח : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

  זוועת עולם בחילות   19של תערובת מסריחה ממפעל בראון באנציקובסקי 

יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.19709,34.89338ישראל  במיקום , כפר סבא, 14

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13:58 20/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17שיינפיין14:12 1504171001049420/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

קשה . ריח תערובת מכיוון מפעל בראון ממש חזק מורגש בתוך הבית: הערות

מיקום )חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע.   מאוד לנשום גורם לכאבי ראש

ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19682,34.891

Smelly14:11 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין14:12 1505171001049320/10/2017

הסירחון הרגיל מבראון : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מקווים שיפסיקו לעבוד עם כניבת השבת ובשבת ננשום קצת אויר נקי  רמת 

, 94-98הנשיא יצחק בן צבי :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.1801,34.81105ישראל  במיקום , הרצליה

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

20/10/2017 14:09

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים30שיינפיין14:15 1506171001049520/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מצב בלתי !! שוב, נאלצנו לסגור חלונות ולהפעיל מזגן!!!! ריח נוראי: הערות

מוזס יהודה :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : נסבל פשוט  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.07601,34.79335ישראל  במיקום , תל אביב יפו, ונח

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

14:09 20/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים8אנגל14:27 1507171001049820/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים   רמת הריח :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 8אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19481,34.89312

Smelly14:10 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים23שיינפיין14:42 1508171001050320/10/2017

ריח כימי  ריח שרוף  צריבה בעינים  קשיי :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח כבד ומסריח של תערובת מזון ממפעל בראון  רמת הריח : נשימה   הערות

, כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19713,34.89106ישראל  במיקום 

 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

14:41

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28ויינברג14:43 1509171001050520/10/2017

  מלווה 80ריח כימי חריף כמו של תערובת מזון בכל רחבי השכונה הירוקה 

זה כבר בלתי נסבל   . לא ניתן לצאת החוצה מסתגרים בבית. בקשיי נשימה 

14:37 20/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים28שיינפיין14:43 1510171001050420/10/2017

ריח כימי  ריח ביוב  קשיי נשימה  גירוי בעור :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, רמת גן, שדרות גבריאלה:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת :   רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.04658,34.84181ישראל  במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyידי אפליקצית 

  רחוב 28שיינפייו : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

14:38 20/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים45אנגל14:44 1511171001050620/10/2017

ריח של תערובת ממפעל : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , 17אנגל :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : בראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19506,34.89293ישראל  במיקום , סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

20/10/2017 14:44

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים9קמינסקי15:11 1512171001051120/10/2017

ריח מסריח של בר און : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מרים :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : אוכל לציפורים  רמת הריח במפגע,

   32.19651,34.89298ישראל  במיקום , כפר סבא, 9-11ואברהם קמינסקי 

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - ריח   שימו לב 

15:00 20/10/2017:   רחוב הבעיה78אנגל  : מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים15שיינפיין15:12 1513171001051220/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ברחוב שיינפיין . תחושות של בחילה. ריח של תערובת ותבלינים ומחנק: הערות

שדרות מנחם בגין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע.  15

   הקריאה נפתחה 32.18887,34.8992ישראל  במיקום , כפר סבא, 2214

-  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

: המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

14:52 20/10/2017:   רחוב הבעיה15שיינפין 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2סנה משה15:53 1514171001052020/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה  ריח :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : סרחון מבראון כבר כמה שעות  רמת הריח במפגע: לולים   הערות

ישראל  במיקום , כפר סבא, 2ר משה סנה "ד:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.18456,34.89778

Smelly15:38 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין15:55 1515171001052120/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה  ריח :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : סרחון מבראון כבר כמה שעות  רמת הריח במפגע: לולים   הערות

ישראל  במיקום , כפר סבא, 2ר משה סנה "ד:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.18456,34.89778

Smelly15:38 20/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין11:21 1516171001118822/10/2017

ריח כימי  ריח שרוף  צריבה בעינים   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )בינוני  בכתובת : ריח רע ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: הערות

ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19712,34.89087

Smelly11:14 22/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני16ויינברג12:31 1517171001126822/10/2017
: רחוב הבעיה.   מעלה בחילה שמגיע ממפעל בראון, שוב ריח מסריח

22/10/2017 12:20
* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה
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רישוי עסקים19שיינפיין12:39 1518171001128222/10/2017

סירחון ברור וחזק של : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

בדיוק . סגרתי חלונות. חזק ודוחה. ריח מסריח ונוראי. תערובת ממפעל בראון

: חזרנו מבית המשפט והצחנה של בראון בתוך הסלון שלי  רמת הריח במפגע

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19712,34.89087במיקום 

12:20 22/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין12:40 1519171001128322/10/2017

ריח כימי  ריח שרוף  צריבה בעינים  קשיי :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : ריח חזק ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: נשימה   הערות

ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19712,34.89087

Smelly12:14 22/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני2שיינפיין13:15 1520171001132922/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 34-36דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19717,34.89123במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 19שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

13:06 22/10/2017: הבעיה

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים31המוביל14:59 1521171001143722/10/2017

ריח חזק : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע.   של תערובת מזון לציפורים

   הקריאה 32.19738,34.8904ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

14:58 22/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2שיינפיין15:00 1522171001143922/10/2017

בינוני  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 34-36דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19709,34.89123במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 19שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

14:50 22/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםאנגל15:00 1523171001143822/10/2017

ריח : ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

שדרות :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מזעזע מבראון   רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19112,34.89187ישראל  במיקום , כפר סבא, מנחם בגין

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

14:54 22/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים10לוונברג15:01 1524171001144022/10/2017

חזק  : ריח שרוף   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 13-15לאה ודוד לונברג :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19724,34.89428

Smelly14:43 22/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים30שיינפיין15:02 1525171001144122/10/2017

קבוע באותה שעה סרחון : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : פשוט להחנק  רמת הריח במפגע.  על ממפעל בראון

   32.19253,34.89237ישראל  במיקום , כפר סבא, רפפורט:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - ריח   שימו לב 

14:38 22/10/2017:   רחוב הבעיה30שיינפיין  : מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה
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רישוי עסקים76אנגל15:03 1526171001144222/10/2017

ריח חזק : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : של תערובת מזון חיות ממפעל בראון בבי סנטר    רמת הריח במפגע

ישראל  , כפר סבא, 14יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19707,34.89363במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 14יקובסקי 'אנצ: למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

14:34 22/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים12ויינברג15:04 1527171001144522/10/2017

ריח תערובת ממפעל : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מאשה ודב סקיבין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : בראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.19489,34.89009ישראל  במיקום , כפר סבא, 12

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

14:33 22/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני12ויינברג15:04 1528171001144422/10/2017

ריח תערובת ממפעל : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מאשה ודב סקיבין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : בראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.19489,34.89009ישראל  במיקום , כפר סבא, 12

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

14:33 22/10/2017: הבעיה

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים12ויינברג15:05 1529171001144622/10/2017

ריח תערובת ממפעל : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מאשה ודב סקיבין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : בראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.19489,34.89009ישראל  במיקום , כפר סבא, 12

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

14:33 22/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל15:08 1530171001145022/10/2017
אומרת כי מריחה בחצי שעה האחרונה אומרת כי כשמריחה . און-ריח חריף מבר

.את זה זה שורף לה באף מהר מאוד
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין15:26 1531171001146522/10/2017

. צהריים טובים: קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

גועל . זה הגל השני שאני מריחה מהבוקר. הסירחון ממפעל בראון מכה שוב

חזק  בכתובת : של תערובת  רמת הריח במפגע. ריח חזק ????עד מתי. נפש

ישראל  במיקום , כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19655,34.89246

Smelly15:10 22/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין15:27 1532171001146922/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : ריח של בונזו  רמת הריח במפגע, ריח ממפעל בראון: הערות

 32.19558,34.89193ישראל  במיקום , כפר סבא, סוסנובסקי:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smelly  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:10 22/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל15:27 1533171001146822/10/2017

ריח חזק : ריח שרוף  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : ומחניק של תערובת מזון חיות ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 13רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19673,34.89243

Smelly15:10 22/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים51אנגל15:28 1534171001147222/10/2017

יש ריח חזק של מזון של : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 10לאה ודוד לונברג :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : חיות  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19658,34.89406ישראל  במיקום , כפר סבא

המערכת -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

 26שיינייפן : לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

15:19 22/10/2017:  רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים14אנציקובסקי15:28 1535171001147122/10/2017

ריח חריף ו : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : זוועתי של תערובת ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 14יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19712,34.89342

Smelly15:11 22/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים34שיינפיין15:30 1536171001147422/10/2017

ריח תערובת : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מהמפעל   רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19709,34.89124ישראל  במיקום , כפר סבא, 34-36שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:23 22/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים5ויינברג15:31 1537171001147622/10/2017

, ריח של מפעל בר און : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רחמה :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : האוכל של ציפורים  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19701,34.89207ישראל  במיקום , כפר סבא, 13ודב וינברג 

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - שימו לב 

15:27 22/10/2017:   רחוב הבעיה78אנגל  : מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין15:42 1538171001148422/10/2017

ריח תערובת מבחיל  : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , שדרות מנחם בגין:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19056,34.89491ישראל  במיקום , סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

22/10/2017 15:36

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.אומרת כי מגיע ריח רע מאוד ממפעל בראוןרישוי עסקים19שיינפיין15:47 1539171001148622/10/2017

רישוי עסקים19שיינפיין15:51 1540171001148722/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה  ריח :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

.  סירחון מבראון רעץיח חריף ודוחה של תערובות אוכל ללולים :  לולים   הערות

-17דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת :  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.19708,34.89062ישראל  במיקום , כפר סבא, 23

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:47 22/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים14אנציקובסקי15:52 1541171001148922/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

!!!!  ריח נורא ומבחיל בא לי להקיא ממפעל תערובת בראון זוועת עולם: הערות

יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.19725,34.89348ישראל  במיקום , כפר סבא, 14

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:43 22/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל15:52 1542171001148822/10/2017
ל אנציקובסקי אי אפשר ללכת ' עד פינת אנג78ריח מסריח מהמפעל מאנגל 

...ברחוב 
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים36אנגל16:12 1543171001149522/10/2017
נא ,  בחלק הצפוני80מבקשת לדווח על סירחון נוראי בשכונה הירוקה , שלום

טיפולכם
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים3ויינברג16:15 1544171001149622/10/2017

חזק  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , רמת גן, 18דרך בן גוריון :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.09429,34.8217

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה3וינברג  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

22/10/2017 16:06

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13שיינפיין16:28 1545171001150422/10/2017

סרחון תערובת : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : קשה לנשום   רמת הריח במפגע. ממפעל בראון

   32.19588,34.89057ישראל  במיקום , כפר סבא', חיימוביץ:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:27 22/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה6ריח חריף של תערובת מבראון בויינברג רישוי עסקים6ויינברג16:38 1546171001150622/10/2017

רישוי עסקים78אנגל16:39 1547171001151122/10/2017

: צריבה בעינים  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : מסריח מסריח ושוב מסריח   רמת הריח במפגע

   32.19792,34.89045ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:38 22/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין16:39 1548171001150722/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח חריף של מזון לבעח  רמת , סירחון חזר בעוצמתו ממפעל בראון: הערות

, כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19581,34.89103ישראל  במיקום 

 22/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

16:38

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים45אנגל16:40 1549171001150922/10/2017

מפעל בראון  רמת הריח : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 1יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19569,34.89293ישראל  במיקום 

 22/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

16:40

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13לוונברג16:40 1550171001150822/10/2017

: צריבה בעינים  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : מסריח מסריח ושוב מסריח   רמת הריח במפגע

   32.19792,34.89045ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:38 22/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים1אוסטרובסקי16:46 1551171001151322/10/2017

צחנה : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : הזמנתי אורחים ואי אפשר לשבת במרפסת  רמת הריח במפגע. קשה

ישראל  במיקום , כפר סבא, 1אוסטרובסקי :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19489,34.8957

Smelly16:42 22/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

*.ריח רע מבראוןפיקוח עירוניאוסטרובסקי17:00 1552171001152422/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח רע מברוןרישוי עסקים17אנגל17:05 1553171001152722/10/2017



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים13לוונברג17:11 1554171001153222/10/2017

רמת  ):שוב ריח מבארון : ריח כימי הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

 הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19768,34.89046במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח שימו לב Smellyאפליקצית 

 רחוב 13לוונברג  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

17:06 22/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים9קמינסקי17:13 1555171001153422/10/2017

אחרי הצהריים : קשיי נשימה הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

 דק אחרונות מגינת 15וחזק ממכון בראון שמגיע בגלים ב , ריח חריף. מסריחים

ריח חזק ומובהק של תערובת  רמת . איכס. השעשועים  ליד גן לימון ותפוז

, 9-11מרים ואברהם קמינסקי :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

 הקריאה נפתחה בצורה 32.19651,34.89292ישראל במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

22/10/2017 17:04

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל17:15 1556171001153522/10/2017

שוב ריח בלתי : ריח כימי קשיי נשימה הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע! נסבל

 הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19775,34.89144ישראל במיקום 

17:01 22/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין17:18 1557171001153622/10/2017

ריח . סירחון מכיוון בר און: ריח כימי הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )בינוני בכתובת : רמת הריח במפגע. לא נעים בעוצמה בינונית

 32.17737,34.89377ישראל במיקום , כפר סבא, 26טשרניחובסקי :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:01 22/10/2017: ריח רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17ספיר17:25 1558171001154222/10/2017

ריח חריף : ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע!    בשיינפיין מעל לאה גולדברג

   הקריאה 32.19745,34.89016ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:24 22/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהמדווחת על מפגע ריח מהמפעל בראוןרישוי עסקים3ויינברג17:37 1559171001154622/10/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח נוראי  מבראון נכנס גם הבייתה  סיוט לשבתרישוי עסקים3ויינברג17:39 1560171001154822/10/2017

1561171001155522/10/2017 17:48
שטחים 

פתוחים
רישוי עסקים

ריח נוראי ממפעל : קשיי נשימה הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : הילדים ואנחנו סובלים רמת הריח במפגע, בראון

 32.14185,34.83698ישראל במיקום , רמת השרון, 34סוקולוב :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:43 22/10/2017: ריח רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשכ ירוקה17:50 1562171001155822/10/2017

: ריח כימי צריבה בעינים קשיי נשימה הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק בכתובת : סרחוןןןן רמת הריח במפגע.  שעות אחרונות4ריח חזק במהלך 

 32.19738,34.8904ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:42 22/10/2017: ריח רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה
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רישוי עסקים78אנגל17:50 1563171001155722/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : סרחוןןןן  רמת הריח במפגע.  שעות אחרונות4ריח חזק במהלך : הערות

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19738,34.8904

Smelly17:42 22/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17שיינפיין17:51 1564171001156122/10/2017

ריח כימי צריבה בעינים קשיי נשימה ריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

סירחון אימים ממפעל בראון שך תערובות אוכל לחולים  רמת : לולים הערות

כפר , 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

 הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית 32.19708,34.89062ישראל במיקום , סבא

 22/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח רחוב הבעיהSmellyעל ידי אפליקצית 

17:51

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל17:51 1565171001156022/10/2017

ריח מסריח מבראון   : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19733,34.8918ישראל  במיקום 

 22/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

17:32

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17שיינפיין17:51 1566171001155922/10/2017

ריח כימי  ריח שרוף  קשיי נשימה   רמת :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19703,34.89104ישראל  במיקום , סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

22/10/2017 17:36

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17שיינפיין17:52 1567171001156222/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.1972,34.8908במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 19שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

17:32 22/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח נוראי ממפעל בראוןרישוי עסקים2ויינברג17:56 1568171001156322/10/2017

רישוי עסקים30שיינפיין18:02 1569171001156622/10/2017

ריח נוראי : ריח כימי צריבה בעינים הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, מידי פעם המיקום שלי באפליקציה שגוי, לתשומת ליבכם. מבראון שבא בגלים

חזק : רמת הריח במפגע... המיקום המדווח נכון ליום או כמה שעות קודם

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)בכתובת 

 הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1929,34.89016

Smelly18:01 22/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים3ויינברג18:04 1570171001156822/10/2017

בינוני בכתובת : ריח כימי רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

 32.19227,34.89135ישראל במיקום , כפר סבא, רפפורט:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - ריח שימו לב 

17:57 22/10/2017:  רחוב הבעיה3וינברג  : מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה
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רישוי עסקים13שיינפיין18:05 1571171001157022/10/2017

ממש ממש ממש : קשיי נשימה הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת :  רמת הריח במפגע13שינפיין . מסריח מבראון עכשיו

 הקריאה 32.19588,34.89057ישראל במיקום , כפר סבא', חיימוביץ:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח רחוב Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:53 22/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין18:06 1572171001157222/10/2017

ריח רע של : ריח כימי קשיי נשימה הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

 פשוט מחניק אי אפשר 19תערובת ממפעל בראון בתוך החניון של שיינפיין 

כליל החורש :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : לנשום בחניון רמת הריח במפגע

 הקריאה נפתחה בצורה 32.19283,34.88361ישראל במיקום , רעננה, 1

:  לדיווח על מפגעי ריח רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

22/10/2017 17:53

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13שיינפיין18:06 1573171001157122/10/2017

ממש ממש ממש : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת :    רמת הריח במפגע13שינפיין . מסריח מבראון עכשיו

   32.19588,34.89057ישראל  במיקום , כפר סבא', חיימוביץ:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:53 22/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים45אנגל18:16 1574171001157422/10/2017

חזק בכתובת : ריח כימי רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

 32.19713,34.89526ישראל במיקום , כפר סבא, 45אנגל :)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

18:11 22/10/2017: ריח רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל18:24 1575171001158222/10/2017

ריח של אוכל של ציפורים : ריח כימי הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : של מפעל בר און רמת הריח במפגע

 הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית 32.19833,34.89024ישראל במיקום , סבא

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח שימו לב Smellyעל ידי אפליקצית 

:  רחוב הבעיה78אנגל  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

22/10/2017 18:24

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים15שיינפיין18:26 1576171001158522/10/2017

: ריח כימי צריבה בעינים קשיי נשימה הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

אי אפשר להיות במרפסת או בגינה רמת הריח . שוב גל סירחון ממםעל בראון

ישראל , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

 הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19613,34.89081במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח שימו לב Smellyאפליקצית 

 רחוב 15שיינפין : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

18:23 22/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים18ספיר12:23 1577171001211323/10/2017
לאחרונה יש ריבוי של ריחות איומים מהמפעל בראון . ענבר מגן אגס. שלום

לידיעתכם. גם עכשיו זה נורא. קניאל הסמוך
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני19שיינפיין12:46 1578171001213123/10/2017

ריח כימי  ריח שרוף  צריבה בעינים  קשיי :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : ריח כימי חזק ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: נשימה   הערות

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19712,34.89088במיקום 

11:47 23/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה
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רישוי עסקים2שיינפיין12:47 1579171001213423/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19718,34.89081במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 19שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

11:50 23/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים12ויינברג12:48 1580171001213523/10/2017

ריח של תערובת : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : לתרנגולות ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 2-8רחמה ודב וינברג :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19626,34.8922

Smelly11:51 23/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםבית הבד12:49 1581171001214123/10/2017

חזק  : ריח שרוף   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 152בן יהודה :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.18325,34.93741

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

  רחוב 13משעול בית הבד : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

11:58 23/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל12:49 1582171001213823/10/2017

:  ריח כימי  ריח שרוף  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : ריח חריף של תערובת מזון חיות מכיוון מפעל בראון  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 13רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19669,34.89243

Smelly11:55 23/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2שיינפיין12:50 1583171001214223/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19719,34.89082ישראל  במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyידי אפליקצית 

  רחוב 19שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

12:06 23/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל12:51 1584171001214623/10/2017

חזק  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1975,34.892

Smelly12:07 23/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים30שיינפיין12:53 1585171001214723/10/2017

,  סירחון על מבראון: ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : פשוט בלתי נסבל  רמת הריח במפגע

   32.19685,34.89089ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23ויצחק שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - ריח   שימו לב 

12:10 23/10/2017:   רחוב הבעיה30שיינפיין  : מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.אומרת כי יש הרגשה מאוד לא טובה. און-ריח רע מבררישוי עסקים19שיינפיין12:55 1586171001215123/10/2017



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים31המוביל12:55 1587171001214823/10/2017

ריח חזק : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

הילדים בבית ספר סובלים   רמת הריח . סרחון נוראי. של תערובת אוכל מזון

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19639,34.8899

Smelly12:15 23/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין13:51 1588171001219223/10/2017

סירחון : קשיי נשימה  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

בינוני  : של תערובת ממכון  בראון  רמת הריח במפגע. מבחיל, מסריח מאד

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19709,34.89117במיקום 

13:18 23/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים51אנגל13:52 1589171001219423/10/2017

ריח של מזון בעלי חיים  : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 10-16רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19747,34.89267ישראל  במיקום , כפר סבא

המערכת -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

 26שיינייפן : לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

13:21 23/10/2017:  רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםאנגל15:14 1590171001223923/10/2017

ריח תערובת מעורר : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : בחילה  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19699,34.89119ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:07 23/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים16ויינברג16:54 1591171001228523/10/2017
: ריח נוראי מעלה בחילה ותחושת גועל ממפעל בראון  רחוב הבעיה

23/10/2017 16:14
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםרפפורט16:55 1592171001228723/10/2017

מסריח מבראון   : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא', חיימוביץ:)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19571,34.89075ישראל  במיקום 

 23/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

16:28

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים38אנגל16:58 1593171001229023/10/2017

: ריח כימי  ריח ביוב  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מגיעים לאסוף את הילדים וגל סרחון וגןעל מבראון איך שפותחים את , כרגיל

אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע!  בא להקיא....הדלת

   הקריאה נפתחה 32.19737,34.89043ישראל  במיקום , כפר סבא, 78

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:11 23/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירונישיינפיין13:07 1594171001290924/10/2017

ריח : ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מסריח מבראון זוועה  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.19798,34.89047ישראל  במיקום , כפר סבא, 78

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

12:45 24/10/2017: הבעיה

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה
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רישוי עסקיםשיינפיין13:08 1595171001291424/10/2017

ריח : ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מסריח מבראון זוועה  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.19798,34.89047ישראל  במיקום , כפר סבא, 78

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

12:45 24/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים12ויינברג14:21 1596171001296024/10/2017

ריח חזק של תערובת : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

לאה :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מזון ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19525,34.89401ישראל  במיקום , כפר סבא, 10ודוד לונברג 

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13:55 24/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשכ ירוקה14:21 1597171001295924/10/2017

ושוב ריח : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

..  חזק של תערובת מזון לחיות ממפעל בראון  ממש לחיות בסירחון יום יום

, כפר סבא, 27ש "התע:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.17832,34.92791ישראל  במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyידי אפליקצית 

  רחוב 14יקובסקי 'אנצ: למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

13:55 24/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים3שיינפיין14:26 1598171001296724/10/2017

חזק  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , רמת גן, 18דרך בן גוריון :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.09395,34.82183

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה3וינברג  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

24/10/2017 13:53

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים30שיינפיין14:45 1599171001298324/10/2017

ריח נוראי : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע.  מבראון באיזור הבי סנטר

   32.1885,34.89992ישראל  במיקום , כפר סבא, שדרות מנחם בגין:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

14:26 24/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין15:05 1600171001300324/10/2017

סירחון של תערובת : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

החל מביס לאה גולדברג וכלה ברחוב שיינפיין ואנגל ליד הבי . ממפעל בראון

בינוני  בכתובת : חוזרים שוב מביהס והצחנה חוגגת  רמת הריח במפגע. סנטר

ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19712,34.89087

Smelly14:52 24/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםאנגל16:00 1601171001302724/10/2017

ריח תבלינים חזק : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מעורר בחילה  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19696,34.89119ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:54 24/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריחות מחניקים, רוצה להתלונן על הסירחון ממפעל בראון רישוי עסקים32שיינפיין16:02 1602171001302924/10/2017
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רישוי עסקים78אנגל16:03 1603171001303024/10/2017

: ריח כימי  ריח שרוף  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח של תערובת מזון לחיות  רמת הריח . ריח חריף ומסריח מכיוון מפעל בראון

, כפר סבא, 13רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19673,34.89243ישראל  במיקום 

 24/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

16:02

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםלאה גולדברג16:05 1604171001303224/10/2017

. ריח תערובת מסריח: ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רמת הריח !  אי אפשר להיות בחוץ. שעת איסוף ילדים מביהס לאה גולדברג

ישראל  במיקום , רעננה, הפנינה:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.17565,34.8901

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה15שיינפין : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

24/10/2017 16:03

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים45אנגל16:11 1605171001303824/10/2017

ממפעל בראון  רמת 9: ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, נלקין:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19729,34.89486

Smelly16:06 24/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים14אנציקובסקי16:13 1606171001304024/10/2017

בחילה : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

בדקות האחרונות עוד גל סירחון של תערובת עופות  ממפעל בראון  רמת הריח 

כפר , 14יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19727,34.89371ישראל  במיקום , סבא

המערכת -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

: לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

16:05 24/10/2017:   רחוב הבעיה14יקובסקי 'אנצ

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2אברוצקי16:14 1607171001304124/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, אברוצקי:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19528,34.89224

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה19שיינפיין  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

24/10/2017 16:14

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםאנגל16:16 1608171001304524/10/2017

חזק  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19798,34.89026

Smelly16:00 24/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים16ויינברג16:16 1609171001304424/10/2017
ריח מסריח מעלה תחושת  . וגם היום סרחון מהמפעל שמורגש בתוך הבית

15:54 24/10/2017: רחוב הבעיה.  בחילה
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין16:17 1610171001304624/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה  ריח :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

סירחון אימים של תערובות אוכל ללולים . איכסססס: לולים  רעש מטבע   הערות

מיקום )חזק  בכתובת : מתובלות בסירחון ממפעל בראון   רמת הריח במפגע

   32.17869,34.92828ישראל  במיקום , כפר סבא, 28ש "התע:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:13 24/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקיםשיינפיין16:18 1611171001304824/10/2017

ריח חזק : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע!  אי אפשר להיות בחוץ. מאוד ממפעל בראון

ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19738,34.89112

Smelly16:12 24/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.ריח חזק מבר אוןרישוי עסקים21שיינפיין16:18 1612171001304724/10/2017

רישוי עסקים2שיינפיין16:19 1613171001304924/10/2017

בינוני  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19693,34.89112במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 19שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

16:18 24/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים38אנגל16:20 1614171001305124/10/2017

שוב ריח : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

נשארים עם חלונות .  הילדים לא יכולים לשחק בחוץ. קשה ומגעיל מבראון

שדרות אלוף :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : סגורים   רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.14469,34.80471ישראל  במיקום , רמת השרון, מאיר עמית

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:20 24/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםאנציקובסקי16:21 1615171001305324/10/2017

ריח מסריח : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

: של תערובת ממפעל בראון שוב זוועת עולם בא לי להקיא  רמת הריח במפגע

, כפר סבא, 19יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19716,34.89325ישראל  במיקום 

 24/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

16:03

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםאנציקובסקי16:22 1616171001305524/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה  גירוי :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : סירחון תערובת מבראון  איכס  רמת הריח במפגע: בעור   הערות

ישראל  , כפר סבא, 19יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19716,34.89325במיקום 

16:19 24/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

*ריח נוראי מבראון של תערובותפיקוח עירוני19שיינפיין16:31 1617171001306024/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים28שיינפיין16:37 1618171001306324/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה  גירוי בעור   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

 בערב  רמת הריח 8 שהכונן יגיע עכשיו לא ב28שיינפין , ריח עז מבראון 

, כפר סבא, 2-8רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19593,34.89177ישראל  במיקום 

 24/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

16:35

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין16:38 1619171001306524/10/2017

: ריח כימי  ריח לולים   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19617,34.8894

Smelly16:28 24/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים12ויינברג16:38 1620171001306424/10/2017

ריח חזק מאד של : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

לאה ודוד :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : תערובת מזון  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19525,34.89401ישראל  במיקום , כפר סבא, 10לונברג 

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:32 24/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.צחנה שאי אפשר לנשום,ריח מסריח מאוד ממפעל בר אוןרישוי עסקים36שיינפיין16:41 1621171001306724/10/2017

רישוי עסקים42אנגל16:46 1622171001306824/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : הגעתי הרגע הביתה ומחניק  רמת הריח במפגע. סירחון נוראי: הערות

ישראל  במיקום , כפר סבא, 7-9פרוג :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19193,34.895

Smelly16:45 24/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםאנגל16:47 1623171001306924/10/2017

ריח קשה לנשימה : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע!!!  מעורר בחילה

   הקריאה נפתחה בצורה 32.1973,34.89179ישראל  במיקום , כפר סבא

המערכת -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

  11ווינברג : לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

16:44 24/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.ריח חזק ממפעל בר און בשכונה הירוקהרישוי עסקים42אנגל16:48 1624171001307124/10/2017

רישוי עסקיםאנציקובסקי16:48 1625171001307024/10/2017

סירחון : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : רמת הריח במפגע!!!!   נוראי של תערובת מבראון לא ניתן לנשום

ישראל  , כפר סבא, 19יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19716,34.89325במיקום 

16:42 24/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח של שריפהרישוי עסקים1אוסטרובסקי16:52 1626171001307624/10/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח מאוד מסריחרישוי עסקים20ספיר16:53 1627171001307824/10/2017

רישוי עסקים1אנציקובסקי16:56 1628171001308324/10/2017

ריח של : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )בינוני  בכתובת : טיגון אוכל מקולקל  רמת הריח במפגע

 32.19092,34.89292ישראל  במיקום , כפר סבא, שדרות מנחם בגין:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smelly  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:55 24/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים38אנגל16:56 1629171001308224/10/2017

: ריח כימי  ריח שרוף  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

במקום ללכת לפארק . בראון הורס לנו את החיים! סרחון גם בגני הילדים

מיקום )חזק  בכתובת : מסתגרים גם היום בבית  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 10לאה ודוד לונברג :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19544,34.89421

Smelly16:49 24/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםאנציקובסקי16:57 1630171001308424/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח זוועתי ממפעל בראון הילדים נמצאים בחצר של גן תפוז והריח : הערות

לאה וישראל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : זוועתי  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19716,34.89325ישראל  במיקום , כפר סבא, 19יקובסקי 'אנצ

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:53 24/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח חזק מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין17:01 1631171001309124/10/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהסירחון נוראי ממפעל בר אוןרישוי עסקים17אנגל17:01 1632171001309024/10/2017



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקיםספיר17:10 1633171001310024/10/2017

איזה ריח נוראי . וואו: קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

. איכס! גועל נפש ברמות על . זה ממש נורא, של תערובת ממפעל בראון

-85בן יהודה :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע!!!!  בושה

   הקריאה נפתחה 32.18367,34.93274ישראל  במיקום , כפר סבא, 93

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:07 24/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםלוונברג17:14 1634171001310724/10/2017

ריח חריף מעורר בחילה : ריח כימי הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 4:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : של מכון תערובת בראון רמת הריח במפגע

 הקריאה נפתחה בצורה 32.09832,34.84704ישראל  במיקום , פתח תקווה

:  לדיווח על מפגעי ריח  רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

24/10/2017 17:13

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17שיינפיין17:14 1635171001310624/10/2017

ריח חריף : ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : בלאה גודברג ושיינפיין    רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.197,34.88955ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:51 24/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםלוונברג17:15 1636171001310824/10/2017

ריח חריף מעורר בחילה : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 4:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : של מכון תערובת בראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.09832,34.84704ישראל  במיקום , פתח תקווה

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

24/10/2017 17:13

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19ריזנבך17:16 1637171001311024/10/2017

בחילה  : ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

-9מרים ואברהם קמינסקי :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.19668,34.89307ישראל  במיקום , כפר סבא, 11

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:05 24/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשמר נעמי17:40 1638171001312424/10/2017

. סירחון מכיוון בר און: ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, נעמי שמר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע.  מעורר בחילה

   הקריאה נפתחה בצורה 32.18762,34.89137ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

24/10/2017 17:00

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים9ויינברג17:42 1639171001312624/10/2017

ריח מסריח חזק ממפעל : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : בראון    רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.19714,34.89256ישראל  במיקום , כפר סבא, 10-16

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:59 24/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין17:58 1640171001313524/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ריח תערובת חריף מבראון  רמת הריח במפגע: הערות

   32.19389,34.88061ישראל  במיקום , רעננה, 11החרושת :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:53 24/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים17שיינפיין18:00 1641171001313924/10/2017

חזק  : קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19541,34.88961

Smelly17:50 24/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים30שיינפיין18:01 1642171001314024/10/2017

חונקים אותנו פה עם : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע!   הריח של בראון

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19704,34.8898ישראל  במיקום , כפר סבא

המערכת -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

שיינפיין  : לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

17:47 24/10/2017:   רחוב הבעיה30

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםריזנבך18:05 1643171001314724/10/2017

ריח כבד דמוי עמבה : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : חזק ומחניק התחיל בדקות האחרונות  רמת הריח במפגע

   32.19255,34.89349ישראל  במיקום , כפר סבא, רייזנבך:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

18:04 24/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםחיימוביץ18:05 1644171001314624/10/2017

ריח מבחיל ממפעל : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר ', חיימוביץ:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : בראון   רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19577,34.89021ישראל  במיקום , סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

24/10/2017 18:02

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים3שיינפיין18:43 1645171001316824/10/2017

חלש  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, נעמי שמר:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.18792,34.89059

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה3וינברג  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

24/10/2017 18:25

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20שיינפיין18:43 1646171001316624/10/2017

ריח חריף : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ממפעל בראון  רמת הריח במפגע. וקשיי נשימה

   32.19199,34.89186ישראל  במיקום , כפר סבא, רפפורט:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

18:24 24/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםארגוב סשה18:59 1647171001318024/10/2017

חזק  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 4אהוד מנור :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.18761,34.89566

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה2סשה ארגוב : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

24/10/2017 18:50

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.מתלוננת על ריח רע וחזק שמריח כמו דישון ועושה בחילה נוראיתרישוי עסקיםאנציקובסקי20:12 1648171001321624/10/2017

רישוי עסקיםעפרוני07:22 1649171001331925/10/2017

מחניק  , סרחון אימים: ריח לולים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 20-22עפרוני :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.18518,34.92912ישראל  במיקום 

 25/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

07:13

1710013323` פנית בן מס



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

פיקוח עירוני11ויינברג10:45 1650171001359725/10/2017
אומרת כי יש ריח נוראי כבר יומיים ברחוב אומרת כי החריפות של הריח בלתי 

נסבלת שש שנים זה מלווה את התושבים
* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

פיקוח עירוני34שיינפיין12:25 1651171001373225/10/2017

סירחון : ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19675,34.89128ישראל  במיקום , כפר סבא, 34שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

12:17 25/10/2017: רחוב הבעיה

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים34שיינפיין12:30 1652171001373525/10/2017

סירחון : ריח כימי  צריבה בעינים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19675,34.89128ישראל  במיקום , כפר סבא, 34שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

12:17 25/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13ויינברג12:35 1653171001374025/10/2017

: ריח כימי  ריח שרוף  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

שוב ריח חזק מצחין של תערובת מזון לחיות מכיוון מפעל בראון  רמת הריח 

, כפר סבא, 13רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19673,34.89243ישראל  במיקום 

 25/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

12:16

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין13:17 1654171001377625/10/2017

תערובת מזון רמת הריח : ריח כימי הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 37בר אילן :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

 הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.18387,34.91365

Smelly13:11 25/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין13:18 1655171001377925/10/2017

: ריח כימי צריבה בעינים קשיי נשימה הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : ריח של מזון לעופות רמת הריח במפגע, ריח עז מבראון 

ישראל במיקום , כפר סבא, 13רחמה ודב וינברג :)משוערך

 הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1972,34.89204

Smelly13:09 25/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים31המוביל13:21 1656171001378225/10/2017

ריח מסרייח : ריח כימי קשיי נשימה הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק בכתובת : בראון סרחון רמת הריח במפגע. חזק של תערובת אוכל לעופות

 32.18878,34.88713ישראל במיקום , רעננה, 85רבוצקי :)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13:08 25/10/2017: ריח רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין13:23 1657171001378625/10/2017

: ריח כימי קשיי נשימה רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

 הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19702,34.89114במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 19שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

12:41 25/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה12:54 25/10/2017: סירחון מבראון רחוב הבעיהרישוי עסקים19שיינפיין13:30 1658171001379225/10/2017



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים34שיינפיין13:31 1659171001379525/10/2017

באתי . צחנות על: קשיי נשימה הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

סיוט הס רמת הריח . הבייתה והסירחון של התערובת מבראון מרקיע שחקים

, כפר סבא, 34-36דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

 הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19701,34.89124ישראל במיקום 

12:59 25/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין14:50 1660171001386425/10/2017

: ריח כימי קשיי נשימה רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

 הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19702,34.89114במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח שימו לב Smellyאפליקצית 

 רחוב 19שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

13:59 25/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהאומרת כי יש ריח נוראי של מפעל בר אוןרישוי עסקים1חזה עפרה14:54 1661171001387225/10/2017

רישוי עסקים15שיינפיין16:12 1662171001391225/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ילדים נושמים סירחון של תערובת . גל סרחון ליד הגנים משמש ודבש: הערות

דובה :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע!  איכס. ותבלינים

   הקריאה 32.19624,34.89077ישראל  במיקום , כפר סבא, ויצחק שיינפיין

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - שימו לב 

16:05 25/10/2017:   רחוב הבעיה15שיינפין : מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19אנציקובסקי16:31 1663171001391625/10/2017

ריח : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : תערובת  ממפעל בראון   רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 12מאשה ודב סקיבין :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19424,34.89002

Smelly16:28 25/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים7ריזנבך16:48 1664171001393025/10/2017

ריח חזק של תערובת : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, רפפורט:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מחניק  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19189,34.89294ישראל  במיקום 

 25/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

16:41

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל16:48 1665171001392725/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ס "ובי, רחוב אנגל ורפפורט, ריח מגעיל ממפעל בראון בכניסה לשכונה: הערות

כפר , 12אנגל :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : י עגנון  רמת הריח במפגע"ש

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19268,34.89275ישראל  במיקום , סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

25/10/2017 16:45

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםספיר16:51 1666171001393425/10/2017

סירחון קשה של : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

" ילדות בכפר"באנו לאסוף ממתים הגנים . בושה. איכס. תערובת ממפעל בראון

ממש . ולחשוב שהילדים שלנו נושמים את זה . ואפשר למות מסירחון, 80ב 

, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : אין לי מילים  רמת הריח במפגע. בושה

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19517,34.88972ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

25/10/2017 16:50

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.מדברת מהשכונה הירוקה ויש ריח מאוד רע באוויררישוי עסקים11לוונברג17:52 1667171001398125/10/2017



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים30שיינפיין18:04 1668171001398925/10/2017

ריח נוראי של בראון  :  ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, רייזנבך:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19415,34.89333במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 30שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

17:49 25/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים10ויינברג18:05 1669171001399025/10/2017

חזק  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 9-11מרים ואברהם קמינסקי :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19662,34.89312במיקום 

17:43 25/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים39אנגל18:06 1670171001399125/10/2017

ריח מסריח כל אחר : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח מהמפעל   רמת הריח . לא בדיוק ריח כימי. הצהרים כבר שלוש שעות

 Ben-Gurion, דרך הממריאים:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

Airport , הקריאה נפתחה בצורה 32.00323,34.87226ישראל  במיקום   

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

25/10/2017 17:46

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים3ויינברג18:07 1671171001399425/10/2017

רמת הריח !  ריח דישון : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 11-13מאשה ודב סקיבין :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19441,34.8922ישראל  במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyידי אפליקצית 

  רחוב 3וינברג  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

18:02 25/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים10לוונברג18:07 1672171001399225/10/2017

ריח חזק מאוד מאוד של : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

לאה ודוד לונברג :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : זיבול    רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.19712,34.89433ישראל  במיקום , כפר סבא, 10

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:46 25/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח חזק ממפעל בר אוןרישוי עסקים40אנגל18:11 1673171001399625/10/2017

רישוי עסקים11לוונברג18:29 1674171001400325/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רמת הריח !!!  פשוט נורא! אי אפשר לנשום. סרחון ואויר נוראי בשכונה: הערות

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19838,34.89075

Smelly18:12 25/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין18:30 1675171001400425/10/2017

ריח של דישון מהשדות : ריח ביוב   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חלש  בכתובת : הצפוניים של השכונה  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 2-8רחמה ודב וינברג :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19587,34.89211

Smelly18:11 25/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.ריח חריף שמגיע מבראון ומסריח את כל השכונהרישוי עסקים6אנגל18:47 1676171001401225/10/2017

רישוי עסקים42אנגל18:51 1677171001401525/10/2017

ריח חזק של דישון : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע...  גובר על הריח ממפעל בראון. שדות

   32.19268,34.89275ישראל  במיקום , כפר סבא, 12אנגל :)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

18:04 25/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

1710014062` פנית בן מס



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים20שיינפיין18:53 1678171001401925/10/2017

ריח ביוב : ריח ביוב  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

 פינת 5:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : חזק בכל השכונה  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.12474,34.85435ישראל  במיקום , רמת השרון, 4

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

18:50 25/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין18:56 1679171001402025/10/2017

בינוני  : ריח ביוב   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1939,34.88961

Smelly18:42 25/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.סרחון בכל האיזוררישוי עסקים12אנגל18:57 1680171001402225/10/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה זוועה45 עד 78ריח מסריח מאוד על אנגל מרישוי עסקים45אנגל18:57 1681171001402125/10/2017

רישוי עסקיםספיר18:59 1682171001402425/10/2017

 דק בקירוב יש 45כבר : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כל היום סירחון של בראון ולפנות ערב ריח , ממש כיף בשכונה. זיבול/ריח דישון

דובה :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : רמת הריח במפגע.   כבד של דשן

   32.19712,34.89087ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23ויצחק שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

18:54 25/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

1710014063` פנית בן מס

רישוי עסקים6זליוונסקי19:06 1683171001402625/10/2017
אומרת כי רק בשבוע האחרון הם התחילו . אומרת כי יש ריח חריף מהמפעל

.להריח
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים1אנציקובסקי19:18 1684171001403625/10/2017

חזק  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 1יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.1957,34.89311במיקום 

18:45 25/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין20:08 1685171001406625/10/2017

ריח חזק מאוד  רמת : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19778,34.89212במיקום 

18:39 25/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני78אנגל11:07 1686171001445326/10/2017

: ריח כימי  ריח ביוב   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1982,34.89052

Smelly10:26 26/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים20ספיר13:53 1687171001461326/10/2017

ריח תערובת באיזור בית : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : הספר לאה גולדברג  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 13רחמה ודב וינברג :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1974,34.89244

Smelly13:52 26/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים6שיינפיין15:00 1688171001466526/10/2017

בינוני  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 1-7עובדיה הנביא :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1882,34.9376

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

  רחוב 6בית ספר אופירה נבון : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

14:22 26/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים42אנגל15:00 1689171001466326/10/2017

שוב : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רמת הריח .  י עגנון על רחוב ספיר"אני ליד בית ספר ש. מסריח ממפעל בראון

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19327,34.8899

Smelly14:28 26/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים5אנגל15:40 1690171001468926/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה  גירוי :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח של תערובת בעח  רמת הריח , סירחון ממפעל בראון: בעור   הערות

ישראל  במיקום , כפר סבא, 5אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19307,34.89256

Smelly15:06 26/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני5אנגל15:41 1691171001469226/10/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה  גירוי :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח של תערובת בעח  רמת הריח , סירחון ממפעל בראון: בעור   הערות

ישראל  במיקום , כפר סבא, 5אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19307,34.89256

Smelly15:06 26/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים13לוונברג15:52 1692171001525027/10/2017

בינוני  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 13לאה ודוד לונברג :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19716,34.89426

Smelly15:49 27/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהמדווחת על ריח ממפעל בראוןרישוי עסקים21שיינפיין16:25 1693171001525627/10/2017

רישוי עסקים19שיינפיין16:46 1694171001527327/10/2017
מבקשת עכשיו שתתקשרו . גועל נפש.סירחון מגעיל של מכון בראון אצלי בבית

רוצה לדעת עד איזו שעה הוא מתכוון להסריח.שבת נכנסת עוד שעה. למפעל
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13ויינברג16:48 1695171001526327/10/2017

בראון סירחון גם בשישי  : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 13רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19712,34.89206ישראל  במיקום , כפר סבא

המערכת -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

 36שיינפין : לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

16:43 27/10/2017:  רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28ספיר16:49 1696171001526427/10/2017

ריח : צריבה בעינים  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : שבת שלום  רמת הריח במפגע, תערובת של בעח ממפעל בראון

   32.19621,34.88958ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:38 27/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין16:53 1697171001526827/10/2017

ריח כימי ריח שרוף צריבה בעינים קשיי : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח רע ממפעל בראון ממש לפני כניסת השבת רמת הריח : נשימה הערות

, כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

 הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19712,34.89087ישראל במיקום 

 27/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

16:30

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים34ויינברג16:54 1698171001527027/10/2017

ריח כימי וגם ריח של : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : אוכל לציפורים של מפעל בר און  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 34-36דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19726,34.89158

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה78אנגל  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

27/10/2017 15:34

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםחיימוביץ16:54 1699171001526927/10/2017

ריח מסריח : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : של תערובת מזון ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

   32.19567,34.88993ישראל  במיקום , כפר סבא', חיימוביץ:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:30 27/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין17:48 1700171001528027/10/2017

ריח חזק של אוכל : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : לציפורים של מפעל בר און  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 34-36דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19726,34.89158

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

  רחוב 000מרכז טניס ירוקה : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

15:36 27/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין17:49 1701171001528127/10/2017

ריח לא נעים מכיוון בר : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )בינוני  בכתובת : רמת הריח במפגע.  מזכיר בישול ומעורר בחילה. און

   הקריאה נפתחה בצורה 32.12971,34.9034ישראל  במיקום , 40:)משוערך

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

27/10/2017 16:21

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל17:50 1702171001528327/10/2017

מסריח : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : מאוד ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

   32.19473,34.89581ישראל  במיקום , כפר סבא, 1אוסטרובסקי :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:26 27/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםספיר17:50 1703171001528227/10/2017

 קמתי 16.20שעה : קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח חזק של תערובת . והחנק מבראון נכנס ישר לגרון. צ של יום שישי"משנ

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : איכס  רמת הריח במפגע. לחיות

   הקריאה 32.19712,34.89088ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:24 27/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשכ ירוקה17:51 1704171001528427/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , רעננה, 3-5דרך ירושלים :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.18447,34.85286

Smelly16:27 27/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20מרים17:55 1705171001528627/10/2017

ריח חזק : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : של זבל עופות ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19653,34.89157

Smelly15:41 27/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים2ויינברג17:56 1706171001528727/10/2017

ששי ,מסריח מבראון: ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רחמה :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : רמת הריח במפגע.    אחר הצהריים

   הקריאה 32.19543,34.89227ישראל  במיקום , כפר סבא, 2ודב וינברג 

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:29 27/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל17:57 1707171001528827/10/2017

ריח מבחיל : ריח שרוף קשיי נשימה הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : של תערובת מזון מכיוון מפעל בראון רמת הריח במפגע

ישראל במיקום , כפר סבא, 13רחמה ודב וינברג :)משוערך

 הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19667,34.89238

Smelly16:28 27/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםבר אילן17:59 1708171001529027/10/2017

חזק : צריבה בעינים רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 3אוסטרובסקי :)מיקום משוערך)בכתובת 

 הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19456,34.89597

Smelly27/10/201716:54:  לדיווח על מפגעי ריח רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים37אנגל18:02 1709171001529127/10/2017

חזק בכתובת : ריח כימי רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

 32.19765,34.898ישראל במיקום , כפר סבא, 37אנגל :)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:58 27/10/2017: ריח רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

*ריח מבארון ברבע שעה האחרונהפיקוח עירוניויינברג12:24 1710171001674730/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח מבארון ברבע שעה האחרונהרישוי עסקיםויינברג12:26 1711171001675030/10/2017

רישוי עסקיםאנגל12:44 1712171001677230/10/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, נלקין:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19738,34.89497

Smelly12:32 30/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2שיינפיין13:28 1713171001680330/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19703,34.89109במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 19שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

13:13 30/10/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל13:32 1714171001680830/10/2017

ריח שרוף  קשיי נשימה  צחנה ממפעל :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

: ריח תערובת מזון לחיות גורם לבחילה  רמת הריח במפגע: בראון   הערות

ישראל  , כפר סבא, 13רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19675,34.89247במיקום 

13:28 30/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין19:20 1715171001698330/10/2017

ריח כימי  קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ריח תערובת מסריחה  רמת הריח במפגע:   הערות

   32.19252,34.89107ישראל  במיקום , כפר סבא, רפפורט:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

14:41 30/10/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים11לוונברג19:21 1716171001698430/10/2017

סרחון נוראי  : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 62מדינת היהודים :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.1654,34.81063ישראל  במיקום , הרצליה

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

30/10/2017 18:51

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

*בשעתיים האחרונות יש ריח מאוד מסריחפיקוח עירוני9הנדל נחמה14:42 1717171001746631/10/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח ממש לא טוב- ריח מאוד לא טוב מקניון הירוקה עד אליה רישוי עסקיםהגנה14:48 1718171001747131/10/2017

רישוי עסקים10לוונברג16:56 1719171001753631/10/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 10לאה ודוד לונברג :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19711,34.89428במיקום 

16:45 31/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםנלקין20:09 1720171001759031/10/2017

ריח חזק : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, נלקין:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מאוד    רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19747,34.89499ישראל  במיקום 

 31/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

19:56

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםאנגל20:09 1721171001758831/10/2017

סירחון : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , 41אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : ובחילות   רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19514,34.89495ישראל  במיקום , סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

31/10/2017 20:08

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח מסריח ממפעל בר אוןרישוי עסקים9ויינברג20:42 1722171001759331/10/2017

רישוי עסקים28שיינפיין20:53 1723171001759831/10/2017

, ריח מסריח: צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, סוסנובסקי:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : תערובת בעח   רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19513,34.89157ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

31/10/2017 20:45

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים30שיינפיין20:53 1724171001759731/10/2017

סירחון : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת :    רמת הריח במפגע30שיינפיין . מהמפעל בתוך הבית

ישראל  במיקום , כפר סבא, 34דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19682,34.89145

Smelly20:49 31/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין20:54 1725171001759931/10/2017

רמת הריח :    צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 2שיבת ציון :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.1789,34.89518במיקום 

20:54 31/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין20:57 1726171001760231/10/2017

גם בגשם : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : סירחון  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.1973,34.89165ישראל  במיקום , כפר סבא, 34-36שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - שימו לב 

20:44 31/10/2017:   רחוב הבעיה11ווינברג : מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים38אנגל20:58 1727171001760331/10/2017

ריח כימי  קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מהר צאוד נזכרת ! טעות...חשבתי לאוורר קצת את הבית! פשוט דוחה:   הערות

מיקום )חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע"  ירוקה" שאנחנו השכונה ה

   הקריאה 32.19486,34.8949ישראל  במיקום , כפר סבא, 36אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

20:44 31/10/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין20:59 1728171001760431/10/2017

סירחון לעת : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : שינה  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19624,34.89101ישראל  במיקום , כפר סבא

המערכת -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

 15שיינפין : לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

20:42 31/10/2017:  רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל21:00 1729171001760831/10/2017

: קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : מסריח בחוץ  רמת הריח במפגע. היה שקט יומיים ושוב זה חוזר

ישראל  במיקום , כפר סבא, 1אוסטרובסקי :)מיקום משוערך)

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19479,34.89589

Smelly20:41 31/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין21:00 1730171001760631/10/2017

ריח כימי  ריח שרוף  צריבה בעינים  קשיי :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח רע ממפעל  בראון  רמת הריח : נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות

כפר , 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19712,34.89087ישראל  במיקום , סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

31/10/2017 20:41

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין21:01 1731171001761031/10/2017

סירחון : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

בינוני  בכתובת : רמת הריח במפגע.  גועל. דוחה. תערובת מסריח  של תערובת

ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19712,34.89087

Smelly20:40 31/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2לוונברג21:01 1732171001760931/10/2017

צחנה : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : רמת הריח במפגע???   עד מתי נסבול ככה!!! פשוט נורא!!! נוראית

ישראל  , כפר סבא, 14יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19707,34.89346במיקום 

20:41 31/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםויינברג21:02 1733171001761131/10/2017

: קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רחמה ודב :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : בראון סירחון  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.19714,34.892ישראל  במיקום , כפר סבא, 13וינברג 

-  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

: המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

20:38 31/10/2017:   רחוב הבעיה36שיינפין 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםויינברג21:29 1734171001761631/10/2017

בינוני  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19768,34.89218

Smelly21:13 31/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח סירחון מבראוןרישוי עסקים19שיינפיין21:31 1735171001761831/10/2017

רישוי עסקים9ויינברג21:39 1736171001761731/10/2017
: צחנה נוראית ממפעל בראון ריח של תערובת מסריחה  רחוב הבעיה

31/10/2017 21:32
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין22:05 1737171001762531/10/2017
אורן מאיכות הסביבה אומר שהוא נמצא במפעל בר און אומר שאכן יש ריח 

.מאוד חלש ,
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים34שיינפיין22:07 1738171001762731/10/2017

: ריח כימי  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ריח חזק מאוד וגורם לבחילה  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 34-36דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19711,34.89161

Smelly22:05 31/10/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני78אנגל12:31 1739171100032101/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 13רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19717,34.89198במיקום 

12:30 01/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים78אנגל12:32 1740171100032301/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 13רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19717,34.89198במיקום 

12:30 01/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין13:39 1741171100037901/11/2017

: ריח כימי  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ריח חזק של אוכל של בעלי חיים  רמת הריח במפגע

   32.19822,34.89092ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - ריח   שימו לב 

12:50 01/11/2017:   רחוב הבעיה26שיינייפן : מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין15:27 1742171100044701/11/2017
: אי אפשר לנשום  רחוב הבעיה. ריח מגעיל של תערובת מזון ממפעל בראון

01/11/2017 15:21
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17שיינפיין15:28 1743171100044901/11/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19699,34.89116במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 19שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

15:19 01/11/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים34שיינפיין15:29 1744171100045001/11/2017

ריח כימי  צחנה ממפעל בראון   רמת הריח :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 34-36דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19701,34.89129ישראל  במיקום 

 01/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

15:17

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים45אנגל15:34 1745171100045201/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19782,34.89144

Smelly15:32 01/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים17שיינפיין15:56 1746171100046301/11/2017

בינוני  : ריח כימי   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19723,34.89064במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 19שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

15:39 01/11/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים7קמינסקי16:21 1747171100047701/11/2017

צהריים : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

בינוני  : ריח עז של תערובת  רמת הריח במפגע. טובים לסירחון מבראון

ישראל  , כפר סבא, 7מרים ואברהם קמינסקי :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19646,34.8938במיקום 

15:35 01/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני26שיינפיין16:22 1748171100047901/11/2017

: קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

בינוני  בכתובת : ריח מסריח מתערובת אוכל לציפורים  רמת הריח במפגע

   32.19757,34.89221ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:37 01/11/2017: ריח    רחוב הבעיה

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים26ספיר16:22 1749171100047801/11/2017

ן   רמת הריח : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19086,34.89147

Smelly15:36 01/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל16:23 1750171100048001/11/2017

: קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

בינוני  בכתובת : ריח מסריח מתערובת אוכל לציפורים  רמת הריח במפגע

   32.19757,34.89221ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:37 01/11/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין16:24 1751171100048101/11/2017

** קשיי נשימה  צחנה:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי** נשלח פיקוח  

ריח מסריח מתערובת אוכל לציפורים  רמת הריח: ממפעל בראון   הערות  

ישראל  במיקום, כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : במפגע  

 הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית   32.19757,34.89221

Smelly 15:37 01/11/2017: לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםסוסנובסקי16:45 1752171100049101/11/2017

: קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, סוסנובסקי:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : שוב מסריח  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19543,34.89159ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

01/11/2017 16:39

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20ספיר16:45 1753171100049001/11/2017

ריח מסריח : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : תחושת גועל  רמת הריח במפגע, של תערובת מזון

   הקריאה 32.19633,34.88994ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:40 01/11/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשכ ירוקה16:46 1754171100049201/11/2017
 01/11/2017: סירחון של ריח תערובת  רחוב הבעיה!!! צחנה ממפעל בראון

16:46
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים28שיינפיין16:47 1755171100049301/11/2017

ריח מסריח : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מהמפל   רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.19601,34.89158ישראל  במיקום , כפר סבא, שיינפיין

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:46 01/11/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםספיר16:48 1756171100049401/11/2017

ריח כימי  קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : ריח חזק וחריף ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:   הערות

   32.19736,34.89009ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - ריח   שימו לב 

16:47 01/11/2017:   רחוב הבעיה14יקובסקי 'אנצ: מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים16ויינברג16:49 1757171100049501/11/2017
 01/11/2017: רחוב הבעיה.  סירחון נוראי ממפעל בראון בשעות האחרונות

16:30
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים34שיינפיין16:53 1758171100050201/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 34דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.1968,34.89136במיקום 

16:49 01/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח מבראון בשעה האחרונה הולך וגובררישוי עסקיםריזנבך16:54 1759171100050401/11/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה6ריח חריף של תערובת מבראון בויינברג רישוי עסקים6ויינברג16:56 1760171100050501/11/2017

רישוי עסקיםאברוצקי17:36 1761171100052201/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, אברוצקי:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19316,34.89167

Smelly17:20 01/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםוישני17:37 1762171100052301/11/2017

: קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע.   80מרגישים בריח בראוני איך שנכנסים ל 

   32.19645,34.89536ישראל  במיקום , כפר סבא, וישני:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:20 01/11/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים10חוחית18:41 1763171100055101/11/2017

ריח שרוף  קשיי נשימה   רמת הריח :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 10חוחית :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.18387,34.92982

Smelly18:40 01/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני13שיינפיין13:32 1764171100100002/11/2017

הגל : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : הכל מסריח  רמת הריח במפגע...הראשון

   32.17387,34.92746ישראל  במיקום , כפר סבא, 1-13היוצרים :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - ריח   שימו לב 

13:26 02/11/2017:   רחוב הבעיה15שיינפין : מצורפת להלן

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים17שיינפיין13:34 1765171100100202/11/2017

: ריח כימי  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : ריח סרחון  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19698,34.89111ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13:24 02/11/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים13שיינפיין13:35 1766171100100302/11/2017

הגל : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : הכל מסריח  רמת הריח במפגע...הראשון

   32.17387,34.92746ישראל  במיקום , כפר סבא, 1-13היוצרים :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - ריח   שימו לב 

13:26 02/11/2017:   רחוב הבעיה15שיינפין : מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים16ויינברג13:48 1767171100100802/11/2017
 02/11/2017: וגם היום סירחון מבחיל ביותר ממפעל בראון  רחוב הבעיה

12:46
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2רפפורט13:50 1768171100101102/11/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, רפפורט:)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1925,34.8919

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה19שיינפיין  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

02/11/2017 13:14

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17שיינפיין13:51 1769171100101202/11/2017

: קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ממש דוחה תערובת הפיגולים . ריח חריף  וחזק. מסריח מאד ממפעל בראון

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע!  בשיאה

   הקריאה 32.19712,34.89087ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

12:45 02/11/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28אברוצקי13:52 1770171100101302/11/2017

: קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : מסריח מהמפעל    רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.1946,34.89209ישראל  במיקום , כפר סבא, אברוצקי:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13:51 02/11/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17שיינפיין13:53 1771171100101402/11/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19701,34.89118במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 19שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

11:29 02/11/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח חריף מבר אוןרישוי עסקים19שיינפיין14:08 1772171100102602/11/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה דקות20ריח חריף מבראון כבר רישוי עסקים8שיינפיין14:26 1773171100104902/11/2017

פיקוח עירונישיינפיין15:19 1774171100107302/11/2017

: ריח כימי קשיי נשימה רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19699,34.89118במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח  שימו לב Smellyאפליקצית 

 רחוב 19שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

14:58 02/11/2017: הבעיה

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה
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רישוי עסקים2שיינפיין15:19 1775171100107202/11/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19699,34.89118במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 19שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

14:58 02/11/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.שוב ריח נורא מבראון כבר שעה בערךרישוי עסקיםריזנבך15:27 1776171100107602/11/2017

רישוי עסקיםויינברג15:34 1777171100107702/11/2017

ריח חזק בכל : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : ממש עושה כאב ראש  רמת הריח במפגע. רחבי השכונה כבר זמן רב

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.1915,34.89262במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 5ויינברג  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

15:32 02/11/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין15:35 1778171100107802/11/2017

ריח כימי  צריבה בעינים  קשיי נשימה  ריח :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : סרחון מבראון  רמת הריח במפגע: לולים   הערות

ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19703,34.89093

Smelly14:54 02/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםספיר15:36 1779171100107902/11/2017

סירחון : ריח כימי  קשיי נשימה   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : מבראון בבית ספר  לאה גולדברג  בלתי נסבל   רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19511,34.88955

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה14יקובסקי 'אנצ: הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

02/11/2017 15:36

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםלוונברג15:37 1780171100108002/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, בן יהודה:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.18693,34.90436

Smelly15:37 02/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26ויינברג15:38 1781171100108102/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 13רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19701,34.89206במיקום 

15:37 02/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים38אנגל15:39 1782171100108302/11/2017

ריח חזק : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 38אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מאוד וחריף   רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19464,34.89506ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

02/11/2017 14:15

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין15:39 1783171100108202/11/2017
גועל נפש . מחנק בגרון צריבה בעיניים. ריח חריף של מזון לחיות ממפעל בראון

14:48 02/11/2017: רחוב הבעיה.   ריח כימי מגעיל
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריחות חזקים ולא נעימים מבראוןרישוי עסקיםאנגל15:45 1784171100108802/11/2017
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רישוי עסקים19אנגל15:48 1785171100108702/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 26אנגל :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19482,34.89343

Smelly15:43 02/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםספיר15:49 1786171100108902/11/2017

: קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מוציאים את הילדיםמביהס לאה גולדברג  לענן של . עוד גל של ריח דוחה

, כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : סירחון  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19297,34.89013ישראל  במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyידי אפליקצית 

  רחוב 15שיינפין : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

15:45 02/11/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים31המוביל15:51 1787171100109002/11/2017

ריח כימי  קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ריח חזק מתערובת   רמת הריח במפגע:   הערות

   32.17326,34.91846ישראל  במיקום , כפר סבא, 171ויצמן :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:46 02/11/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17ספיר15:52 1788171100109102/11/2017

ריח כימי  קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : אי אפשר לנשום מרוב הסרחון   רמת הריח במפגע:   הערות

   32.19674,34.89038ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:46 02/11/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח חריף של תערובת מבראוןרישוי עסקים6ויינברג15:55 1789171100109402/11/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהעושה כאבי ראש זה בלתי נסבל. ריח של תערובותרישוי עסקיםשיינפיין15:59 1790171100110002/11/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח מסריח מבראוןרישוי עסקים9ויינברג16:00 1791171100109902/11/2017

רישוי עסקים30שיינפיין16:07 1792171100110502/11/2017

: קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : רמת הריח במפגע!  צחנה נוראית. ריח נוראי מבראון באזור הבי סנטר

   32.19676,34.95226ישראל  במיקום , 5504:)מיקום משוערך)בכתובת 

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:59 02/11/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל16:08 1793171100110602/11/2017

ריח כימי  ריח ביוב  קשיי נשימה  צחנה :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : ממפעל בראון   רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19735,34.89181ישראל  במיקום , כפר סבא

המערכת -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

 28שיינפייו : לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

15:57 02/11/2017:  רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםאנגל16:39 1794171100112402/11/2017

: קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : ריח נוראי של תערובות מזון ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

   32.19757,34.89023ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:31 02/11/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה
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רישוי עסקים38אנגל16:39 1795171100112202/11/2017

ריח כימי  קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : רמת הריח במפגע!  פשוט דכאון להסתגר בבית. גואל נפש:   הערות

ישראל  במיקום , כפר סבא, 36אנגל :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19464,34.89498

Smelly16:09 02/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח חזק של תערובת בראון. 22רח ספיר . מסריח מאד בביס לאה גולדברגרישוי עסקיםספיר16:43 1796171100112802/11/2017

רישוי עסקיםאנגל18:04 1797171100117702/11/2017

ריח חזק : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מאוד עכשיו     רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19803,34.89025ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

02/11/2017 16:52

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים23שיינפיין11:46 1798171100157303/11/2017
שיטור היו במקרה במקום ומסרו כי אכן יש ריח ****** ריחות חזקים מבר און   

(ארז)
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13שיינפיין11:47 1799171100157203/11/2017

מסריח   : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19611,34.89117ישראל  במיקום , סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

03/11/2017 11:46

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין11:49 1800171100157903/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19758,34.89103במיקום 

11:44 03/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין11:49 1801171100157803/11/2017

ריח כימי  ריח שרוף  צריבה בעינים  קשיי :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח רע ממפעל בראון כמו בכל יום שישי  : נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות

-17דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.19712,34.89087ישראל  במיקום , כפר סבא, 23

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

11:06 03/11/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20שיינפיין11:50 1802171100158403/11/2017

צריבה בעינים  צחנה ממפעל בראון   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ריח חריף ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: הערות

ישראל  במיקום , כפר סבא, 2255שדרות מנחם בגין :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19007,34.89658

Smelly11:27 03/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78ספיר11:50 1803171100158303/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19815,34.88987

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

  רחוב 000מרכז טניס ירוקה : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

11:28 03/11/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים5ויינברג11:50 1804171100158203/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19815,34.88987

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

  רחוב 000מרכז טניס ירוקה : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

11:28 03/11/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13ויינברג11:50 1805171100158103/11/2017

ריח כימי  ריח ביוב  קשיי נשימה  צחנה :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רחמה ודב :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : ממפעל בראון   רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19728,34.89209ישראל  במיקום , כפר סבא, 13וינברג 

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - שימו לב 

11:43 03/11/2017:   רחוב הבעיה28שיינפייו : מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין11:50 1806171100158003/11/2017

ריח כימי  קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ריח חזק מבראון  רמת הריח במפגע:   הערות

   32.17326,34.91846ישראל  במיקום , כפר סבא, 171ויצמן :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

11:27 03/11/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהשוב סרחון ממפעל בראוןרישוי עסקים9מנור אהוד12:01 1807171100159103/11/2017

רישוי עסקים5ויינברג12:03 1808171100159403/11/2017

ריח של : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : ממש סירחון נוראי  רמת הריח במפגע. תערובות מהמפעל

   32.19857,34.89071ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - ריח   שימו לב 

11:51 03/11/2017:   רחוב הבעיה5ויינברג  : מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה78ריח מסריח בבית ספר לאה גולדברג אנגל רישוי עסקים20ספיר12:03 1809171100159303/11/2017

רישוי עסקים13לוונברג12:04 1810171100159603/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19812,34.89034

Smelly11:53 03/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין12:05 1811171100159903/11/2017

ו   רמת הריח : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חלש  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19751,34.89009

Smelly11:59 03/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל12:05 1812171100159703/11/2017

צריבה בעינים  קשיי נשימה  צחנה ממפעל :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר ', חיימוביץ:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : בראון   רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19535,34.89028ישראל  במיקום , סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

03/11/2017 11:55

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים15שיינפיין12:06 1813171100160603/11/2017

צריבה בעינים  קשיי נשימה  צחנה ממפעל :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

אי אפשר לנשום   רמת הריח ! גל סירחון בחסות מפעל בראון: בראון   הערות

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19761,34.88989

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה15שיינפין : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

03/11/2017 11:59

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים38אנגל12:06 1814171100160303/11/2017

די לסירחון   : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 36אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19463,34.89462 במיקום 

12:05 03/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים38אנגל12:06 1815171100160203/11/2017

די לסירחון   : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 36אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19463,34.89462 במיקום 

12:05 03/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםלוונברג12:06 1816171100160103/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19709,34.89108במיקום 

11:59 03/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין12:06 1817171100160003/11/2017

ו   רמת הריח : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חלש  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19751,34.89009

Smelly11:59 03/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה12:05 03/11/2017: רחוב הבעיה!  סירחון בראוןרישוי עסקים28שיינפיין12:07 1818171100161003/11/2017

רישוי עסקים20שיינפיין12:07 1819171100160903/11/2017

ריח מסריח : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )בינוני  בכתובת : לא נעים  רמת הריח במפגע, של תערובת מזון

   הקריאה 32.19475,34.89293ישראל  במיקום , כפר סבא, 8אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

11:59 03/11/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין12:07 1820171100160703/11/2017

ריח רע מאוד : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : מבראון אי אפשר לנשום  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19746,34.89005ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

12:05 03/11/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20שיינפיין12:07 1821171100160503/11/2017

ריח חזק : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : מאוד של תערובת מזון  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.19475,34.89293ישראל  במיקום , כפר סבא, 8אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

12:05 03/11/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקיםשיינפיין12:08 1822171100161303/11/2017

: ריח כימי  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : סרחון בלאה גולדברג   רמת הריח במפגע

   32.19803,34.89045ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

12:05 03/11/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.ריח מסריח של תערובת מהשכונה הירוקהרישוי עסקים8לוונברג12:08 1823171100161103/11/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה12:01 03/11/2017: רחוב הבעיה??  !!בראון סירחוןרישוי עסקים28שיינפיין12:10 1824171100161603/11/2017

רישוי עסקים3שיינפיין12:10 1825171100161503/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19735,34.8898

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה3וינברג  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

03/11/2017 12:05

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים22ספיר12:11 1826171100161803/11/2017

: ריח כימי  ריח שרוף  ריח לולים   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : ריח ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19691,34.8898ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

03/11/2017 12:03

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים30אנגל12:11 1827171100161703/11/2017
אנחנו בבי סנטר ריח חריף מאוד ממפעל בראון לא מתאים לאזור מגורים 

12:05 03/11/2017נמאס אי אפשר להמשיך לגור כאן  . מסריח פה מאוד
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28ויינברג12:13 1828171100162203/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 13רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19728,34.89209במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 28שיינפייו : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

12:04 03/11/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל12:14 1829171100162303/11/2017

ריח כימי  קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת :   רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19773,34.89103ישראל  במיקום 

 03/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

12:04

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםאנציקובסקי12:15 1830171100162403/11/2017

ריח כימי  קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : סירחון מבראון בלתי נסבל  רמת הריח במפגע:   הערות

 32.18621,34.90335ישראל  במיקום , כפר סבא, 92טשרניחובסקי :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smelly  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - ריח   שימו לב 

12:12 03/11/2017:   רחוב הבעיה14יקובסקי 'אנצ: מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים51אנגל12:18 1831171100162603/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19822,34.89036

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה26שיינייפן : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

03/11/2017 12:16

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים78אנגל12:19 1832171100162703/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19866,34.89092

Smelly12:18 03/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים11ויינברג12:36 1833171100163503/11/2017

ריח כימי  קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )בינוני  בכתובת : בראון סירחון  רמת הריח במפגע:   הערות

   הקריאה 32.12119,34.86527ישראל  במיקום , רמת השרון, 5:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - שימו לב 

12:25 03/11/2017:   רחוב הבעיה36שיינפין : מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים30שיינפיין12:37 1834171100163803/11/2017

סירחון ממפעל בראון  : ריח כימי   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19797,34.89063 במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 30שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

12:25 03/11/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים1אנציקובסקי12:37 1835171100163703/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19779,34.88951

Smelly12:29 03/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםספיר12:38 1836171100163903/11/2017

גלי ריח : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : חזקים  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19757,34.88982ישראל  במיקום 

 03/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

12:25

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין12:48 1837171100164403/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, לוי:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19931,34.88739

Smelly12:47 03/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהרישוי עסקים45אנגל13:10 1838171100165303/11/2017

רישוי עסקים78אנגל13:13 1839171100165503/11/2017

צחנה צחנה : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )בינוני  בכתובת : צחנה ולרשויות לא איכפת   רמת הריח במפגע

   32.19774,34.88998ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - ריח   שימו לב 

13:07 03/11/2017:   רחוב הבעיה11ווינברג : מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל13:14 1840171100165703/11/2017

צריבה בעינים  קשיי נשימה  צחנה ממפעל :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : שוב גל ריח חזק  רמת הריח במפגע: בראון   הערות

   הקריאה 32.19999,34.88734ישראל  במיקום , כפר סבא, לוי:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13:14 03/11/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקיםלוונברג13:14 1841171100165603/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19796,34.88832

Smelly13:06 03/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהאומרת כי יש סירחון בבי סנטר מזה כחצי שעהרישוי עסקים78אנגל13:15 1842171100165803/11/2017

רישוי עסקיםספיר13:16 1843171100166003/11/2017

: קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : איכסה  רמת הריח במפגע. תערובת. סירחון חזק עכשיו ממפעל בראון

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19787,34.88977

Smelly13:14 03/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים12ויינברג13:17 1844171100166403/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 12מאשה ודב סקיבין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19469,34.89005במיקום 

13:15 03/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל13:17 1845171100166203/11/2017

 Bסרחון ב: צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

centerכפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת :   רמת הריח במפגע ,

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19757,34.88982ישראל  במיקום 

 03/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

13:14

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים38אנגל13:34 1846171100166903/11/2017

ריח כימי  קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע!!  לסגור את בראון! די לסרחון:   הערות

   32.19748,34.89052ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13:26 03/11/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים12לוונברג13:47 1847171100167203/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19813,34.89032

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה13לוונברג  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

03/11/2017 13:43

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין14:23 1848171100168703/11/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19698,34.89117במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 19שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

14:17 03/11/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים3שיינפיין20:30 1849171100175003/11/2017

חזק  : ריח שרוף   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 2-8רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19571,34.89244

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה3וינברג  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

03/11/2017 20:21

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

*.ריח מסריח מהמפעל בראון עכשיופיקוח עירוניויינברג14:47 1850171100311906/11/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.ריח מסריח מהמפעל בראון עכשיורישוי עסקיםויינברג14:48 1851171100312206/11/2017



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים19שיינפיין14:49 1852171100312406/11/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, אברוצקי:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19528,34.89224

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה19שיינפיין  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

06/11/2017 12:41

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםאנגל14:50 1853171100312606/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 34דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19671,34.8913במיקום 

13:30 06/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל14:52 1854171100313006/11/2017

ריח חזק : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : של מזון לבעלי חיים  רמת הריח במפגע, נכנס לבית

ישראל  במיקום , כפר סבא, 19יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19692,34.89296

Smelly14:41 06/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20ספיר14:52 1855171100312906/11/2017

ריח תערובת : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : חזק בתוך בית ספר לאה גולדברג  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 34-36דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19745,34.89132

Smelly14:37 06/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהצחנה ממפעל בר אוןרישוי עסקים1חזה עפרה16:17 1856171100316806/11/2017

רישוי עסקיםספיר16:19 1857171100316906/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19872,34.88915

Smelly16:13 06/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים31המוביל16:35 1858171100317706/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , רעננה, 13זרחין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19769,34.88168

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

  רחוב 000מרכז טניס ירוקה : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

16:34 06/11/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים38אנגל16:36 1859171100317906/11/2017

ריח כימי  קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

לא ברור איך הילדים יכולים לנשום את הסרחון מבראון כל יום כל :   הערות

, כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע!  היום

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19744,34.8897ישראל  במיקום 

 06/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

16:36

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל16:36 1860171100317806/11/2017

: קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : י עגנון  רמת הריח במפגע" בש80סירחון מבראון כבר בכניסה ל 

ישראל  במיקום , כפר סבא, 4שדרות מנחם בגין פינת :)מיקום משוערך)

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19096,34.89042

Smelly16:34 06/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

פיקוח עירוני20שיינפיין16:37 1861171100318106/11/2017

:      ריח כימי  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, תל אביב יפו, כביש החוף:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.09893,34.79377ישראל  במיקום 

 06/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

14:57

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקיםשיינפיין16:38 1862171100318406/11/2017

: קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : גל נוסף של סירחון   רמת הריח במפגע. בחילה קשה

   32.19576,34.89004ישראל  במיקום , כפר סבא', חיימוביץ:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - ריח   שימו לב 

16:37 06/11/2017:   רחוב הבעיה15שיינפין : מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20שיינפיין16:38 1863171100318306/11/2017

:      ריח כימי  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, תל אביב יפו, כביש החוף:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.09893,34.79377ישראל  במיקום 

 06/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

14:57

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13לוונברג16:38 1864171100318206/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19507,34.88989

Smelly16:37 06/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל16:47 1865171100318906/11/2017
כל האזור מצחין כבר . מפעל בראון הגיע לשיא חדש. 80נחנקים פה בשכונת 

!הצילו. ממחלף רעננה צפון
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים30שיינפיין16:50 1866171100319106/11/2017

ריח נוראי : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ממפעל בראון באיזור הבי סנטר  רמת הריח במפגע

   32.18189,34.88917ישראל  במיקום , כפר סבא, 6972 4:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

14:57 06/11/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשכ ירוקה16:52 1867171100319406/11/2017

ריח חזק : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : מתערובת אוכל לציפורים  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.18933,34.88793ישראל  במיקום , רעננה, 89רבוצקי :)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:03 06/11/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםאנציקובסקי16:52 1868171100319306/11/2017

: ריח כימי  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

בן :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : צחנה מבראון          רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.18367,34.93274ישראל  במיקום , כפר סבא, 85-93יהודה 

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - שימו לב 

16:20 06/11/2017:   רחוב הבעיה19אנציקובסקי  : מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין16:53 1869171100319706/11/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, אברוצקי:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19528,34.89224

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה19שיינפיין  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

06/11/2017 15:03

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים31שיינפיין16:53 1870171100319606/11/2017

ריח חזק : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  במיקום : מתערובת אוכל לציפורים  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.18933,34.88793

Smelly15:03 06/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין16:54 1871171100319906/11/2017

: קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע.  גל של סירחון ברחוב שיינפין

   32.15844,34.90934ישראל  במיקום , הוד השרון, 45חנקין :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - ריח   שימו לב 

15:10 06/11/2017:   רחוב הבעיה15שיינפין : מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2אברוצקי16:54 1872171100319806/11/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, אברוצקי:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19528,34.89224

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה19שיינפיין  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

06/11/2017 15:03

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל16:55 1873171100320206/11/2017

ריח כימי  ריח שרוף  צריבה בעינים  קשיי :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

שוב בראון מסריח את השכונה  רמת : נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות

ישראל  , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19752,34.89075במיקום 

16:54 06/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםהמיסדים16:55 1874171100320106/11/2017

ריח מסריח    : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת :  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19621,34.8915ישראל  במיקום , סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

06/11/2017 15:19

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין16:57 1875171100320506/11/2017

: קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

אי אפשר לנשום . בחילה קשה בעקבות גלי סירחון שלא מפסיקים ממפעל בראון

מיקום )חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע.  אי אפשר לנשום בחוץ...בתוך הבית

   32.15844,34.90934ישראל  במיקום , הוד השרון, 45חנקין :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

המערכת לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא - ריח   שימו לב 

15:28 06/11/2017:   רחוב הבעיה15שיינפין : מצורפת להלן

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים32שיינפיין16:57 1876171100320406/11/2017

: ריח כימי  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )בינוני  בכתובת : צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 34-36דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19736,34.89133

Smelly15:48 06/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקיםלוונברג16:57 1877171100320306/11/2017

ריח חריף : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : מעורר בחילה ממפעל התערובת בראון  רמת הריח במפגע

   32.19186,34.89103ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:21 06/11/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין16:59 1878171100320606/11/2017

ריח כימי  ריח ביוב  צריבה בעינים  קשיי :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע:      נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות

   32.19584,34.88968ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:43 06/11/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין17:02 1879171100320806/11/2017

חזק  : ריח שרוף   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , תל אביב יפו, 120דבורה הנביאה :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.11603,34.83815

Smelly16:10 06/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין17:41 1880171100322406/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19672,34.89199במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 28שיינפייו : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

17:16 06/11/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין18:03 1881171100323906/11/2017

סירחון של : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

בושה למשרד לאיכות הסביבה שמאפשר את הפשע הזה , גועל נפש, אוכל חיות

כפר , 4:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : בכל יום מחדש  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19613,34.88611ישראל  במיקום , סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

06/11/2017 17:32

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים30שיינפיין15:57 1882171100384707/11/2017

: ריח ביוב  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ברחוב סקיבין ריח חריף מבראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.1939,34.88983ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13:13 07/11/2017: רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני30שיינפיין15:57 1883171100384607/11/2017

: ריח ביוב  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : ברחוב סקיבין ריח חריף מבראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה 32.1939,34.88983ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח    Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13:13 07/11/2017: רחוב הבעיה

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

פיקוח עירוני30שיינפיין10:45 1884171100491909/11/2017

ברחוב : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : שיינפיין ריח חזק מבראון  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19713,34.89113

Smelly10:34 09/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים30שיינפיין10:46 1885171100492009/11/2017

ברחוב : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : שיינפיין ריח חזק מבראון  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19713,34.89113

Smelly10:34 09/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים3שיינפיין12:30 1886171100503909/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, אברוצקי:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19379,34.89182

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה3וינברג  : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

09/11/2017 12:29

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהזיהום אויר מבר אוןרישוי עסקים42אנגל13:30 1887171100508709/11/2017

רישוי עסקיםספיר13:41 1888171100509509/11/2017

: קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : סירחון דוחה של תערובת מבר און  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19712,34.89085

Smelly13:14 09/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין13:42 1889171100509709/11/2017

ריח תערובת : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מהמפעל   רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.19598,34.89111ישראל  במיקום , כפר סבא, שיינפיין

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13:38 09/11/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין13:42 1890171100509609/11/2017

ממש מסריח : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : ממפעל בראון ריח מעורר בחילה וקושי לנשום  רמת הריח במפגע

ישראל  במיקום , כפר סבא, 17דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19673,34.89109

Smelly13:18 09/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין14:28 1891171100513109/11/2017

ריח כימי  צחנה ממפעל בראון  ריח כימי  :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  : צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: צחנה ממפעל בראון   הערות

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19726,34.89117במיקום 

14:24 09/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין14:29 1892171100513309/11/2017

שוב התחיל : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

. ריח שגורם לצריבה באף וכאב ראש. ריח חזק מאוד ממפעל בראון פשוט סיוט

מיקום )חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע!!!  בבקשה טפלו בזה כבר

ישראל  במיקום , כפר סבא, 17דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19673,34.89109

Smelly14:06 09/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוניספיר17:06 1893171100519809/11/2017

: ריח שרוף  גירוי בעור   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1963,34.88984

Smelly16:10 09/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקיםספיר17:07 1894171100519909/11/2017

: ריח שרוף  גירוי בעור   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1963,34.88984

Smelly16:10 09/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין17:08 1895171100520109/11/2017

מריחים : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : סירחון חזק מאד בקניון שבירו  רמת הריח במפגע

 32.17922,34.89582ישראל  במיקום , כפר סבא, 38טשרניחובסקי :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smelly  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:52 09/11/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל17:08 1896171100520009/11/2017

צריבה בעינים  קשיי נשימה  צחנה ממפעל :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

גם בקניון כפר סבא הירוקה מרגישים היטב את הצחנה ממפעל : בראון   הערות

, שדרות מנחם בגין:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : בראון  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19164,34.89233ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

09/11/2017 16:55

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםשיינפיין17:09 1897171100520309/11/2017

ריח כימי  ריח שרוף  צריבה בעינים  קשיי :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח רע ממפעל  בראון  רמת הריח : נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות

כפר , 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19686,34.89085ישראל  במיקום , סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

09/11/2017 16:52

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19אנציקובסקי17:10 1898171100520709/11/2017

סירחון : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 85-93בן יהודה :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מבראון   רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.18367,34.93274ישראל  במיקום , כפר סבא

המערכת -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

: לא הצליחה למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

16:41 09/11/2017:   רחוב הבעיה19אנציקובסקי  

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים12סקיבין17:10 1899171100520609/11/2017

מסריחיחחח  : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 12מאשה ודב סקיבין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת :  רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19436,34.88978ישראל  במיקום , כפר סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

09/11/2017 16:34

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםהרעות17:10 1900171100520509/11/2017

חזק  : ריח שרוף   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , פתח תקווה, דרך אם המושבות:)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.10345,34.86155

Smelly16:45 09/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל17:11 1901171100520909/11/2017

צריבה בעינים  קשיי נשימה  צחנה ממפעל :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : הריח מבראון מתגבר  רמת הריח במפגע: בראון   הערות

   32.19335,34.88996ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:36 09/11/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים42ספיר17:11 1902171100520809/11/2017

צריבה בעינים  קשיי נשימה  צחנה ממפעל :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק  בכתובת : הריח מבראון מתגבר  רמת הריח במפגע: בראון   הערות

   32.19335,34.88996ישראל  במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:36 09/11/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצההרגשתי אותו גם בקניון. 80יש ריח חריף באיזור הפארק ב רישוי עסקים76אנגל17:57 1903171100521709/11/2017

רישוי עסקיםספיר12:45 1904171100555610/11/2017

: קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

עד . יש לי בחילה. איכס. צחנת תערובת. עוד חוזר הניגון. סירחון סירחון מבראון

בינוני  : רחוב שיינפיין והאיזור הגשר של ה בי סנטר   רמת הריח במפגע. מתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 12מאשה ודב סקיבין :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19435,34.89224

Smelly12:42 10/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוניספיר12:45 1905171100555510/11/2017

: קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

עד . יש לי בחילה. איכס. צחנת תערובת. עוד חוזר הניגון. סירחון סירחון מבראון

בינוני  : רחוב שיינפיין והאיזור הגשר של ה בי סנטר   רמת הריח במפגע. מתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 12מאשה ודב סקיבין :)מיקום משוערך)בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19435,34.89224

Smelly12:42 10/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים5ויינברג12:49 1906171100555910/11/2017

גירוי בעור  צחנה ממפעל בראון   רמת :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה 32.19653,34.89238ישראל  במיקום , סבא

:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

10/11/2017 12:45

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2אנגל12:50 1907171100556310/11/2017

צחנה באיזור : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

בינוני  בכתובת : רמת הריח במפגע.   הבי סנטר ובית הספר לאה גולדברג

   32.13872,34.87233ישראל  במיקום , הוד השרון, 4:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

12:38 10/11/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין12:50 1908171100556210/11/2017

ריח כימי  ריח שרוף  צריבה בעינים  קשיי :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח רע ממפעל בראון   רמת הריח : נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות

, כפר סבא,  פינת שדרות מנחם בגין4:)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.18859,34.88979ישראל  במיקום 

 10/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyידי אפליקצית 

12:41

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל12:52 1909171100556810/11/2017

קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון   רמת :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, נלקין:)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת : הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19624,34.89503במיקום 

12:51 10/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים19שיינפיין12:52 1910171100556710/11/2017

ריח חזק : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת :   רמת הריח במפגעbומעורר בחילה באזור קניון 

   32.18238,34.87494ישראל  במיקום , רעננה, 7-9גולומב :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

12:37 10/11/2017: ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםספיר12:53 1911171100556910/11/2017

ריח כימי  ריח ביוב  צחנה ממפעל בראון   :  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.1965,34.89003במיקום 

12:51 10/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין13:31 1912171100559010/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , רמת השרון, 4:)מיקום משוערך)בינוני  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.123,34.85449

Smelly13:15 10/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםאנציקובסקי14:49 1913171100561510/11/2017

: קשיי נשימה  צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק  בכתובת : נמאס מהמפעל המסריח  רמת הריח במפגע, איכס

ישראל  במיקום , כפר סבא, 1יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)משוערך

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19569,34.89293

Smelly המערכת לא הצליחה למפות את -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב

:   רחוב הבעיה36שיינפין : הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

10/11/2017 14:44

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אברוצקי14:50 1914171100561610/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, אברוצקי:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1951,34.89203

Smelly14:47 10/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים86הכרמל16:51 1915171100564810/11/2017

זה נורא רמת : צחנה ממפעל בראון הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 14' אהרונוביץ:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

 הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.17191,34.90273מיקום 

15:11 10/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים11ויינברג16:54 1916171100564910/11/2017

מפעל מטרד : צחנה ממפעל בראון הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 28אנגל :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : ריח רמת הריח במפגע

 הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19479,34.89374ישראל במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח שימו לב Smellyידי אפליקצית 

  רחוב 11ווינברג : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

15:11 10/11/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח מאוד לא טוב באוויר כנראה מבר אוןרישוי עסקים6ויינברג17:31 1917171100662312/11/2017

רישוי עסקים5ויינברג15:35 1918171100745613/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, 30משה דיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.17732,34.92094

Smelly13:37 13/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין15:53 1919171100746813/11/2017

ריח רע : צחנה ממפעל בראון   הערות:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מרים ואברהם :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת : מהמפעל    רמת הריח במפגע

   הקריאה נפתחה 32.19648,34.89174ישראל  במיקום , כפר סבא, קמינסקי

 לדיווח על מפגעי ריח    רחוב Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13:37 13/11/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים31המוביל16:01 1920171100747613/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 2-8רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19636,34.8926במיקום 

13:32 13/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיהSmellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין16:03 1921171100747713/11/2017

: ריח כימי  קשיי נשימה   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19714,34.89093במיקום 

המערכת לא הצליחה -  לדיווח על מפגעי ריח   שימו לב Smellyאפליקצית 

  רחוב 19שיינפיין  : למפות את הכתובת של השולח ולכן היא מצורפת להלן

11:41 13/11/2017: הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים12נלקין17:28 1922171100752013/11/2017

: צחנה ממפעל בראון   רמת הריח במפגע:  להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל  במיקום , כפר סבא, חיים:)מיקום משוערך)חזק  בכתובת 

   הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19696,34.89531

Smelly17:20 13/11/2017:  לדיווח על מפגעי ריח    רחוב הבעיה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני19שיינפיין13:09 1923171100815314/11/2017

ריח כימי ריח שרוף צריבה בעינים קשיי : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כרגיל בצהריים מרגישים ריח מבראון רמת : נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות

ישראל , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19799,34.89062במיקום 

12:13 14/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים19שיינפיין13:10 1924171100815414/11/2017

ריח כימי ריח שרוף צריבה בעינים קשיי : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כרגיל בצהריים מרגישים ריח מבראון רמת : נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות

ישראל , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19799,34.89062במיקום 

12:13 14/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין14:14 1925171100822614/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19786,34.8908

Smelly   14:11 14/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין14:16 1926171100822914/11/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : הילד שלי בבית וסובל רמת הריח במפגע. סירחון נוראי ממפעל בראון  

ישראל במיקום , כפר סבא, 34דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19662,34.8915

Smelly   14:14 14/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין14:16 1927171100822814/11/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : הילד שלי בבית וסובל רמת הריח במפגע. סירחון נוראי ממפעל בראון  

ישראל במיקום , כפר סבא, 34דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19662,34.8915

Smelly   14:14 14/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20ספיר14:17 1928171100823214/11/2017

גירוי בעור צחנה ממפעל בראון  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , יוקנעם עילית, 17הקידמה :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.66615,35.10638במיקום 

14:07 14/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים34שיינפיין14:18 1929171100823514/11/2017

ריח מזעזע : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , 5504:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : מבראון רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.1969,34.95218במיקום 

14:06 14/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים9לוונברג14:38 1930171100826014/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 12מאשה ודב סקיבין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19472,34.88998במיקום 

14:34 14/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח רע של תערובת מבראוןרישוי עסקים19שיינפיין14:44 1931171100826114/11/2017

רישוי עסקים19שיינפיין15:17 1932171100827714/11/2017
ריח חריף הגורם לקשיי נשימה וצריבה . צחנה של מזון לבעח ממפעל בראון

14:51 14/11/2017: בעיניים  רחוב הבעיה
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים32שיינפיין15:18 1933171100827814/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , ניר אליהו, 5503:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19578,34.94505

Smelly   14:57 14/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין15:19 1934171100828014/11/2017

ריח כימי צריבה בעינים קשיי נשימה ריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : סירחון מבראון  רמת הריח במפגע: לולים  הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19702,34.89095

Smelly   15:11 14/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין15:47 1935171100829214/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 43אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1979,34.89437

Smelly   15:19 14/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין15:47 1936171100829114/11/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : ריח חזק מאוד מתערובת אוכל לציפורים רמת הריח במפגע: הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, רייזנבך:)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19236,34.89362

Smelly   15:38 14/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים32שיינפיין16:10 1937171100830614/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , ניר אליהו, 5503:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19578,34.94505

Smelly   15:58 14/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17שיינפיין16:11 1938171100830914/11/2017

ריח כימי ריח ביוב צריבה בעינים צחנה : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

  הקריאה 32.19703,34.89118ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

14/11/2017 16:00

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17שיינפיין16:16 1939171100831214/11/2017

ריח חריף : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק בכתובת : מעורר בחילה ממפעל התערובת בראון רמת הריח במפגע

  32.19734,34.89059ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:15 14/11/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים28שיינפיין16:17 1940171100831414/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 19יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19695,34.89315במיקום 

16:11 14/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים5זליוונסקי16:20 1941171100831714/11/2017

 16:20השעה : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : רמת הריח במפגע... סנטר ויש ריח נוראי אי אפשר להסתובבBאני בקניון 

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19782,34.89049

Smelly   16:18 14/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20ספיר16:31 1942171100832014/11/2017

: ריח כימי גירוי בעור  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19751,34.88968

Smelly   16:19 14/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

*סרחון בשכונות הירוקות ריח ממפעל בראוופיקוח עירוני9מנור אהוד17:12 1943171100834714/11/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהסרחון בשכונות הירוקות ריח ממפעל בראוורישוי עסקים9מנור אהוד17:13 1944171100834814/11/2017

רישוי עסקים42אנגל18:22 1945171100838314/11/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : בחילה קשה רמת הריח במפגע. ריח דוחה

  32.19481,34.89584ישראל במיקום , כפר סבא, 1אוסטרובסקי :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:29 14/11/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני13שיינפיין14:29 1946171100895115/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1962,34.89056

Smelly   12:02 15/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים20ספיר14:30 1947171100895215/11/2017

ריח כימי צחנה ממפעל בראון  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19751,34.88968

Smelly   12:06 15/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19ריזנבך14:31 1948171100895515/11/2017

ריח כימי צריבה בעינים צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 8אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19472,34.89329במיקום 

12:15 15/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין14:31 1949171100895415/11/2017

ריח כימי ריח שרוף צריבה בעינים קשיי : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )בינוני בכתובת : נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19712,34.89085

Smelly   12:13 15/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין14:32 1950171100895615/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, סמטת אנוש:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.18387,34.91356

Smelly   12:59 15/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים34שיינפיין14:33 1951171100895815/11/2017

ריח נוראי : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : בביהס לאה גולדברג  רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.1969,34.95218ישראל במיקום , 5504:)משוערך

 15/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

13:15

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין14:33 1952171100895715/11/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : ריח חזק ממפעל בראון רמת הריח במפגע: הערות

  הקריאה 32.18899,34.88748ישראל במיקום , רעננה, 87רבוצקי :)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15/11/2017 13:15

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח רע של תערובת מבראוןרישוי עסקים19שיינפיין18:04 1953171100907715/11/2017

פיקוח עירוני17סוסנובסקי10:34 1954171100941616/11/2017
ריח רע ממאוד מבראון נימצא בבית שלה לא מסתובבת בחרוב וכול הבית שחה 

מסריח בלתי נסבל הריח
* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים17סוסנובסקי10:37 1955171100941716/11/2017
ריח רע ממאוד מבראון נימצא בבית שלה לא מסתובבת בחרוב וכול הבית שחה 

מסריח בלתי נסבל הריח
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל11:27 1956171100946216/11/2017
סגרתי את כל החלונות ואין מצב לצאת . יש ריח מחניק ממפעל בראון. שלום

מסכנים הילדים בבית ספר. החוצה
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהאומרת כי יש ריח נוראי מבראוןרישוי עסקים19שיינפיין11:29 1957171100946416/11/2017

רישוי עסקים20ספיר12:06 1958171100950116/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19751,34.88968

Smelly   11:39 16/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים32שיינפיין12:06 1959171100950016/11/2017

צחנה : ריח כימי צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : ממפעל בראון רמת הריח במפגע

  הקריאה 32.19701,34.89146ישראל במיקום , כפר סבא, 34-36שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16/11/2017 11:48

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין12:07 1960171100950316/11/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק בכתובת : רמת הריח במפגע. זוועה. סירחון תערובת חזק מהמפעל:בראון 

ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19679,34.89112

Smelly   11:33 16/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20ספיר12:08 1961171100950616/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19751,34.88968

Smelly   11:13 16/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים15שיינפיין12:09 1962171100950816/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, שדרות מנחם בגין:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19105,34.89334

Smelly   11:12 16/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים28שיינפיין12:09 1963171100950716/11/2017

ריח מסריח של : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 8הסדנא :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : מזון לעופות    רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19423,34.87838ישראל במיקום , רעננה

 16/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

11:13

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין12:30 1964171100953016/11/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19716,34.89104ישראל במיקום , כפר סבא

 16/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

12:26

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים10לוונברג12:31 1965171100953316/11/2017

:     ריח כימי צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 13-15לאה ודוד לונברג :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19736,34.89425ישראל במיקום , כפר סבא

 16/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

10:51

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20ספיר12:31 1966171100953116/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19941,34.89193

Smelly   12:29 16/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20ספיר12:32 1967171100953416/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19751,34.88968

Smelly   10:33 16/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני20ספיר14:49 1968171100964116/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19751,34.88968

Smelly   13:02 16/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים20ספיר14:50 1969171100964416/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19751,34.88968

Smelly   13:02 16/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין14:51 1970171100964516/11/2017

ריח כימי צריבה בעינים קשיי נשימה ריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רמת הריח .  סירחון דוחה ומעורר בחילות קשות ממפעל בראון: לולים  הערות

ישראל , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19474,34.89099במיקום 

12:54 16/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין14:52 1971171100964616/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 13רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19717,34.89191

Smelly   12:35 16/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח חזק  ממפעל בר אוןרישוי עסקיםויינברג21:19 1972171100977616/11/2017



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים20שיינפיין10:08 1973171100995917/11/2017

ריח תערובת : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

יאנוש :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : תחושת בחילה רמת הריח במפגע, מזון

  הקריאה 32.19234,34.89466ישראל במיקום , כפר סבא, 13אק 'קורצ

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17/11/2017 10:05

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני20ספיר10:08 1974171100995817/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 11מרים ואברהם קמינסקי :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19659,34.89264במיקום 

10:05 17/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

* אין  ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים20ספיר10:09 1975171100996017/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 11מרים ואברהם קמינסקי :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19659,34.89264במיקום 

10:05 17/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל10:10 1976171100996117/11/2017

צריבה בעינים קשיי נשימה צחנה ממפעל : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : צחנה נוראית רמת הריח במפגע: בראון  הערות

  32.19475,34.8958ישראל במיקום , כפר סבא, 1אוסטרובסקי :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

09:58 17/11/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין10:11 1977171100996317/11/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

בינוני בכתובת : רמת הריח במפגע!!! חנק. סירחון נוראי של תערובת מבראון

ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19707,34.89085

Smelly   09:56 17/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13שיינפיין10:11 1978171100996217/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, דרך השרון:)מיקום משוערך)בינוני בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.17513,34.89163

Smelly   09:56 17/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין10:12 1979171100996417/11/2017

ריח כימי ריח ביוב ריח שרוף צריבה בעינים : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק בכתובת : קשיי נשימה גירוי בעור צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

ישראל במיקום , כפר סבא, 34דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19674,34.89149

Smelly   10:12 17/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין11:55 1980171101001917/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19659,34.89227במיקום 

10:41 17/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל11:56 1981171101002117/11/2017

ריח כימי ריח שרוף צריבה בעינים קשיי : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )בינוני בכתובת : נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

  הקריאה 32.19771,34.89163ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17/11/2017 11:12

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

פיקוח עירוני45אנגל14:57 1982171101217521/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 15אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19486,34.89259

Smelly   14:56 21/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.ריח רע של תבלין מסריח מבראוןרישוי עסקים19שיינפיין15:05 1983171101217821/11/2017

רישוי עסקיםספיר15:28 1984171101218621/11/2017
רחוב שיינפיין . פותחת תלונה על סירחון ברמת בינונית ממכון בראון, שלום

.איכס! המסריח
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13ויינברג15:55 1985171101219421/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 13רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19708,34.89196במיקום 

15:49 21/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל17:50 1986171101223721/11/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )בינוני בכתובת : סרחון בלוונברג ואנגל רמת הריח במפגע

  הקריאה 32.19531,34.89611ישראל במיקום , כפר סבא, חיים:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

21/11/2017 16:59

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין17:51 1987171101223821/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 12מאשה ודב סקיבין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19424,34.89259במיקום 

17:50 21/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין17:52 1988171101223921/11/2017

מרגישים בתוך : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חלש בכתובת : הבית גם מכיוון הפוך למפעל רמת הריח במפגע

  32.12429,34.85491ישראל במיקום , רמת השרון, 4 פינת 5:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:50 21/11/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים9לוונברג17:56 1989171101224221/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 7מרים ואברהם קמינסקי :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19654,34.8936במיקום 

16:27 21/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים22ספיר17:58 1990171101224521/11/2017

סירחון נוראי : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 8הפרחים :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע.   מהמפעל

  הקריאה נפתחה בצורה 32.20376,34.82483ישראל במיקום , רשפון

 21/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

17:56

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין17:59 1991171101224621/11/2017

סירחון חזק : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : מהמפעל    רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19521,34.88965ישראל במיקום , סבא

 21/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

16:02

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20שיינפיין18:17 1992171101225721/11/2017

ריח : ריח כימי צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : חריף וצחנה ממפעל בראון רמת הריח במפגע

  32.19037,34.895ישראל במיקום , כפר סבא, שדרות מנחם בגין:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

18:14 21/11/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים42אנגל18:18 1993171101225921/11/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : שוב גל ריח נוראי ממפעל בראון רמת הריח במפגע

  הקריאה 32.19531,34.89611ישראל במיקום , כפר סבא, חיים:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

21/11/2017 18:12

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה18:12 21/11/2017ריח מגעיל מבראון  רישוי עסקים16שיינפיין18:19 1994171101226021/11/2017

רישוי עסקים15שיינפיין18:43 1995171101226921/11/2017

גירוי בעור צחנה ממפעל בראון  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 67-71ויצמן :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.17636,34.90405

Smelly   18:33 21/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13ויינברג18:45 1996171101227121/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19781,34.89151

Smelly   18:27 21/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים38אנגל18:46 1997171101227221/11/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חשבו ! אי אפשר לנשום: ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות

?? מה לעשות שחיים פה וצריך לפעמים לצאת....שנסתגר בבתים אז לא נריח

חזק בכתובת : אפילו הבליכה עד האוטו בלתי נסבלת  רמת הריח במפגע

ישראל במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19649,34.89135

Smelly   18:39 21/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים34שיינפיין20:01 1998171101229021/11/2017

ריח נוראי : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : ברחוב שיינפיין רמת הריח במפגע

  הקריאה 32.197,34.89157ישראל במיקום , כפר סבא, 34-36שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

21/11/2017 19:39

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין20:03 1999171101229121/11/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק בכתובת : אבל ממש מבחיל רמת הריח במפגע. סירחון נוראי של תערובת

ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19712,34.89085

Smelly   19:51 21/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13לוונברג21:24 2000171101230221/11/2017

צחנה  רמת : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 11לאה ודוד לונברג :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19712,34.89405ישראל במיקום 

20:17 21/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים32שיינפיין21:25 2001171101230321/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

  32.19677,34.95329ישראל במיקום , 5504:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

19:40 21/11/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים3ספיר08:13 2002171101239722/11/2017
 80גועל נפש ב .. על הבוקר ישר על הבית ספר .. ריח צחנה של מפעל בראון 

בעיקר בספיר ולאה גולדברג גועל נפש שלא סגרתם את המפעל הזה כבר
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל08:17 2003171101239622/11/2017
*** מגיע עד. התחילה הצחנה ממפעל בראון.  בוקר טוב*** נשלח פיקוח למקום  

קצה אנגל
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

*מגיע עד קצה אנגל. התחילה הצחנה ממפעל בראון.  בוקר טובפיקוח עירוני42אנגל08:17 2004171101239522/11/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים17שיינפיין08:33 2005171101241522/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 12מאשה ודב סקיבין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19458,34.88977במיקום 

08:15 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17שיינפיין08:33 2006171101241422/11/2017

ריח כימי צחנה ממפעל בראון  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19633,34.88972

Smelly   08:19 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין08:34 2007171101241722/11/2017

מסריח ללא : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )בינוני בכתובת : הפסקה כל הליילה וגם בבוקר רמת הריח במפגע

  32.12429,34.85491ישראל במיקום , רמת השרון, 4 פינת 5:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

08:14 22/11/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל08:35 2008171101241922/11/2017

מסריח מבראון : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת :  רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19788,34.89307במיקום 

07:45 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2ויינברג08:38 2009171101242422/11/2017

מסריח מבראון : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

: רמת הריח במפגע.   בבית ספר לאה גולדברג, עוד לפני תחילת יום הלימודים

ישראל במיקום , כפר סבא, 24צייטלין :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19364,34.89464

Smelly   08:09 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים9קמינסקי08:40 2010171101243222/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 9-11מרים ואברהם קמינסקי :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19655,34.89287ישראל במיקום 

07:58 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים41אנגל08:43 2011171101243622/11/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : רמת הריח במפגע! ריח נוראי. התחילו מוקדם היום 

  הקריאה 32.19743,34.89652ישראל במיקום , כפר סבא, 41אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

22/11/2017 07:59

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים38אנגל08:44 2012171101244122/11/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : דכאון רמת הריח במפגע....על הבוקר ךחטוף לפרצוף את הסרחון: הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, 36אנגל :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19464,34.8949

Smelly   08:37 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים12סקיבין08:44 2013171101244022/11/2017

ריח כימי צריבה בעינים קשיי נשימה גירוי : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח אופייני למפעל בראון  רמת הריח : בעור צחנה ממפעל בראון  הערות

, כפר סבא, 12מאשה ודב סקיבין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19492,34.89034ישראל במיקום 

08:04 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים14ק'קורצ08:54 2014171101245222/11/2017

ריח כימי ריח ביוב צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

יאנוש :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : סרחוןו רמת הריח במפגע: הערות

  הקריאה נפתחה 32.19251,34.8955ישראל במיקום , כפר סבא, 14אק 'קורצ

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

22/11/2017 08:07

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל08:56 2015171101245622/11/2017

ריח כימי ריח שרוף צריבה בעינים קשיי : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

על הבוקר מרגישים את ריח בראון רמת : נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות

ישראל , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19869,34.8908במיקום 

08:09 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13שיינפיין09:07 2016171101247222/11/2017

ריח חריף : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : אי נעימות בנשימה רמת הריח במפגע. במיוחד

  32.07185,34.79516ישראל במיקום , תל אביב יפו, 6דרך השלום :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

08:52 22/11/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים34שיינפיין09:08 2017171101247522/11/2017

מסריח כבר : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

הילדים בביהס ואשכולות הגנים הקרובים היום מהבוקר . מהבוקר מהמפעל

רמת הריח !!!!!  ?????כמה זמן עוד יימשך המפגע הנוראי הזה. סובלים

ישראל במיקום , כפר סבא, 5אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19208,34.89228

Smelly   09:07 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים14שיינפיין09:11 2018171101248022/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 19יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19749,34.8931במיקום 

09:05 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים15לוונברג09:13 2019171101248422/11/2017

ריח כימי צחנה ממפעל בראון  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 15לאה ודוד לונברג :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19745,34.89431ישראל במיקום 

08:46 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהסירחון נוראי הבוקר ממפעל בראוןרישוי עסקים16ויינברג09:19 2020171101249522/11/2017

רישוי עסקים20ספיר09:31 2021171101250522/11/2017
אומרת כי ליד בית הספר יש צחנה לא נורמלית מבקשת שיעשו שם כבר משהו  

עם המפעל הזה
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

*ריח חזק מבר אוןפיקוח עירוני11לוונברג09:45 2022171101251922/11/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח חזק מבר אוןרישוי עסקים11לוונברג09:46 2023171101252122/11/2017

רישוי עסקים19שיינפיין10:39 2024171101258322/11/2017

צריבה בעינים קשיי נשימה צחנה ממפעל : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

: אפשר למות רמת הריח במפגע. ריח חריף וחזק של תערובת: בראון  הערות

ישראל , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19686,34.89106במיקום 

09:43 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין10:39 2025171101258122/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 35בר אילן :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.18379,34.9136

Smelly   10:10 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח סירחון של בראוןרישוי עסקים1חזה עפרה12:20 2026171101272222/11/2017



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

פיקוח עירוני19שיינפיין13:19 2027171101279722/11/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : סיוט שלא יתואר רמת הריח במפגע. ריח נוראי וקשה ממפעל בראון

ישראל , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19712,34.89085במיקום 

11:25 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים20ספיר13:21 2028171101279922/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, רייזנבך:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19267,34.89362

Smelly   11:28 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים32שיינפיין13:36 2029171101281522/11/2017

ריח : ריח כימי צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : חריף של תערובות מזון ממפעל בראון רמת הריח במפגע

ישראל במיקום , כפר סבא, 34-36דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19732,34.89127

Smelly   11:40 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19ריזנבך14:51 2030171101289922/11/2017

ריח כימי צריבה בעינים צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19808,34.89042במיקום 

14:45 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח מסריח ממפעל בראוןרישוי עסקים2ויינברג16:24 2031171101297622/11/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהסירחון נוראי הבוקר ממפעל בראוןרישוי עסקים16ויינברג16:25 2032171101297822/11/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח חריף של תערובת מבר אוןרישוי עסקים6ויינברג16:25 2033171101297722/11/2017

רישוי עסקים34שיינפיין16:28 2034171101298022/11/2017

ריח : ריח כימי צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : ריח ממש חזק רמת הריח במפגע. חזק שבא בגלים בשעה האחרונה

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19742,34.88995

Smelly   16:26 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17שיינפיין16:29 2035171101298222/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19778,34.89066

Smelly   16:23 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין16:29 2036171101298122/11/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

. זה הגל השלישי מהיום בבוקר ופשוט נורא. סירחון דוחה מביהס לאה גולדברג

: גלים ארוכים ומצחינים של ריח מסריח ביותר של תערובת  רמת הריח במפגע

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19737,34.88974

Smelly   16:26 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17שיינפיין16:37 2037171101298922/11/2017

ריח חריף : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק בכתובת : מעורר בחילה ממפעל התערובת בראון רמת הריח במפגע

ישראל במיקום , רמת השרון, 4 פינת 5:)מיקום משוערך)

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.12445,34.85485

Smelly   16:35 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים45אנגל16:42 2038171101299022/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 6-8סוסנובסקי :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19516,34.89284

Smelly   16:35 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20שיינפיין18:09 2039171101301922/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 41אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19512,34.89485

Smelly   17:56 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין18:10 2040171101302022/11/2017

ריח כימי צריבה בעינים קשיי נשימה צחנה : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : ריח אופייני למפעל בראון  רמת הריח במפגע: ממפעל בראון  הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, 2-8רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19624,34.89249

Smelly   17:43 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח מבחיל ממפעל בר אוןרישוי עסקיםשיינפיין18:23 2041171101302622/11/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהסירחון מבראוןרישוי עסקים19שיינפיין18:24 2042171101302822/11/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח מבראוןרישוי עסקים8לוונברג18:26 2043171101303022/11/2017

רישוי עסקים42אנגל18:46 2044171101303522/11/2017

צריבה בעינים קשיי נשימה צחנה ממפעל : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כל . יש כל ריח חזק מאוד בכל השכונה! אי אפשר לחיות ככה: בראון  הערות

חזק בכתובת : רמת הריח במפגע!  מספיק! די! החלונות שלי בבית סגורים

ישראל במיקום , כפר סבא, 3אוסטרובסקי :)מיקום משוערך)

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19471,34.89571

Smelly   18:18 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17שיינפיין18:47 2045171101303622/11/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , רעננה, 13הסדנא :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19456,34.87901במיקום 

18:18 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20שיינפיין18:48 2046171101303822/11/2017

ריח כימי צריבה בעינים קשיי נשימה צחנה : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רמת הריח .  מסריח מסריח מסריח ממפעל בראון: ממפעל בראון  הערות

ישראל , כפר סבא, שדרות מנחם בגין:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19048,34.89466במיקום 

18:21 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.ריח רע בשכונה הירוקה מבר און רישוי עסקים9ויינברג18:50 2047171101304022/11/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה זו כבר הפעם השניה אחר הצהריים6ריח חריף של תערובת מבראון בויינברג רישוי עסקים6ויינברג18:55 2048171101304122/11/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.ריח מאוד מסריח ממפעל בראוןרישוי עסקים8סוסנובסקי19:12 2049171101304322/11/2017

רישוי עסקים16זליוונסקי19:15 2050171101304622/11/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : קשה לנשום רמת הריח במפגע. סרחון מבראון

ישראל במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19398,34.89087

Smelly   19:08 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין19:16 2051171101304722/11/2017

ריח כימי ריח שרוף צריבה בעינים קשיי : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

בינוני : ריח רע מבראון  רמת הריח במפגע: נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות

ישראל , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19712,34.89085במיקום 

18:49 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים19שיינפיין19:18 2052171101304822/11/2017

סירחון חזק : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רצוף כבר יומיים רמת הריח במפגע

  32.19708,34.89143ישראל במיקום , כפר סבא, 34-36ויצחק שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

18:26 22/11/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13לוונברג19:19 2053171101304922/11/2017

קשיי נשימה גירוי בעור צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : רמת הריח במפגע!   מהבוקר עד הלילה כל השכונה מסריחה: הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, 11לאה ודוד לונברג :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19712,34.89419

Smelly   18:29 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים39אנגל23:32 2054171101308522/11/2017

רמת הריח :   צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , תל אביב יפו, 17קהילת קיוב :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.11627,34.81864במיקום 

22:27 22/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

*מאוד קיצוני, ריח מאוד חריף ממפעל בראוןפיקוח עירוני20ספיר15:14 2055171101361123/11/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהמאוד קיצוני, ריח מאוד חריף ממפעל בראוןרישוי עסקים20ספיר15:15 2056171101361323/11/2017

*ריח חזק. ריח מבראון התחיל עכשיו גורם לכאבי ראשפיקוח עירוני21שיינפיין16:07 2057171101363223/11/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח חזק. ריח מבראון התחיל עכשיו גורם לכאבי ראשרישוי עסקים21שיינפיין16:29 2058171101363323/11/2017

רישוי עסקים38אנגל16:32 2059171101363523/11/2017

גל ריח  רמת : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, נלקין:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19599,34.89544

Smelly   16:08 23/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין16:45 2060171101363823/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19621,34.89109

Smelly   16:28 23/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין16:46 2061171101364123/11/2017

צהריים : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

בראון חוגג ומפיץ את הסירחון שלו לכל עבר . כרגיל. מסריחים של תערובת

-17דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19712,34.89085ישראל במיקום , כפר סבא, 23

 23/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

15:23

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין16:46 2062171101363923/11/2017

ן רמת הריח : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19736,34.88994

Smelly   15:58 23/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח חזק מבראוןרישוי עסקים5ריזנבך16:58 2063171101364923/11/2017

רישוי עסקים34שיינפיין17:23 2064171101365523/11/2017

ריח כימי צחנה ממפעל בראון  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , ניר אליהו, 5503:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1956,34.9458

Smelly   17:17 23/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים42אנגל17:30 2065171101365823/11/2017

גל : קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

 כשנכנסתי לשכונה והגעתי לבית הספר 16:30ריח חזק מבראון הרגשתי בשעה 

, כפר סבא, 1אוסטרובסקי :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19474,34.89581ישראל במיקום 

17:24 23/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח חריף מבר אוןרישוי עסקים9ויינברג13:23 2066171101476126/11/2017

*ריח חריף מבר אוןפיקוח עירוני9ויינברג13:24 2067171101476226/11/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים17שיינפיין14:22 2068171101482826/11/2017

ריח כימי צריבה בעינים קשיי נשימה ריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : סירחון נוראי מבראון  רמת הריח במפגע:   לולים  הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19719,34.89067

Smelly   13:47 26/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל14:25 2069171101483326/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19757,34.89182

Smelly   13:28 26/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםספיר14:27 2070171101483726/11/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : ריח חזק מבראון רמת הריח במפגע: הערות

  הקריאה 32.20097,34.89084ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

26/11/2017 13:25

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13ויינברג14:34 2071171101484826/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 13רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19672,34.89247

Smelly   13:13 26/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני34שיינפיין15:01 2072171101618928/11/2017

ריח : ריח כימי צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : נוראי באיזור אנציקובסקי רמת הריח במפגע

  32.19091,34.89252ישראל במיקום , כפר סבא, נעמי שמר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

14:19 28/11/2017ריח   

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים34שיינפיין15:07 2073171101619028/11/2017

ריח : ריח כימי צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : נוראי באיזור אנציקובסקי רמת הריח במפגע

  32.19091,34.89252ישראל במיקום , כפר סבא, נעמי שמר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

14:19 28/11/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין15:33 2074171101620428/11/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רמת הריח . ריח חזק. מבחילה וחוגגת. הצחנה . סירחון דוחה ממפעל בראון

ישראל , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19641,34.89106במיקום 

15:31 28/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים26שיינפיין15:58 2075171101621528/11/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : ריח קשה מבראון רמת הריח במפגע: הערות

  32.18856,34.88817ישראל במיקום , רעננה, 1דרך האוניברסיטה :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:48 28/11/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני26שיינפיין15:58 2076171101621328/11/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : ריח קשה מבראון רמת הריח במפגע: הערות

  32.18856,34.88817ישראל במיקום , רעננה, 1דרך האוניברסיטה :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:48 28/11/2017ריח   

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים38אנגל16:55 2077171101623528/11/2017

ריח כימי צריבה בעינים קשיי נשימה צחנה : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : שוב סרחון גואל נפש מהמפעל  רמת הריח במפגע: ממפעל בראון  הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, 38אנגל :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19501,34.89528

Smelly   16:48 28/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל16:56 2078171101623628/11/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19908,34.88771

Smelly   16:31 28/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13שיינפיין08:49 2079171101648629/11/2017

אזור תעשייה : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, רעננה, 13זרחין :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : רעננה  רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19775,34.88185ישראל במיקום 

08:46 29/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני13שיינפיין08:49 2080171101648529/11/2017

אזור תעשייה : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, רעננה, 13זרחין :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : רעננה  רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19775,34.88185ישראל במיקום 

08:46 29/11/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

*אומרת כי יש ריח נוראי מבראוןפיקוח עירוני20שיינפיין13:13 2081171200107203/12/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

פיקוח עירוני26שיינפיין13:22 2082171200108203/12/2017

ריח כימי ריח ביוב ריח שרוף  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19181,34.89117

Smelly   13:21 03/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

פיקוח עירוני26שיינפיין13:23 2083171200108403/12/2017

ריח כימי ריח ביוב ריח שרוף  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19181,34.89117

Smelly   13:22 03/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים28שיינפיין13:27 2084171200108903/12/2017

ריח אופייני : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, רעננה, 8הסדנא :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : למפעל   רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.1942,34.87842ישראל במיקום 

13:26 03/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים19שיינפיין13:49 2085171200111203/12/2017
רחוב . בא לי להקיא. ריח חזק ומבחיל. מסריח מאד ממפעל בראון, שלום

19שיינפיין 
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני19שיינפיין13:50 2086171200111403/12/2017
רחוב . בא לי להקיא. ריח חזק ומבחיל. מסריח מאד ממפעל בראון, שלום

19שיינפיין 
* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

פיקוח עירוני30שיינפיין13:51 2087171200111603/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 34דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19679,34.89157במיקום 

13:48 03/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.מגעיל. ריח כימי של תערובת מזון לחיות. ריח חריף מבראוןרישוי עסקים19שיינפיין13:53 2088171200111803/12/2017

רישוי עסקים38אנגל14:13 2089171200113903/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

! סרחון נוראי מהמפעל?? למה הילדים שלנו צריכים לסבול כל היום: הערות

ישראל , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19743,34.88996במיקום 

13:57 03/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים15שיינפיין14:14 2090171200114203/12/2017

קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19196,34.89153

Smelly   13:59 03/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח חריף מבר אוןרישוי עסקים21שיינפיין14:21 2091171200115203/12/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח תערובת מבר אוןרישוי עסקים19שיינפיין15:01 2092171200118103/12/2017

רישוי עסקים15שיינפיין15:06 2093171200118503/12/2017

קשיי נשימה גירוי בעור צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : רמת הריח במפגע. אי אפשר לנשום. הסירחון מגיע לתוך הבית: הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19196,34.89153

Smelly   14:55 03/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני15שיינפיין15:06 2094171200118403/12/2017

קשיי נשימה גירוי בעור צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : רמת הריח במפגע. אי אפשר לנשום. הסירחון מגיע לתוך הבית: הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19196,34.89153

Smelly   14:55 03/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

פיקוח עירוני13ויינברג08:06 2095171200145304/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , רמת גן, 7דרך אבא הלל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.0837,34.80304

Smelly   07:59 04/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

*ריח של זרעים מסריחים, ריח נוראי מבראון ברבע שעה האחרונהפיקוח עירוני19שיינפיין13:45 2096171200186404/12/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח של זרעים מסריחים, ריח נוראי מבראון ברבע שעה האחרונהרישוי עסקים19שיינפיין13:50 2097171200186504/12/2017

פיקוח עירוני32שיינפיין15:24 2098171200191804/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 34-36דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19708,34.89124במיקום 

15:04 04/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים19שיינפיין15:25 2099171200192104/12/2017

ריח כימי ריח ביוב ריח שרוף צריבה בעינים : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח . ממשיכים להסריח את חיינו: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות

חזק בכתובת : רמת הריח במפגע!!!!!!  די. חריף של תערובת מזון לבעח

ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19712,34.89106

Smelly   15:03 04/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים10נלקין15:26 2100171200192404/12/2017

קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, וישני:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19622,34.89545

Smelly   14:57 04/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים10נלקין15:26 2101171200192304/12/2017

קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, וישני:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19622,34.89545

Smelly   14:57 04/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20שיינפיין15:27 2102171200192804/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19661,34.8913

Smelly   14:50 04/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים21שיינפיין15:27 2103171200192704/12/2017

צריבה בעינים קשיי נשימה צחנה ממפעל : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע:   בראון  הערות

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19735,34.89063ישראל במיקום , כפר סבא

 04/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

14:29

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20שיינפיין15:27 2104171200192504/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19661,34.8913

Smelly   14:50 04/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין15:32 2105171200193104/12/2017

קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 15אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19486,34.89259במיקום 

14:22 04/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין15:33 2106171200193204/12/2017

ריח כימי ריח ביוב ריח שרוף צריבה בעינים : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

סירחון אימים מבראון  רמת הריח : קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות

, כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19712,34.89106ישראל במיקום 

13:42 04/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין15:34 2107171200193404/12/2017

ן רמת הריח : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , 19יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19738,34.89303ישראל במיקום , סבא

 04/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

13:48

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים34שיינפיין16:03 2108171200267405/12/2017

ריח כימי צחנה ממפעל בראון  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 34-36דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.1974,34.8913ישראל במיקום 

16:01 05/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני41אנגל16:03 2109171200267205/12/2017

ריח חזק של תערובת : ריח לולים  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , חיים:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : אוכל לעופות  רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית 32.19687,34.896ישראל במיקום , סבא

15:58 05/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyעל ידי אפליקצית 

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים28שיינפיין16:16 2110171200268505/12/2017

סירחון מבראון : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 1-,1-חזק במיקום : רמת הריח במפגע

16:12 05/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין18:22 2111171200274405/12/2017

סירחון סירחון  : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

-17דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19712,34.89086ישראל במיקום , כפר סבא, 23

 05/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

18:18

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים15שיינפיין18:22 2112171200274205/12/2017

ריח של תערובת מזון : ריח כימי  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : ממפעל בראון רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19794,34.89055ישראל במיקום , כפר סבא

 05/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

17:57

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20ספיר18:23 2113171200274505/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , רעננה, 2המלאכה :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19806,34.88076

Smelly   18:10 05/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל18:24 2114171200274605/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 3אוסטרובסקי :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19455,34.89547

Smelly   18:10 05/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים15שיינפיין05:57 2115171200282406/12/2017

ריח של תערובת מזון : ריח כימי  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : ממפעל בראון רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19994,34.89007ישראל במיקום , סבא

 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

05:31

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20ספיר07:54 2116171200287006/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)בינוני בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19638,34.89196במיקום 

07:49 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2אנגל08:00 2117171200287606/12/2017

:   ריח כימי צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

 4דרך האוניברסיטה פינת :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה 32.18972,34.88839ישראל במיקום , רעננה, פינת וייצמן

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

06/12/2017 07:57

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

פיקוח עירוני2אנגל08:00 2118171200287506/12/2017

:   ריח כימי צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

 4דרך האוניברסיטה פינת :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה 32.18972,34.88839ישראל במיקום , רעננה, פינת וייצמן

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

06/12/2017 07:57

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים23שיינפיין08:08 2119171200288706/12/2017

מה יהיה על : ריח שרוף קשיי נשימה  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח שעושה - הגשם לא מסלק את הצחנה והסירחון מהמפעל????? ילדנו

בחילה נוראית  בנוסף כדאי לבדוק באתרי בנייה מוקדים של שריפת פסולת 

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : נקודתית  רמת הריח במפגע

  הקריאה 32.19765,34.89125ישראל במיקום , כפר סבא, 23שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

06/12/2017 08:07

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים4ויינברג08:39 2120171200293406/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19645,34.88969

Smelly   08:36 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים21שיינפיין09:08 2121171200296106/12/2017

קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19768,34.89095במיקום 

09:04 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13שיינפיין09:44 2122171200299606/12/2017

ריח קשה : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק בכתובת : רמת הריח במפגע.  עוצמה גבוהה מאוד. במיוחד ממפעל בראון

  32.19693,34.89517ישראל במיקום , כפר סבא, חיים:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

09:40 06/12/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין09:44 2123171200299406/12/2017

ריח כימי ריח ביוב ריח שרוף צריבה בעינים : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

אי אפשר . סירחון מטורף מהבוקר: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע.   לנשום

  הקריאה 32.19696,34.89108ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

06/12/2017 09:29

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים34שיינפיין09:46 2124171200299906/12/2017

ריח כימי צחנה ממפעל בראון  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, שדרות מנחם בגין:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.1915,34.89198במיקום 

09:41 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין09:47 2125171200300306/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : תערובת דוחה ומבחילה רמת הריח במפגע. חנק. מסריח ממפעל בראון

ישראל , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19712,34.89086במיקום 

09:47 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים15שיינפיין10:26 2126171200304206/12/2017

גל : קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : רמת הריח במפגע.  של סירחון ברחוב שיינפין

ישראל במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19619,34.89066

Smelly   10:22 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין10:26 2127171200304106/12/2017

כל הבית : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : מסריח רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19676,34.89239ישראל במיקום , כפר סבא, 13

 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

09:57

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים15שיינפיין10:35 2128171200304706/12/2017

גל : קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : רמת הריח במפגע.  של סירחון ברחוב שיינפין

ישראל במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19619,34.89066

Smelly   10:22 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני19שיינפיין12:28 2129171200315606/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רמת הריח . איכס. אני נחנקת מהצחנה!! חנק חנק לנק מבראון המסריח

ישראל במיקום , כפר סבא, סוסנובסקי:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1955,34.89156

Smelly   12:20 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים19שיינפיין12:30 2130171200316006/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רמת הריח . איכס. אני נחנקת מהצחנה!! חנק חנק לנק מבראון המסריח

ישראל במיקום , כפר סבא, סוסנובסקי:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1955,34.89156

Smelly   12:20 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים36אנגל13:59 2131171200324606/12/2017

סרחון רמת : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19742,34.89005

Smelly   13:31 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין14:00 2132171200324706/12/2017

ריח אופייני : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מרים ואברהם :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : למפעל  רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה 32.19678,34.89217ישראל במיקום , כפר סבא, קמינסקי

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

06/12/2017 13:52

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20ספיר14:02 2133171200325106/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19798,34.88998

Smelly   13:31 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

*אומרת כי התחילו ריחות סירחון ממפעל בר אוןפיקוח עירוני19שיינפיין14:33 2134171200327006/12/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים22ספיר17:12 2135171200332606/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19806,34.89045

Smelly   16:40 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים13לוונברג17:14 2136171200332806/12/2017

רמת !  מסריח: צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19777,34.89054במיקום 

16:46 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20ספיר17:43 2137171200333606/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19798,34.88998

Smelly   17:19 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין17:47 2138171200333706/12/2017

:  קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

עכשיו זה סירחון . ללא הירף מהבוקר, גורם כל היום לסירחונות..מפעל בראון

דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : בינוני רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה 32.19712,34.89086ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

06/12/2017 17:27

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל20:12 2139171200336306/12/2017

גל : קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 42אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : סרחון מבראון רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19496,34.89581ישראל במיקום , כפר סבא

 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

20:12

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים9לוונברג20:12 2140171200336206/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 12מאשה ודב סקיבין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19474,34.8899במיקום 

20:08 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים30שיינפיין20:13 2141171200336506/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19553,34.89115

Smelly   20:05 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13שיינפיין20:15 2142171200336806/12/2017

. נורא ואיום: צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : ממפעל בראון רמת הריח במפגע. עוצמה אדירה

  32.07113,34.79536ישראל במיקום , תל אביב יפו, 6הסוללים :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

20:14 06/12/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים16זליוונסקי20:15 2143171200336606/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)בינוני בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1939,34.89055

Smelly   19:52 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים38אנגל20:16 2144171200337006/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק בכתובת : נמאאאאס רמת הריח במפגע. סרחון ממפעל בראון: הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, 2לאה ודוד לונברג :)מיקום משוערך)

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19572,34.8946

Smelly   20:16 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים15שיינפיין20:16 2145171200336706/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע! מסריח בשעות הערב

  הקריאה 32.19637,34.8905ישראל במיקום , כפר סבא, ויצחק שיינפיין

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

06/12/2017 20:04

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים34שיינפיין20:17 2146171200337106/12/2017

ריח כימי צחנה ממפעל בראון  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 34-36דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19692,34.89128ישראל במיקום 

20:05 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים38אנגל20:17 2147171200336906/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק בכתובת : נמאאאאס רמת הריח במפגע. סרחון ממפעל בראון: הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, 2לאה ודוד לונברג :)מיקום משוערך)

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19572,34.8946

Smelly   20:16 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין20:18 2148171200337206/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 6לאה ודוד לונברג :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19656,34.89447

Smelly   20:05 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20ספיר20:26 2149171200337406/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19818,34.89024

Smelly   20:21 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין23:48 2150171200339906/12/2017

סובלים היום : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

. הסירחון מבראון בלתי יתואר. בושה. המפעל חוגג גם בכזו שעה, מאד מהריח

מיקום )בינוני בכתובת : רמת הריח במפגע. אזלת יד אחת גדולה/ בושה / ביזיון 

ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19712,34.89086

Smelly   23:44 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים22ספיר23:49 2151171200340106/12/2017

סירחון : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

: רמת הריח במפגע  (30שיינפיין )מהמפעל נכנס הביתה מהחלונות הצפוניים 

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1978,34.89024

Smelly   23:29 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים21שיינפיין23:49 2152171200340006/12/2017

קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19744,34.89093ישראל במיקום , סבא

 06/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

23:37

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין00:10 2153171200340507/12/2017

. ריח רע  מאוד: צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )בינוני בכתובת : רמת הריח במפגע.  מורגש היטב בשיינפיין

  הקריאה 32.1918,34.89157ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

06/12/2017 23:59

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

*אומרת כי יש ריח נוראי מבראוןפיקוח עירוני20שיינפיין07:21 2154171200343007/12/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהאומרת כי יש ריח נוראי מבראוןרישוי עסקים20שיינפיין07:22 2155171200343107/12/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהשוב מסריח ממפעל בראוןרישוי עסקים9מנור אהוד07:48 2156171200344707/12/2017

רישוי עסקים42אנגל07:51 2157171200345207/12/2017

ריח כימי צריבה בעינים קשיי נשימה צחנה : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

י עגנון ואי אפשר "אני בכניסה לבית ספר ש. סרחון נוראי: ממפעל בראון  הערות

כפר , אברוצקי:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : לנשום פה רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית 32.1933,34.89119ישראל במיקום , סבא

07:47 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyעל ידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין07:52 2158171200345407/12/2017

על הבוקר : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, זטלר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : סירחון רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19455,34.88937ישראל במיקום 

07:43 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

*אומרת כי יש ריח נוראי ממפעל בראוןפיקוח עירוני1חזה עפרה07:58 2159171200346307/12/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

פיקוח עירוני20ספיר08:00 2160171200346507/12/2017
. ביס לאה גולדברג. חזק מאד ממפעל בראון, ריח מזוויע ומסריח. בוקר טוב

נוראי
* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהי עגנון קשה לנשום"בש, גל סרחון קשה ברחוב ספיר. בוקר טוברישוי עסקים6ספיר08:01 2161171200346707/12/2017

רישוי עסקים19שיינפיין08:11 2162171200349407/12/2017

ריח כימי ריח שרוף צריבה בעינים קשיי : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )בינוני בכתובת : נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

  הקריאה 32.19521,34.8951ישראל במיקום , כפר סבא, 41אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

07/12/2017 08:07

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים4ויינברג08:12 2163171200349607/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19644,34.88982

Smelly   08:05 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20ספיר08:13 2164171200349807/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19659,34.89221במיקום 

08:01 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים15שיינפיין08:13 2165171200349707/12/2017

צריבה בעינים קשיי נשימה צחנה ממפעל : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : בראון  רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19624,34.89038ישראל במיקום 

08:05 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13לוונברג08:15 2166171200350007/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19596,34.88966

Smelly   07:54 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין08:16 2167171200350307/12/2017

: צריבה בעינים צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : זוועה של ריח רמת הריח במפגע. סיוט מצחין מבראון

  32.19519,34.89156ישראל במיקום , כפר סבא, סוסנובסקי:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

07:55 07/12/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח נוראי של המפעל של בר און ריח של כורכוםרישוי עסקים8סוסנובסקי09:00 2168171200354507/12/2017



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים19שיינפיין09:18 2169171200357707/12/2017

ריח כימי צריבה בעינים קשיי נשימה רעש : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : סירחון מעורר בחילה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: מטבע  הערות

ישראל במיקום , רמת גן, 1עמק דותן :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.04822,34.84495

Smelly   09:05 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין09:20 2170171200358107/12/2017

ריח כימי ריח ביוב צריבה בעינים קשיי : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רמת הריח .   בוקר טוב לסירחון של בראון: נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות

, כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19712,34.89106ישראל במיקום 

08:58 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים29תרי עשר09:23 2171171200358407/12/2017

שיא הריח היה : ריח כימי ריח שרוף  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק בכתובת : עכשו הבית מסריח רמת הריח במפגע.התעוררתי משינה.בלילה

ישראל במיקום , כפר סבא, 31תרי עשר :)מיקום משוערך)

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19167,34.93778

Smelly   08:36 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים14אנציקובסקי12:15 2172171200376307/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

לאה :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : מסריח רמת הריח במפגע: הערות

  32.19738,34.89343ישראל במיקום , כפר סבא, 14יקובסקי 'וישראל אנצ

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

11:55 07/12/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים14אנציקובסקי12:15 2173171200376207/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

לאה :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : מסריח רמת הריח במפגע: הערות

  32.19738,34.89343ישראל במיקום , כפר סבא, 14יקובסקי 'וישראל אנצ

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

11:55 07/12/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני14אנציקובסקי12:15 2174171200376107/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

לאה :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : מסריח רמת הריח במפגע: הערות

  32.19738,34.89343ישראל במיקום , כפר סבא, 14יקובסקי 'וישראל אנצ

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

11:55 07/12/2017ריח   

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים32שיינפיין12:16 2175171200376607/12/2017

צחנה : ריח כימי צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : ממפעל בראון רמת הריח במפגע

  הקריאה 32.19712,34.89129ישראל במיקום , כפר סבא, 34-36שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

07/12/2017 09:53

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין12:16 2176171200376507/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : ריח חזק של תערובות אוכל לציפורים רמת הריח במפגע

  הקריאה 32.19278,34.89328ישראל במיקום , כפר סבא, רייזנבך:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

07/12/2017 11:33

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים13שיינפיין12:16 2177171200376407/12/2017

ריח חריף : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רמת הריח .  עוצמה חסרת תקדים. אי נעימות גם בריאות וגם בעיניים. במיוחד

ישראל , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19607,34.89072במיקום 

09:51 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים14אנציקובסקי12:17 2178171200376807/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק בכתובת : רמת הריח במפגע????? עד מתי.סירחון בלתי ניסבל: הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, 14יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)מיקום משוערך)

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19727,34.89352

Smelly   10:13 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

*אומרת כי יש ריח נוראי מבראוןפיקוח עירוני19שיינפיין13:07 2179171200380807/12/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים19שיינפיין13:11 2180171200381607/12/2017

קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית 32.1972,34.89106ישראל במיקום , סבא

13:10 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyעל ידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין13:26 2181171200382507/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריחות קשים . גועל נפש. מסריח מאד מהתערובת המסריחה של בראון. צהריים

מיקום )חזק בכתובת : סירחון רמת הריח במפגע= בראון . מהבוקר

  הקריאה 32.19743,34.89011ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

07/12/2017 13:23

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים6ויינברג13:28 2182171200382907/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 8רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19649,34.89244

Smelly   13:15 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים14אנציקובסקי13:40 2183171200384607/12/2017

ריח כימי צריבה בעינים קשיי נשימה צחנה : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : מסריח רמת הריח במפגע: ממפעל בראון  הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, 14יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1974,34.89346

Smelly   13:39 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים30שיינפיין13:46 2184171200385807/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , רעננה, 12התעשייה :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19726,34.88131

Smelly   13:34 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים10אנגל13:47 2185171200386007/12/2017

ריח כימי צריבה בעינים קשיי נשימה  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : ריח נורא ממפעל בראון רמת הריח במפגע:  הערות

  הקריאה 32.19587,34.88969ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

07/12/2017 13:32

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים34שיינפיין13:47 2186171200385907/12/2017

ריח כימי צחנה ממפעל בראון  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 43אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19774,34.89435

Smelly   13:34 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים16זליוונסקי13:48 2187171200386307/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, נלקין:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19582,34.8954

Smelly   13:31 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין13:55 2188171200387007/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 2-8רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19602,34.89177במיקום 

13:49 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהסירחון אימים ממפעל בראוןרישוי עסקיםאוסטרובסקי14:10 2189171200387907/12/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה6ריח חריף של תערובת מבראון בויינברג רישוי עסקים6ויינברג15:21 2190171200391107/12/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח נורא וחריף מהמפעל של בראוןרישוי עסקים20ספיר15:27 2191171200391507/12/2017

רישוי עסקים19ריזנבך15:41 2192171200392507/12/2017

ריח כימי צריבה בעינים צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 8אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19481,34.89324במיקום 

15:14 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים21שיינפיין15:41 2193171200392407/12/2017

קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , אבן יהודה, 3זוויתן :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.26638,34.89202במיקום 

15:22 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין15:42 2194171200392607/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19664,34.89173במיקום 

14:30 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין16:00 2195171200393807/12/2017

ריח כימי ריח שרוף צריבה בעינים קשיי : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

  הקריאה 32.1941,34.88993ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

07/12/2017 15:58

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17שיינפיין16:17 2196171200394707/12/2017

ריח כימי צריבה בעינים צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : ריח נוראי אי אפשר לנשום  רמת הריח במפגע: הערות

  הקריאה 32.19609,34.88969ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

07/12/2017 16:03

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין16:48 2197171200395907/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 1-,1-חזק במיקום 

Smelly   16:14 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני28שיינפיין16:49 2198171200396207/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 1-,1-חזק במיקום 

Smelly   16:14 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים6ויינברג17:24 2199171200398307/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19721,34.89001

Smelly   16:18 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים14שיינפיין17:25 2200171200398507/12/2017

ריח שרוף צחנה ממפעל בראון  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19628,34.89162ישראל במיקום 

16:24 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13לוונברג17:28 2201171200398607/12/2017

ריח חזק מאוד : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק בכתובת : נוראי  רמת הריח במפגע,מהמפעל ליד בית ספר לאה גולדברג

ישראל במיקום , כפר סבא, 11לאה ודוד לונברג :)מיקום משוערך)

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19701,34.8942

Smelly   16:50 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים4דיה17:29 2202171200398707/12/2017

חזק בכתובת : ריח שרוף  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

  32.17918,34.9094ישראל במיקום , כפר סבא, 8השחר :)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:04 07/12/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים4מרים17:30 2203171200398907/12/2017

: ריח כימי ריח שרוף  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 4מרים :)מיקום משוערך)חלש בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.18781,34.9362

Smelly   17:16 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים7זמיר17:30 2204171200398807/12/2017

ריח גומי שרוף : ריח כימי ריח שרוף  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 13הנשר :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.18535,34.92777ישראל במיקום 

17:09 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים7שחף19:11 2205171200401707/12/2017

ריח כימי ריח ביוב ריח שרוף  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 10סמטת שחף :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.18647,34.92727במיקום 

18:59 07/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה!!!!מסריח נורא מבראוןרישוי עסקיםריזנבך19:17 2206171200401807/12/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהביהס לאה גולדברג. חנק. מסריח מאד ממפעל בראון, צהריים טוביםרישוי עסקיםספיר21:08 2207171200404207/12/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה ריח חריף של תערובת מבר און16:15דיוןוח משעה רישוי עסקים6ויינברג21:12 2208171200404507/12/2017

רישוי עסקים42אנגל12:10 2209171200427508/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חלש בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19338,34.89021

Smelly   11:44 08/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוניריזנבך11:18 2210171200490110/12/2017
עכשיו אני כבר לא בשכונה אבל הריח התחיל לפני )שוב ריחות קשים מבראון 

(חצי שעה לפחות
* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים28שיינפיין11:19 2211171200490310/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 2-8רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19634,34.89236במיקום 

11:17 10/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים15שיינפיין11:42 2212171200492810/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19658,34.89074

Smelly   11:08 10/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים19שיינפיין11:47 2213171200493510/12/2017

צריבה בעינים קשיי נשימה ריח לולים  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מעוררר בחילה רמת . סירחטן של תערובות אוכל ללולים ממפעל בראון: הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19152,34.89139

Smelly   11:14 10/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים15שיינפיין12:19 2214171200497410/12/2017

קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19625,34.89087ישראל במיקום 

12:13 10/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים32שיינפיין13:39 2215171200505910/12/2017

ריח : ריח כימי ריח ביוב ריח שרוף  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : חריף ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19293,34.88999ישראל במיקום , כפר סבא

 10/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

13:36

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין14:08 2216171200508710/12/2017

ו רמת הריח : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, אברוצקי:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19331,34.89195

Smelly   12:49 10/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים14אנציקובסקי14:09 2217171200508910/12/2017

: ריח כימי צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 43אנגל :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : סירחון מבראון רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19766,34.89352ישראל במיקום , כפר סבא

 10/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

13:04

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים14אנציקובסקי14:09 2218171200508810/12/2017

: ריח כימי צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 43אנגל :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : סירחון מבראון רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19766,34.89352ישראל במיקום , כפר סבא

 10/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

13:04

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני34שיינפיין14:48 2219171200511910/12/2017

ריח כימי צחנה ממפעל בראון  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , רעננה, 27החרושת :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19675,34.87998

Smelly   14:41 10/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים19שיינפיין14:49 2220171200512110/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק בכתובת : ריח נוראי  רמת הריח במפגע!! !בראון המסריח ממשיך להסריח

ישראל במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19661,34.891

Smelly   14:47 10/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13לוונברג14:49 2221171200512010/12/2017

ריח נוראי ליד : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , 78אנגל :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : הבי סנטר    רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19776,34.89112ישראל במיקום , סבא

 10/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

14:41

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים15שיינפיין15:03 2222171200512810/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : רמת הריח במפגע! דוחה. הסירחון ניכנס לתוך הבית

ישראל במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19625,34.89087

Smelly   14:48 10/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17שיינפיין15:04 2223171200513010/12/2017

חזק : ריח כימי ריח לולים  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19683,34.89074במיקום 

14:55 10/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח חזק מאוד מבראוןרישוי עסקים20ספיר15:25 2224171200513810/12/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח חזק מבראון כבר מהבוקררישוי עסקים20שיינפיין15:29 2225171200514310/12/2017

רישוי עסקים32שיינפיין15:59 2226171200515410/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1964,34.89041

Smelly   15:35 10/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין15:59 2227171200515310/12/2017

קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 15אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19486,34.89259במיקום 

15:16 10/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין16:00 2228171200515710/12/2017

סירחון קשה : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : רמת הריח במפגע.  מעורר בחילה. ומחניק

ישראל במיקום , כפר סבא, 38שדרות ששת הימים :)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.17628,34.89415

Smelly   15:56 10/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין16:01 2229171200515810/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

שגורם לסירחון חזק חזק של ,צחנת בית ספר לאה גולדברג בגלל מפעל בראון 

, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : איככככככס רמת הריח במפגע. תערובת

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19719,34.88981ישראל במיקום , כפר סבא

 10/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

15:57

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים22ספיר16:34 2230171200517110/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

הגעתי עכשיו מהעבודה לאסוף את הבנות מבית הספר לאה גולדברג : הערות

כפר , ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע!!!!!!   ומסריח

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית 32.19715,34.8899ישראל במיקום , סבא

16:33 10/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyעל ידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח חריף של תערובת מבר אוןרישוי עסקים20ספיר16:35 2231171200517310/12/2017

רישוי עסקים6ויינברג17:35 2232171200519010/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , רעננה, 3שמחה הולצברג :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.18769,34.85549

Smelly   16:35 10/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים8הרעות18:20 2233171200521410/12/2017

חזק בכתובת : ריח שרוף  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

  32.16826,34.9171ישראל במיקום , כפר סבא, הצברים:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

18:17 10/12/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים23שיינפיין08:40 2234171200605612/12/2017

מפעל בראון : ריח כימי קשיי נשימה  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : סירחון   רמת הריח במפגע

  הקריאה 32.19765,34.89112ישראל במיקום , כפר סבא, 23שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

12/12/2017 08:29

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני13לוונברג08:49 2235171200607212/12/2017

צחנה באיזור : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 15אנגל :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : רמת הריח במפגע.  רחוב לוונברג 

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19486,34.89259ישראל במיקום , כפר סבא

 12/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

08:47

* אי ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים20ספיר16:58 2236171200651312/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 9השמחה :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.18552,34.89489

Smelly   16:38 12/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.ריחות עזים ממפעל בר אוןרישוי עסקיםריזנבך15:29 2237171200704413/12/2017

רישוי עסקים34שיינפיין15:47 2238171200704813/12/2017

ריח כימי צחנה ממפעל בראון  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19762,34.89006

Smelly   15:23 13/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2אנגל15:48 2239171200705013/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 8אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19505,34.89319

Smelly   15:44 13/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין15:48 2240171200704913/12/2017

קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19648,34.89046ישראל במיקום 

15:32 13/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17שיינפיין15:56 2241171200705213/12/2017

ריח כימי ריח ביוב צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : זוועה אי אפשר לנשום  רמת הריח במפגע: הערות

  הקריאה 32.19587,34.88978ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13/12/2017 15:49

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהרישוי עסקיםספיר16:09 2242171200705913/12/2017

פיקוח עירוני19שיינפיין16:10 2243171200706113/12/2017

סירחון נוראי : קשיי נשימה ריח לולים  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק בכתובת : רמת הריח במפגע!  גועל. של בישול תערובות אוכל ללולים

  32.19779,34.89089ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:56 13/12/2017ריח   

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים19שיינפיין16:10 2244171200706013/12/2017

סירחון נוראי : קשיי נשימה ריח לולים  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק בכתובת : רמת הריח במפגע!  גועל. של בישול תערובות אוכל ללולים

  32.19779,34.89089ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:56 13/12/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים17שיינפיין16:15 2245171200706313/12/2017

ריח מסריח : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : מהמפעל  רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה 32.19632,34.89045ישראל במיקום , כפר סבא, שיינפיין

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13/12/2017 15:56

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים4ויינברג16:16 2246171200706513/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19696,34.88986

Smelly   16:13 13/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים38אנגל16:16 2247171200706413/12/2017

צחנה נוראית  : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , תל מונד, 8הדקל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.24837,34.91428במיקום 

16:13 13/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים45אנגל16:21 2248171200707013/12/2017

ריח חריף : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : מאוד רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19727,34.88996ישראל במיקום 

16:13 13/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים6ויינברג16:30 2249171200707613/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1973,34.88985

Smelly   16:26 13/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים36אנגל16:34 2250171200707713/12/2017
נא ,  בחלק הצפוני80מבקשת לדווח על סירחון נוראי בשכונה הירוקה , שלום

טיפולכם
שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח חריף של תערובת מבראון בבית ספר לאה גולדברגרישוי עסקים6ויינברג16:42 2251171200708313/12/2017

רישוי עסקים6ויינברג16:49 2252171200708813/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1978,34.89014

Smelly   16:43 13/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13לוונברג16:50 2253171200708913/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19679,34.88982

Smelly   16:40 13/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19אנציקובסקי17:03 2254171200709613/12/2017

ריח : ריח כימי צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מרים :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : חזק ומזוויע מבראון  רמת הריח במפגע

  הקריאה 32.19654,34.89194ישראל במיקום , כפר סבא, ואברהם קמינסקי

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13/12/2017 16:52

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים22ספיר17:04 2255171200709813/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק בכתובת : סירחון בבית ספר לאה גולדברג רמת הריח במפגע: הערות

  32.1932,34.89293ישראל במיקום , כפר סבא, 10אנגל :)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:55 13/12/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים36שיינפיין17:04 2256171200709713/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

', חיימוביץ:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : מסריח רמת הריח במפגע:  הערות

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19578,34.8901ישראל במיקום , כפר סבא

 13/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

16:52

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2ויינברג17:38 2257171200710613/12/2017

מסריח : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : ברחוב ויינברג  רמת הריח במפגע,  13/12, רביעי אחר הצהריים, מבראון

ישראל במיקום , כפר סבא, 2-8רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19562,34.89245

Smelly   17:28 13/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13ויינברג17:38 2258171200710513/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1977,34.89219

Smelly   17:09 13/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2ויינברג17:39 2259171200711013/12/2017

מסריח : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

: ברחוב ויינברג   רמת הריח במפגע,  13/12, רביעי אחר הצהריים, מבראון

ישראל , כפר סבא, 2-8רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19562,34.89245במיקום 

17:28 13/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין17:39 2260171200710913/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : נורא רמת הריח במפגע. סירחון רבתי מבראון

ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19712,34.89086

Smelly   17:26 13/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים32שיינפיין17:39 2261171200710813/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19629,34.89141

Smelly   17:38 13/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים15שיינפיין17:39 2262171200710713/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק בכתובת : האויר עומד ומסריח בשיינפין רמת הריח במפגע. מסריח בשכונה

ישראל במיקום , כפר סבא, דובה ויצחק שיינפיין:)מיקום משוערך)

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19626,34.89073

Smelly   17:18 13/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.און-ריח מסריח מבררישוי עסקים9ויינברג17:43 2263171200711113/12/2017

רישוי עסקים19שיינפיין17:56 2264171200711413/12/2017

ריח כבר כמה : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : שעות אי אפשר לנשום  רמת הריח במפגע

  32.19098,34.89178ישראל במיקום , כפר סבא, שדרות מנחם בגין:)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:50 13/12/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים12שיפר22:21 2265171200716813/12/2017

ריח כימי ריח שרוף קשיי נשימה  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 12שיפר :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1913,34.895

Smelly   21:57 13/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

פיקוח עירוני19אנציקובסקי10:43 2266171200741814/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 19יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)מיקום משוערך)בינוני בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19713,34.89328ישראל במיקום 

10:39 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים19אנציקובסקי10:44 2267171200742214/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 19יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)מיקום משוערך)בינוני בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19713,34.89328ישראל במיקום 

10:39 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים21שיינפיין10:53 2268171200743414/12/2017

צריבה בעינים קשיי נשימה צחנה ממפעל : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , 20דוד רמז :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : בראון  רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19077,34.90111ישראל במיקום , סבא

 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

10:49

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהסירחון. באזור מתחמי הגנים ברפפורט. שוב ריח מבראוןרישוי עסקים5ריזנבך11:20 2269171200747514/12/2017

רישוי עסקים26שיינפיין11:32 2270171200748914/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 19יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19709,34.89295במיקום 

11:29 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל11:52 2271171200751114/12/2017

ו רמת הריח : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19785,34.89105

Smelly   11:43 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים18שיינפיין12:07 2272171200752414/12/2017

ריח כימי ריח שרוף קשיי נשימה  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19757,34.89121ישראל במיקום 

11:57 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים43אנגל12:12 2273171200752914/12/2017

ריח כימי ריח שרוף קשיי נשימה גירוי בעור : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19806,34.89363ישראל במיקום , כפר סבא, 43

 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

12:06

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח חריף מבר אוןרישוי עסקים9ויינברג12:27 2274171200755014/12/2017

רישוי עסקים78אנגל12:27 2275171200754814/12/2017

ריח : ריח כימי ריח ביוב ריח שרוף  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : רמת הריח במפגע! מסריח וחריף ממפעל בראון

  הקריאה 32.1975,34.89187ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

14/12/2017 12:20

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

*ריח חריף מבר אוןפיקוח עירוני9ויינברג12:30 2276171200755514/12/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים78אנגל12:53 2277171200757314/12/2017

הריח .נורא:   .צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רק מתגבר רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19782,34.89116ישראל במיקום , סבא

 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

12:48

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים15אנגל12:55 2278171200757414/12/2017

קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 15אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19486,34.89259במיקום 

12:49 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל12:58 2279171200757514/12/2017

סירחוו : קשיי נשימה ריח לולים  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע.  דוחה ממפעל בראון

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19774,34.89019ישראל במיקום , כפר סבא, 78

 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

12:55

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28אברוצקי12:59 2280171200757614/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, אברוצקי:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19512,34.89188

Smelly   12:56 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20קמינסקי13:09 2281171200758414/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19707,34.89185במיקום 

12:58 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים15שיינפיין13:10 2282171200758614/12/2017

ריח נורא ממפעל בראון   :   ריח כימי  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , 85-93בן יהודה :)מיקום משוערך)חזק בכתובת :  רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.18367,34.93274ישראל במיקום , סבא

 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

13:00

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני15שיינפיין13:10 2283171200758514/12/2017

ריח נורא ממפעל בראון   :   ריח כימי  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , 85-93בן יהודה :)מיקום משוערך)חזק בכתובת :  רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.18367,34.93274ישראל במיקום , סבא

 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

13:00

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהמלינה על ריח  חזק מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין13:25 2284171200759114/12/2017

רישוי עסקים78אנגל13:26 2285171200759214/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19788,34.89044במיקום 

13:20 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםספיר13:37 2286171200760014/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19373,34.88969

Smelly   13:35 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםקמינסקי13:38 2287171200760214/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19666,34.89209במיקום 

13:38 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקיםספיר13:55 2288171200761014/12/2017

ריח כימי צחנה ממפעל בראון  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.20016,34.89005

Smelly   13:53 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים17שיינפיין14:12 2289171200761714/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : שיינפיין רמת הריח במפגע. סירחון עז ממפעל בראול

ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19712,34.89086

Smelly   14:03 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים7קמינסקי14:25 2290171200763014/12/2017

מסריח ממפעל : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

בינוני בכתובת : חמישי בצהריים רמת הריח במפגע, ברחוב נלקין , בראון

ישראל במיקום , כפר סבא, 7מרים ואברהם קמינסקי :)מיקום משוערך)

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19661,34.89384

Smelly   14:21 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17שיינפיין14:26 2291171200763214/12/2017

ריח כימי ריח ביוב ריח שרוף צריבה בעינים : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מסריח מאוד צחנה של תערובת : קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות

דובה :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע.  בעלי חיים זוועה

  32.19713,34.89106ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23ויצחק שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

14:23 14/12/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל14:36 2292171200763914/12/2017

ריח כימי ריח שרוף קשיי נשימה  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19785,34.89052

Smelly   14:33 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19ריזנבך16:13 2293171200766414/12/2017

ריח כימי צריבה בעינים צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 8אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19478,34.89312במיקום 

16:05 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19אנציקובסקי16:14 2294171200766514/12/2017

חזק בכתובת : ריח כימי  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

  32.19706,34.88988ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:02 14/12/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין16:17 2295171200766914/12/2017

ריח לא נעים : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )בינוני בכתובת : מורגש היטב בבית רמת הריח במפגע

  32.17889,34.89562ישראל במיקום , כפר סבא, 36טשרניחובסקי :)משוערך

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:45 14/12/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהאון נכנס לתוך הביהס-ריחות מסריחים ממפעל בררישוי עסקיםאוסטרובסקי17:19 2296171200769614/12/2017

סירחון נוראי ממפעל בראוןפיקוח עירוני20ספיר17:54 2297171200771814/12/2017
בהמשך לשיחה עם שרון מהמוקד - אין פקחים בשעות אלו

הפניות נפתחות גם למחלקת תברואה מונעת

פיקוח עירוני2תור18:01 2298171200771914/12/2017

צריבה בעינים קשיי נשימה ריח לולים  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כמובן שוב בימי חג שלא יוכלו לבוא פקחים  . יעקובסקי מנקה טת הלול:  הערות

, כפר סבא, 7-9חסידה :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.18749,34.92644ישראל במיקום 

16:38 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

בהמשך לשיחה עם שרון מהמוקד - אין פקחים בשעות אלו

הפניות נפתחות גם למחלקת תברואה מונעת



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

פיקוח עירוני9לוונברג18:03 2299171200772114/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 7מרים ואברהם קמינסקי :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19624,34.89372במיקום 

16:45 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

בהמשך לשיחה עם שרון מהמוקד - אין פקחים בשעות אלו

הפניות נפתחות גם למחלקת תברואה מונעת

רישוי עסקים30שיינפיין18:03 2300171200772014/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19809,34.89015

Smelly   17:54 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13לוונברג18:04 2301171200772414/12/2017

צחנה חזקה : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רמת הריח .  חודרת אפילו לתוך הדירה. ממפעל בראון מורגשת ברחוב לוונברג

ישראל במיקום , כפר סבא, 15אנגל :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19486,34.89259

Smelly   17:15 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני19שיינפיין18:04 2302171200772314/12/2017

ריח כימי ריח ביוב ריח שרוף צריבה בעינים : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

צחנה נוראית ממפעל בראון שלא : קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות

נורא . מבקשת לשלוח פקח לעצור את ההפקרות הזו. מפסיק את הסירחון לרגע

דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע.  ואיום

  הקריאה נפתחה 32.19713,34.89106ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

14/12/2017 17:47

בהמשך לשיחה עם שרון מהמוקד - אין פקחים בשעות אלו

הפניות נפתחות גם למחלקת תברואה מונעת

רישוי עסקים23שיינפיין18:05 2303171200772814/12/2017

ריח תערובת : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : מסריח רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19212,34.89096ישראל במיקום 

17:21 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני22ספיר18:05 2304171200772714/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

. בחניה התת קרקעית ובתוך הדירה. 30סירחון מהמפעל בשיינפיין : הערות

מיקום )חזק בכתובת : זוועה רמת הריח במפגע. גורם לבחילה וכאב ראש

  הקריאה 32.19693,34.88989ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

14/12/2017 17:29

פניות ריח מועברות גם למחלקת - אין פיקוח בשעות אלו

תברואה מונעת

רישוי עסקים13ויינברג18:05 2305171200772614/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 13רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19726,34.89218

Smelly   17:16 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני42אנגל18:05 2306171200772514/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

 רמת 42אנגל . הריח אפילו בלובי ובחניון. צחנה נוראית מבראון בכל השכונה

כפר , 34-36דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19712,34.89126ישראל במיקום , סבא

 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

17:45

בהמשך לשיחה עם שרון מהמוקד - אין פקחים בשעות אלו

הפניות נפתחות גם למחלקת תברואה מונעת

פיקוח עירוני4מרים19:24 2307171200774814/12/2017

בינוני : ריח שרוף  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 4מרים :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.18782,34.93618

Smelly   19:13 14/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

בהמשך לשיחה עם שרום מהמוקד - אין פקחים בשעות אלו

הפניות נפתחות גם לאיכות סביבה אזורית



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים17שיינפיין11:35 2308171200796315/12/2017

ריח חריף רמת : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , 17דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19665,34.89095ישראל במיקום , סבא

 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

11:33

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין11:36 2309171200797215/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , 26שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.17458,34.91222

Smelly   11:35 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים21שיינפיין11:36 2310171200796515/12/2017

קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19941,34.8915

Smelly   11:32 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין11:36 2311171200796415/12/2017

סירחון מבראון : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : אי אפשר להסתובב בבי סנטר ריח חריף קשה לנשום רמת הריח במפגע

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19808,34.89023

Smelly   11:29 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין11:37 2312171200796715/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : איככככככס רמת הריח במפגע. סירחון נוראי ממפעל בראון, צהריים טובים

ישראל , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19701,34.89112במיקום 

11:33 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין11:39 2313171200797015/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19716,34.89115במיקום 

11:36 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19ריזנבך11:39 2314171200796915/12/2017

צריבה בעינים צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 8אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.1948,34.8932במיקום 

11:36 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין11:41 2315171200797315/12/2017

ריח לא נעים : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )בינוני בכתובת : מורגש היטב בבית  רמת הריח במפגע

ישראל במיקום , Unnamed Road, Ramat HaKovesh:)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.2165,34.9381

Smelly   11:40 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח מסריח ממפעל בר אוןרישוי עסקים9ויינברג11:43 2316171200797615/12/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה!!!!!למות. 19רחוב שיינפיין , מסריח מאד ממפעל בראון: תלונה על סירחון רישוי עסקיםשיינפיין12:10 2317171200798615/12/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהיש סרחון נוראי ממפעל בראוןרישוי עסקים4שיינפיין12:27 2318171200799115/12/2017

רישוי עסקים17שיינפיין12:44 2319171200800015/12/2017

ריח כימי ריח שרוף צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 17דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.1968,34.89078ישראל במיקום , כפר סבא

 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

11:52

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים19שיינפיין12:45 2320171200800115/12/2017

ריח כימי ריח שרוף צריבה בעינים קשיי : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח רע מאוד מבראון כמו כל יום לאחרונה : נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות

, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19712,34.89105ישראל במיקום , כפר סבא

 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

11:58

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים45אנגל12:46 2321171200800215/12/2017

ריח חריף  : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19574,34.88957במיקום 

12:22 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים15שיינפיין13:21 2322171200801915/12/2017

קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19779,34.89025במיקום 

13:19 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13לוונברג13:22 2323171200802015/12/2017

צחנה ממפעל : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רמת הריח .  חודרת גם לתוך הבית. בראון מורגשת היטב ברחוב לוונברג

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19831,34.89067

Smelly   13:20 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13לוונברג13:23 2324171200802115/12/2017

!  מסריח נורא: צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19798,34.89034במיקום 

13:21 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה סנטר בשכונה ירוקהBמרכז רישוי עסקיםאנגל13:51 2325171200802615/12/2017

רישוי עסקים21שיינפיין13:52 2326171200802715/12/2017

קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.1982,34.89025במיקום 

13:34 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים34שיינפיין13:53 2327171200802815/12/2017

ריח כימי צחנה ממפעל בראון  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , 554:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19899,34.91544

Smelly   13:46 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים4ויינברג13:54 2328171200803015/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, אברוצקי:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19505,34.89231

Smelly   13:54 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20ספיר13:54 2329171200802915/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 135ויצמן :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.17458,34.91222

Smelly   13:35 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים30שיינפיין13:58 2330171200803415/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , רעננה, 11החרושת :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19247,34.88099

Smelly   13:56 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.שוב ושוב ושוב ריח עז ומסריח מכיוון מפעל בראוןרישוי עסקים23שיינפיין14:12 2331171200804115/12/2017

רישוי עסקים36שיינפיין14:59 2332171200805715/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : אי אפשר לנשום  רמת הריח במפגע! מסריח: הערות

  הקריאה 32.19764,34.8917ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15/12/2017 14:05

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין15:02 2333171200805915/12/2017

נמאס כבר : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק בכתובת : מהמפעל הזה מהבוקר מסריח בלי הפסקה רמת הריח במפגע

ישראל במיקום , כפר סבא, 10-16רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19693,34.89285

Smelly   14:26 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים6לוונברג15:04 2334171200806015/12/2017

ריח חריף ממפעל בראון : ריח כימי  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, וישני:)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.1962,34.89448במיקום 

14:40 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים32שיינפיין15:06 2335171200806215/12/2017

ריח כימי ריח ביוב ריח שרוף ריח לולים  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : ריח מסריח וחריף מאוד ממפעל בראון רמת הריח במפגע: הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19738,34.89177

Smelly   15:01 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20ספיר15:06 2336171200806115/12/2017

גירוי בעור צחנה ממפעל בראון  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 135ויצמן :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.17458,34.91222

Smelly   14:41 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהממש נורא, ריח מבראוןרישוי עסקיםשיינפיין15:49 2337171200807215/12/2017

רישוי עסקים22ספיר15:54 2338171200807315/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

סירחון . 30שיינפיין . נכנס לבית מהחלונות הצפוניים. סירחון מהמפעל: הערות

דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : נוראי רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.1968,34.89144ישראל במיקום , כפר סבא, 34

 15/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

15:38

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח נוראי מבראוןרישוי עסקים19שיינפיין16:21 2339171200807515/12/2017

פיקוח עירוני16לבונה08:09 2340171200832617/12/2017

ריח שרוף צריבה בעינים קשיי נשימה  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19783,34.89165במיקום 

08:07 17/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים16לבונה08:10 2341171200832717/12/2017

ריח שרוף צריבה בעינים קשיי נשימה  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19783,34.89165במיקום 

08:07 17/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

פיקוח עירוני15שיינפיין13:15 2342171200857417/12/2017

ריח מחניק וסירחון של : ריח כימי  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : תערובת עופות ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

  הקריאה 32.19622,34.8875ישראל במיקום , כפר סבא, פריבר:)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17/12/2017 13:09

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים19שיינפיין13:24 2343171200857717/12/2017

ריח כימי ריח ביוב ריח שרוף צריבה בעינים : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

. צחנה נוראית בביס לאה גולדברג: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות

, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע.  סכנת נפשות

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19789,34.89013ישראל במיקום , כפר סבא

 17/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

13:19

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

*יש צחנה ממפעל בר אוןפיקוח עירוני4ויינברג15:36 2344171200864617/12/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

**רישוי עסקים4ויינברג15:37 2345171200864717/12/2017 שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהיש צחנה ממפעל בר און** נשלח פיקוח

רישוי עסקים78אנגל16:24 2346171200866117/12/2017

מסריח עכשיו : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : כל השכונה מבראון ריח מעורר בחילה חריף מאחד  רמת הריח במפגע

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19777,34.89128

Smelly   15:51 17/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים23שיינפיין16:42 2347171200866617/12/2017

סירחון ממפעל בראון : קשיי נשימה  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : בחילה נוראית רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19796,34.89027ישראל במיקום , כפר סבא

 17/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

15:37

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים38אנגל16:49 2348171200866817/12/2017

סרחון   רמת : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 19-21אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19525,34.89372במיקום 

15:34 17/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים21שיינפיין16:50 2349171200867017/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : סרחון נורא רמת הריח במפגע

  הקריאה 32.19736,34.89095ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17/12/2017 15:31

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל16:50 2350171200866917/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19936,34.89243

Smelly   15:37 17/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח גיהנום מהמפעל בר אוןרישוי עסקים3שיינפיין14:06 2351171200925818/12/2017

*ריח גיהנום מהמפעל בר אוןפיקוח עירוני3שיינפיין14:06 2352171200925718/12/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים9לוונברג14:11 2353171200926218/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 10המלכים :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.18855,34.94043

Smelly   14:10 18/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים28שיינפיין14:13 2354171200926418/12/2017

ריח חריף : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , 41אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : מהמפעל  רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19524,34.89527ישראל במיקום , סבא

 18/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

13:55

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה.ריח כמו של תבלין חריף.  דקות10ריח מבראון אומרת כי זה התחיל לפני כרישוי עסקים19שיינפיין14:13 2355171200926318/12/2017

רישוי עסקים19שיינפיין14:14 2356171200926518/12/2017

צריבה בעינים קשיי נשימה ריח לולים  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

. ריח נוראי מעורר בחילה של תערובות אוכל ללולעם ממפעל בראון: הערות

חזק : גועל נפש  רמת הריח במפגע! בלתי אפשרי להשאיר חלון פתוח בבית

ישראל במיקום , כפר סבא, 12מאשה ודב סקיבין :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19436,34.89206

Smelly   13:48 18/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח תערובת. נורא. סירחון כבד בשכונה הירוקה ממפעל בראון, שלוםרישוי עסקיםספיר14:16 2357171200926618/12/2017

רישוי עסקים19שיינפיין14:17 2358171200926818/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : איכס סירחון רמת הריח במפגע. איכס בראון

ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19712,34.89086

Smelly   13:41 18/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין14:24 2359171200927218/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 34-36דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.1971,34.89125במיקום 

13:42 18/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20ספיר14:25 2360171200927318/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19803,34.89026

Smelly   13:41 18/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים21שיינפיין14:26 2361171200927518/12/2017

קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , 34-36דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית 32.19721,34.8913ישראל במיקום , סבא

13:40 18/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyעל ידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין14:27 2362171200927618/12/2017

ריח כימי ריח ביוב ריח שרוף צריבה בעינים : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

זה גורם . צינה התחילה שוב מבראון: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות

דובה :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע!!!!!! די. לכאבי ראש

  32.19712,34.89105ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23ויצחק שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

13:39 18/12/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים15שיינפיין14:47 2363171200929918/12/2017

קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, אברהם פררה:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.18804,34.89492במיקום 

14:46 18/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים36אנגל15:38 2364171200932218/12/2017

מסריח רמת : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19669,34.88985

Smelly   15:18 18/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל15:38 2365171200932118/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת :  רמת הריח במפגע42אנגל . מסריח נורא מבראון

  הקריאה 32.19495,34.89581ישראל במיקום , כפר סבא, 42אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

18/12/2017 15:24

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים26שיינפיין16:19 2366171200934218/12/2017

ריח חזק רמת : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , רעננה, 87רבוצקי :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.18896,34.88759במיקום 

16:10 18/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים3ויינברג16:20 2367171200934318/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 62רפפורט :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19259,34.8914

Smelly   15:46 18/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים78אנגל20:32 2368171200940418/12/2017

, באופן מוגבר: צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : ומוגזם רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19813,34.89044ישראל במיקום 

20:04 18/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני21שיינפיין09:13 2369171200955519/12/2017

קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , 34-36דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית 32.19721,34.8913ישראל במיקום , סבא

08:01 19/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyעל ידי אפליקצית 

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים21שיינפיין09:15 2370171200955719/12/2017

קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , 34-36דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית 32.19721,34.8913ישראל במיקום , סבא

08:01 19/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyעל ידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין09:16 2371171200955919/12/2017

סירחון בביהס : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

שדרות :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : חנק רמת הריח במפגע. 60הירוק ב 

  הקריאה נפתחה 32.19038,34.89397ישראל במיקום , כפר סבא, מנחם בגין

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

19/12/2017 08:49

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17שיינפיין09:17 2372171200956019/12/2017

ריח של : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : תערובת רמת הריח במפגע

  הקריאה 32.19714,34.89056ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

19/12/2017 08:02

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים13לוונברג09:18 2373171200956119/12/2017

על הבוקר : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רחמה ודב :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : סירחון חזר  רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה 32.19761,34.89254ישראל במיקום , כפר סבא, 13וינברג 

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

19/12/2017 08:02

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים32שיינפיין12:30 2374171200980019/12/2017

צחנה : ריח כימי צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : ממפעל בראון רמת הריח במפגע

  הקריאה 32.19734,34.89124ישראל במיקום , כפר סבא, 34-36שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

19/12/2017 09:41

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני32שיינפיין12:30 2375171200979819/12/2017

צחנה : ריח כימי צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה ויצחק :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת : ממפעל בראון רמת הריח במפגע

  הקריאה 32.19734,34.89124ישראל במיקום , כפר סבא, 34-36שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

19/12/2017 09:41

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

פיקוח עירוני14אנציקובסקי12:48 2376171201037020/12/2017

ריח כימי צריבה בעינים קשיי נשימה צחנה : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : מסריח רמת הריח במפגע: ממפעל בראון  הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, 19יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19728,34.89334

Smelly   12:46 20/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים26שיינפיין12:49 2377171201037220/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 13רחמה ודב וינברג :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19673,34.89246

Smelly   12:46 20/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים14אנציקובסקי12:49 2378171201037120/12/2017

ריח כימי צריבה בעינים קשיי נשימה צחנה : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : מסריח רמת הריח במפגע: ממפעל בראון  הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, 19יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19728,34.89334

Smelly   12:46 20/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים14אנציקובסקי12:50 2379171201037320/12/2017

ריח כימי צריבה בעינים קשיי נשימה צחנה : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : רמת הריח במפגע.... מסריח: ממפעל בראון  הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, 14יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19733,34.89336

Smelly   12:09 20/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני14אנציקובסקי13:13 2380171201038820/12/2017

ריח כימי ריח שרוף צריבה בעינים קשיי : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : מסריח נורא רמת הריח במפגע: נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, 43אנגל :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19777,34.89365

Smelly   13:12 20/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים2לוונברג13:24 2381171201039820/12/2017

ריח חזק : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, וישני:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : ומבחיל של תערובת רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19626,34.89486ישראל במיקום , כפר סבא

 20/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

12:59

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים15שיינפיין12:53 2382171201158622/12/2017

קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, זטלר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19448,34.88932

Smelly   12:50 22/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים16זליוונסקי13:10 2383171201159322/12/2017

סרחון נוראי ב : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

bכפר , 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת :  סנטר  רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19802,34.89016ישראל במיקום , סבא

 22/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

12:55

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני16זליוונסקי13:13 2384171201159422/12/2017

סרחון נוראי ב : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

bכפר , 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת :  סנטר  רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19802,34.89016ישראל במיקום , סבא

 22/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

12:55

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים4מרים17:53 2385171201164722/12/2017

חזק בכתובת : ריח ביוב  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

  32.18755,34.93613ישראל במיקום , כפר סבא, 4מרים :)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

17:53 22/12/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים7זמיר17:54 2386171201164822/12/2017

חלש : ריח שרוף  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 7זמיר :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1852,34.9279

Smelly   17:50 22/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים3עמק עירון17:56 2387171201164922/12/2017

חזק בכתובת : ריח שרוף  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 3עמק עירון :)מיקום משוערך)

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.17806,34.93413

Smelly   17:49 22/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים32שיינפיין13:35 2388171201232024/12/2017

ריח כימי ריח ביוב ריח שרוף צריבה בעינים : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ריח מסריח וחריף   : קשיי נשימה גירוי בעור ריח לולים רעש מטבע  הערות

ישראל , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19365,34.88923במיקום 

13:33 24/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני13לוונברג16:26 2389171201241724/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19798,34.89037

Smelly   16:02 24/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים13לוונברג16:26 2390171201241624/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19798,34.89037

Smelly   16:02 24/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין16:32 2391171201242024/12/2017

סירחון נורא : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : מעורר בחילה בשיינפיין רמת הריח במפגע

ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1968,34.89107

Smelly   15:57 24/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים9לוונברג16:35 2392171201242224/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19736,34.88998

Smelly   16:35 24/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20שיינפיין17:02 2393171201243424/12/2017

צריבה בעינים קשיי נשימה צחנה ממפעל : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : צחנה ממפעל בראון וקשיי נשימה  רמת הריח במפגע: בראון  הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, מרים ואברהם קמינסקי:)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19656,34.89173

Smelly   17:01 24/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים15שיינפיין17:03 2394171201243524/12/2017

למרות הגשם : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע. הסירחון לא מפסיק

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19647,34.88988ישראל במיקום , כפר סבא

 24/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

17:02

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים21שיינפיין17:04 2395171201243624/12/2017

קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  רמת : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 4ירמיהו :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.1868,34.93788במיקום 

17:00 24/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים42אנגל17:05 2396171201243724/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

רמת . גם בלוונברג וגם באנגל. אי אפשר לנשום בחוץ. ריח מגעיל ממפעל בראון

ישראל , כפר סבא, 1אוסטרובסקי :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19477,34.89581במיקום 

17:04 24/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים10לוונברג17:08 2397171201244524/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כפר , 10לאה ודוד לונברג :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19711,34.89431ישראל במיקום , סבא

 24/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

17:07

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין17:09 2398171201244724/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק בכתובת : שיינפיין רמת הריח במפגע. גועל נפש. סירחון מזעזע מבראון

ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19712,34.89087

Smelly   17:05 24/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים17שיינפיין17:20 2399171201245324/12/2017

: ריח כימי צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : סרחון נוראי למרות הגשם   רמת הריח במפגע

ישראל במיקום , כפר סבא, 17דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19668,34.89052

Smelly   17:04 24/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2לוונברג17:23 2400171201245624/12/2017

ריח חריף של : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : תערובת ברחוב לוונברג בכפר סבא רמת הריח במפגע

  הקריאה 32.19448,34.89303ישראל במיקום , כפר סבא, 8אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

24/12/2017 17:23

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים19שיינפיין17:24 2401171201245724/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, סוסנובסקי:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1955,34.89156

Smelly   17:09 24/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין17:25 2402171201246224/12/2017

סירחון של : קשיי נשימה ריח לולים  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : רמת הריח במפגע!!   דוחה. בישול אוכל ללולים

ישראל במיקום , כפר סבא, נעמי שמר פינת שדרות מנחם בגין:)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19021,34.89185

Smelly   17:19 24/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים22ספיר17:25 2403171201246024/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : אי אפשר לנשום רמת הריח במפגע.סירחון בשיינפיין מהמפעל: הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, 12אנגל :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19289,34.89293

Smelly   17:18 24/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים34שיינפיין17:26 2404171201246324/12/2017

ריח : ריח כימי צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : רמת הריח במפגע!!!!! מצב בלתי נסבל. צחנה נוראית.נוראי מבראון

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19784,34.89013

Smelly   17:26 24/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20ספיר17:42 2405171201246724/12/2017

גירוי בעור צחנה ממפעל בראון  רמת הריח : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 62רפפורט :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19249,34.89182

Smelly   17:34 24/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה בירוקה80מלינה על ריח מסריח ומחניק באיזור רישוי עסקיםשיינפיין17:42 2406171201246624/12/2017

רישוי עסקים38אנגל17:45 2407171201246824/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

סרחון בלתי נסבל רמת הריח ! גואל נפש אי אפשר לשהות בחוץ: הערות

ישראל במיקום , כפר סבא, 36אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1949,34.89477

Smelly   17:28 24/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19אנציקובסקי18:23 2408171201247924/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

סירחון מזעזע מבראון למרות הגשם פשוט בא להקיא    רמת הריח : הערות

כפר , 19יקובסקי 'לאה וישראל אנצ:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית 32.1973,34.89325ישראל במיקום , סבא

17:45 24/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyעל ידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין19:59 2409171201249724/12/2017

ריח אופייני : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : למפעל המסריח הזה  רמת הריח במפגע

  הקריאה 32.19638,34.89107ישראל במיקום , כפר סבא, ויצחק שיינפיין

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

24/12/2017 19:35

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני19שיינפיין11:55 2410171201285325/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19716,34.89111במיקום 

11:54 25/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים19שיינפיין11:56 2411171201285425/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19716,34.89111במיקום 

11:54 25/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2אנגל12:13 2412171201286625/12/2017

רמת הריח :    צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , רעננה, נתיב האבות:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.17481,34.89077

Smelly   11:59 25/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

פיקוח עירוני19שיינפיין14:22 2413171201296125/12/2017

סירחון : קשיי נשימה ריח לולים  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : מעורר בחילה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע

ישראל במיקום , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)משוערך

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19751,34.89095

Smelly   13:06 25/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים26שיינפיין14:26 2414171201296625/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 4ש "החי:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1839,34.91307

Smelly   13:40 25/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים16זליוונסקי14:27 2415171201296725/12/2017

סרחון נוראי   : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19722,34.88987במיקום 

13:34 25/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים45אנגל14:30 2416171201296925/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 6-8סוסנובסקי :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.1953,34.89267

Smelly   13:15 25/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים14אנציקובסקי14:31 2417171201297125/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ויצמן :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : רמת הריח במפגע!!!!! מסריח: הערות

  הקריאה נפתחה 32.17174,34.92877ישראל במיקום , כפר סבא, 207

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

25/12/2017 13:09

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

*אומרת כי יש ריח נוראי וחזק מבראוןפיקוח עירוני21שיינפיין14:48 2418171201298525/12/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

*אנא טפלו. ריחות מסריחים בראון אופפים את השכונהפיקוח עירוני5ריזנבך15:35 2419171201300325/12/2017 אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהאנא טפלו. ריחות מסריחים בראון אופפים את השכונהרישוי עסקים5ריזנבך15:36 2420171201300425/12/2017

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצהריח חריף של תערובת מבראון בבית ספר לאה גולדברגרישוי עסקים6ויינברג15:37 2421171201300525/12/2017

רישוי עסקים19שיינפיין16:20 2422171201301825/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : איכסססס רמת הריח במפגע. סירחון= בראון . רחוב ספיר!!!מסריח

ישראל , כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19712,34.89087במיקום 

16:13 25/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים20שיינפיין16:22 2423171201302025/12/2017

ריח שרוף צריבה בעינים צחנה ממפעל : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

, כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : בראון  רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19776,34.89024ישראל במיקום 

15:04 25/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

רישוי עסקים23שיינפיין16:29 2424171201302525/12/2017

ריח נוראי ממפעל : קשיי נשימה  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

בראון פשוט אי אפשר לנשום סירחון נוראי עושה בחילה נוראית  רמת הריח 

ישראל במיקום , כפר סבא, ספיר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19645,34.8897

Smelly   16:24 25/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים28שיינפיין16:29 2425171201302425/12/2017

ריח אופייני : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

דובה :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : למפעל המסריח  רמת הריח במפגע

  הקריאה 32.19682,34.89134ישראל במיקום , כפר סבא, 34ויצחק שיינפיין 

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

25/12/2017 15:23

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין16:30 2426171201302725/12/2017

ריח כימי ריח ביוב ריח שרוף צריבה בעינים : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

כאבי . מלפני הצהרים סרחון מטורף: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות

רמת הריח ?  עד מתי. בראון ממש מתעלה על עצמו. ראש חזקים מהריח

, כפר סבא, 17-23דובה ויצחק שיינפיין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על 32.19712,34.89105ישראל במיקום 

15:30 25/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyידי אפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים6ויינברג16:30 2427171201302625/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

 פינת איילון 20מיקוניס פינת נתיבי איילון פינת :)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה 32.06024,34.78595ישראל במיקום , תל אביב יפו, דרום

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

25/12/2017 15:28

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2אנגל16:31 2428171201302825/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , רעננה, 86אחוזה :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.17963,34.87856

Smelly   15:50 25/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2לוונברג16:32 2429171201303125/12/2017

ריח מבחיל של : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

בינוני בכתובת : תערובת באזור קניון הירוקה בכפר סבא רמת הריח במפגע

  32.19448,34.89303ישראל במיקום , כפר סבא, 8אנגל :)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

16:09 25/12/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים45אנגל16:32 2430171201303025/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא', חיימוביץ:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19552,34.88977

Smelly   16:01 25/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים13שיינפיין09:45 2431171201395527/12/2017

מסרי רמת : צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , רעננה, 24זרחין :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19865,34.88246

Smelly   08:41 27/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים14אנציקובסקי13:19 2432171201477828/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

לאה וישראל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : מסריח רמת הריח במפגע: הערות

  הקריאה 32.19744,34.89356ישראל במיקום , כפר סבא, 14יקובסקי 'אנצ

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

28/12/2017 12:29

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה



2017ריכוז פניות מוקד בנושא מפגעי ריח בשכונה הירוקה לשנת 

פיקוח עירוני14אנציקובסקי13:20 2433171201477928/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

לאה וישראל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : מסריח רמת הריח במפגע: הערות

  הקריאה 32.19744,34.89356ישראל במיקום , כפר סבא, 14יקובסקי 'אנצ

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

28/12/2017 12:29

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

פיקוח עירוני35שטחים בנויים15:02 2434171201484228/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, נעמי שמר:)מיקום משוערך)חזק בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.18986,34.89157

Smelly   14:39 28/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

* אין ריח, סגורה וטופלה עי המחלקה

רישוי עסקים38אנגל15:40 2435171201486328/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

אנגל :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : סירחון בבית הספר  רמת הריח במפגע

  הקריאה נפתחה בצורה 32.19508,34.89511ישראל במיקום , כפר סבא, 38

 28/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאוטומטית על ידי אפליקצית 

15:38

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים10ויינברג15:41 2436171201486428/12/2017

ריח כימי צריבה בעינים קשיי נשימה  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

בן :)מיקום משוערך)חזק בכתובת : סירחון מבראון  רמת הריח במפגע: הערות

  הקריאה נפתחה 32.15907,34.8906ישראל במיקום , הוד השרון, 17גוריון 

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyבצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

28/12/2017 15:29

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים11לוונברג15:42 2437171201486628/12/2017

חזק בכתובת : ריח לולים  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל במיקום , כפר סבא, 85-93בן יהודה :)מיקום משוערך)

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.18367,34.93274

Smelly   15:21 28/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים38אנגל15:42 2438171201486528/12/2017

ריח כימי קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  : להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

מיקום )חזק בכתובת : דכאון רמת הריח במפגע. הסרחון הרגיל מבראון: הערות

  הקריאה 32.1978,34.89009ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)משוערך

 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyנפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

28/12/2017 15:29

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים19שיינפיין15:43 2439171201486728/12/2017

: קשיי נשימה צחנה ממפעל בראון  הערות: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

חזק : מסריח מבראון ברחבת הבי סנטר וביס לאה גולדברג רמת הריח במפגע

ישראל במיקום , כפר סבא, 78אנגל :)מיקום משוערך)בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 32.19806,34.8904

Smelly   15:18 28/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים2ויינברג15:44 2440171201486828/12/2017

חזק בכתובת : ריח לולים  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

  32.18606,34.85628ישראל במיקום , רעננה, 31הטללים :)מיקום משוערך)

 לדיווח על מפגעי Smellyהקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 

15:17 28/12/2017ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים46אנגל16:42 2441171201487928/12/2017

חזק : ריח כימי ריח לולים  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

 Smelly  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי אפליקצית 1-,1-במיקום 

16:13 28/12/2017לדיווח על מפגעי ריח   

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה

רישוי עסקים10לוונברג23:14 2442171201495928/12/2017

: צחנה ממפעל בראון  רמת הריח במפגע: להלן דיווח על מפגעי ריח סביבתי

ישראל , כפר סבא, 11לאה ודוד לונברג :)מיקום משוערך)בינוני בכתובת 

  הקריאה נפתחה בצורה אוטומטית על ידי 32.19701,34.8943במיקום 

17:58 28/12/2017 לדיווח על מפגעי ריח   Smellyאפליקצית 

שינוי סטטוס פניה לפי קבוצה


