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סימוכין378392 :

סיכום ועדת איכות הסביבה 23/11/17
משתתפים :מאיר אלונים ,אלה דנון ,ממה שיינפיין ,אורן תבור ,דודו אשכנזי ,רחלי
רם ,איתי צחר
נושאי הדיון-

 .1הצגת פעילות במרכז קיפוד.
 .2התמודדות מול מפגעים בריאותיים וסביבתיים

ניתן עדכון מקיף על פעילות עיריית כפר סבא בנושא הטיפול במפגעי הריח השונים מהם
סובלים תושבי העיר.
מזה תקופה ארוכה תושבי השכונות המזרחיות בכפר סבא סובלים ממפגעי עשן וריחות
חריפים .מפגעים אלו מופיעים באופן תדיר ופוגעים באיכות החיים של התושבים ואף
מעוררים חשש לפגיעה בבריאותם.
מקורות המפגעים ,שריפות פסולת (חקלאית תעשייתית וביתית) משטח ישראל והן משטח
הרשות הפלסטינית ,ריסוסים חקלאיים ,ריחות לולים ממושבים סמוכים ,מט"ש דרום השרון
המזרחי (ניר אליהו) העולה על גדותיו ,הזרמת שפכים מן הרשות אל נחל קנה ,מפעלים
תעשייתיים ברחבי העיר ,חשד להשפעות סביבתיות של חברת "טבע" ועוד.
עד כה עיריית כפר סבא וועד הפעולה פעלו מול מספר רשויות וגורמים אזוריים וארציים
רלוונטיים על מנת להתמודד עם המפגעים ,הפעולות שנעשו:
.1
.2
.3

.4
.5

לבקשת העירייה מפעל "טבע" הקים תחנת ניטור אויר ניידת סמוך למפעל.
העירייה מקיימת קשר שוטף עם המשרד להגנת הסביבה בכל הנוגע לאירועי זיהום
האוויר .מתבצעים דיגומים סביבתיים ובדיקות פתע ע"י המשרד להגנת הסביבה
ותאגיד הביוב עבור העירייה.
העירייה פנתה לחברות העוסקות בתסקירי זיהום אויר וקיימה פגישות רבות עם
מומחים לזיהום אויר בשיתוף נציגי ועד התושבים .נבחרה חברת ( KTEבע"מ)
אשר נשכרה ע"י העירייה .לאחר ביצוע הסקר ,גובשה תכנית עבודה מקיפה
בשת"פ עם ועד התושבים ,החברה מבצעת דיגומים לשריפות ולשפכים הכוללים גם
מעקבים.
הועלה לאוויר רחפן בשת"פ עיריית כפר סבא ועיריית טירה לאיתור שריפות וביצוע
אכיפה
הוגשה תביעה לבית משפט של עיריית הוד השרון נגד רשות המים.
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.6
.7
.8
.9

התקיימה ישיבה בוועדת הכנסת והובטח כי המשרד להגנת הסביבה יבצע אכיפה
משמעותית.
התקיימה פגישה בהשתתפות המשרד להגנת הסביבה ורשות המים בנושא המט"ש
וגובשה תכנית בעלות של כ 6-מיליון  ₪במטרה לצמצם את זיהומי האוויר באזור.
נשלחו מספר מכתבים רשמיים למנהל רשות המים ,המפציר לקדם השלמת הבנייה
של מט"ש דרום השרון ומציאת פתרונות ביניים נוספים.
יצירת מטה מאבק אזורי בהובלת עיריית כפר סבא על מנת להביא לביטול יוזמת
הקמת תחנת הכוח של חברת "ריינדיר" בתא שטח "מפגש השלום" ולמנוע קידום
היוזמה להקמת תחנת הכוח בצור נתן על ידי חברת "אדלטק אנרגיה".

הערות חברי הועדה –
דודו אשכנזי מציע להעביר את החומרים בנושא המת"ש למבקר המדינה.
מאיר אלונים מציע להגיש תלונה במשטרת ישראל.
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