
מטרדי ריח וזיהום האוויר  
בשכונות הירוקות

גני ילדים



מטרדי  "סרטון 

"הריח

: רקע 
מפעל בראון מייצר תערובת  •

.1992לבעלי חיים משנת 
עובדים25מפעל משפחתי כ •
שעות ביממה20עובד •
טון בשנה של  12,000מייצר •

טון חודשי1000; תערובת

https://www.youtube.com/watch?v=NuxzAP8I5go&feature=youtu.be


אשכולות גנים  + בתי ספר + מגורים 

ממפעל בראון' מ250-כ=







:שלבים בטיפול במטרדים

?  האם יש פה ריחות רעים–פרק א 

איכלוס השכונה הירוקה ותחילת תלונות בקרב  2011

התושבים

הקמת צוות מאבק  , התגברות תלונות התושבים2012

.מפגשים ראשוניים וסיורי שטח עם העירייה, ראשוני

העירייה שוכרת יועצת  . מאות תלונות של תושבים2013

ס"הגנהחלו לערב את , מומחית לנושא מטרדי ריח



המאבק המשותף של העירייה  –פרק ב 

והתושבים תופס תאוצה
פרישטיקד "י עו"מתחיל הליך משפטי עם העירייה ע2014•

ד אריה  "בראון עובד עם עו. בגין שלילת רישיון העסק( ליקוורניק)
.בראון תובע את העירייה והתושבים נכנסים כצד בתביעה. נייגר

כגורם למפגע  הגנת הסביבה מכירה במפעל בראון –5/2015•
"מהמותר בחוק בשכונת מגורים6עד פי 3פי ." ריח בלתי סביר

העיתונות . עירייה+תושביםצ בהשתתפות "שידור בגל–5/2015•
.מוציא מכתב אזהרההבריאות.מ, המקומית מלאה בכתבות

בראון מסיים להתקין את מערכת הפלסמה הקרה  –10/2015•
.  מתחיל הליך גישור ביוזמת בראון+ לטיפול טכנולוגי במפגעי הריח 

+         התושבים . בראון מסכים לפינוי. ממנה מגשרש"ביה
.העירייה מכינים מתווה לפינוי



נוסעים הלוך ושוב לדיונים  -פרק ג
בבית המשפט בלוד

בראון מפוצץ את הגישור ומחליף עורכי דין –4/2016•
ש הוא מבקש לחקור  "בביה. ממשיך ההליך המשפטי(. 'הורוביץ.לש)

.את התושבים ומאשימם בשקרים ומפסיד בחלק זה של התביעה

עולים לשידור מיוחד  עירייה+השכונהועד+התושבים-2016אביב •
ל"בכתבה בגלי צה

בראון זוכה אבל לא נדרש לשלם  –גזר הדין במשפט -8/2016•
בשל כשלים מנהלים בהליך  -מוחזר לו הרישיון למפרע. פיצויים

.  על אף העובדה כי ממשיך לגרום למפגעי ריח, השלילה בלבד

כמות  . ס לאה גולדברג ועוד מתחמי גנים"נפתח ביה9/2016•
.הצוות החינוכי וההורים עולה, התלונות בקרב התלמידים 

.  כמות הדיווחים עולה–סתיו וחורף 2016•





!לתושבים נמאס–פרק ד 
2017-2018

ס  "הגנ, מאבק התושבים ממשיך במגעים עם העירייה•
אין  . שולחת סיורים מדי פעם ובודקת את תנאי הרישיון

(.לטענת התושבים)אכיפה מספקת 

,  בפליטות מהארובותפורמאלדהידנמצא גז –8/2017•
.העומד בתקן

"  סמלי"התושבים ממשיכים לדווח ובאפליקציית –9/2017•
עולה כמות הדיווחים למאות מדי חודש

ד "תושבים מגישים תביעה ייצוגית באמצעות עו–10/2017•
.חיצוני שפונה אליהם

350בהשתתפות כ הפגנת ענק מתקיימת –11/2017•
כתבות רבות בעיתונות. תושבים וכן נציגי עירייה





מטרדים וזיהום: הסבל מתגבר –פרק ה 
הסרחונות ממשיכים  2017-2018

"שתפעל באמצעים העומדים לרשותה"ס מצהיר "הגנ•

יודגש כי מכון תערובות בראון  . "בעלי המפעל מכחישים–11/2017•
".התלונות הן תלונות שווא, אינו גורם למפגעי ריח

התושבים לוחצים על ניטור אויר ומעלים חשדות  –11/2017מ •
ס"י הגנ"נערך שימוע לבראון ע-12/2017. לזיהום

7גז פורמאלדהיד פי ס לאה גולדברג "נמצא בביה–2018יולי •
.הבריאות מוציא מכתב אזהרה.מ,מערך היעד הבריאותי המומלץ

פ עם  "ס ובשת"העירייה מתקינה גלאים של רד גרין ופועלת מול הגנ•
.  התושבים

נשכר יועץ סביבתי•



זיהום ומפגע?? עד מתי–פרק ו 
2018-2019

יש לציין שביום הבדיקה דווח  )מגלות חריגות בפורמאלדהיד בדיקות חוזרות –11/2018•

מתגלה חוסר התאמה עם הגלאים הקיימים. שוב לא אותר המקור(. על סרחונות קשים

בלאה גולדברג דרשו ההורים השבתה עד  )שביתה חלקית במוסדות החינוך בירוקה –12/2018•

( פתרון

היועץ הסביבתי מגיש חוות דעת חלקית ולא אינטגרטיבית והמלצות שוליות12.2018•

2019

תושבים מבקשים ניטור קבוע  בשכונה  .  ס"הגנ+איזורית' יח+ דיונים עם העירייה -

הוכשרו צוותי מריחים–4/2019

ס ודורש פתרון"ראש העיר מקיים פגישה רבת משתתפים עם הגנ



? מה לא מצוי במחלוקת

יש בשכונה ריחות רעים שמקורם הוא מפעל בראון( 1

עוצמתם ותדירותם משתנה במהלך השנה , הריחות מגיעים בגלים על פי כיוון הרוח( 2

מוסדות חינוך ובתי מגורים נמצאים כיום במרחק קטן מבראון( 3

המפעל התקין את כל הפתרונות הטכנולוגיים האפשריים הקיימים בשוק ועדיין פולט  ( 4

ריחות רעים וחומרים לאוויר

ניתנה החלטה על ידי ראש העיר שאין מקום למפעל ויש לפעול לסיום פעילותו במיקומו ( 5

הנוכחי

?  מה לא הוכח מעל לכל ספק

עוצמתו ותדירותו ואת הנזק הבריאותי שהוא עלול להסב, מהו מקור הפורמלדהיד



הוועדה מתבקשת לייעץ בכל הדרכים לסיום פעילות  

המפעל במיקומו הנוכחי על פי החלטת ראש העיר



בראי העיתונות



2017-תמונות מההפגנה ב



ניידות חומרים מסוכנים בגין  
בחילות  , ריחות רעים

וצריבות בעיניים







מאות  -מדי שבוע •
דיווחים באפליקציית  

Smelly

תלונה  = כל סרטן אדום •
ריח רע/על סירחון

השכונה עולה  
בצחנות

השכונה  -11/2017
"גלי צהל"הירוקה ב

https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%93%D7%A8/%D7%99%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%93%D7%A8071117/%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C-071117

