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 ות תושבי השכונה.נוכחישיבת הוועדה נערכה בשטח פתוח ברח' תור פינת דיה בשכונת האוניברסיטה ב
 

 סדר יום:
 דיון חירום בנושא מפגעי ריחות הלולים ממושב צופית, הסמוכים לשכונת האוניברסיטה.

 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 

 הנדין:-הרסגורעילאי  -דברי פתיחה
 שלום לכולכם, תודה לקהל הרב שהגיע, אתם מוכיחים כמה הבעיה שנדון בה קשה ומטרידה את תושבי 
שכ' האוניברסיטה וגני השרון. בעיה שמכה כמעט מדי ערב בתקופה האחרונה. ריח חריף וחזק של הלולים 

לעזוב את השכונה לפחות לכמה שעות שמשבש את החיים בצורה ניכרת, גורם לבחילות וגם מביא תושבים 
 כדי להתרענן ולהפסיק את הבחילות.

 
לקראת הישיבה  הזאת עברתי על הרבה מאוד חומרים, על כל ההתכתבויות שהיו לעיריית כפר סבא בנושא 
הזה בשנה האחרונה ויותר. אפשר לראות שלא עזבו את הנושא. גם אורן וולשטיין כתב רבות בנושא. גם 

 למועצת דרום השרון ולמשרד להגנת הסביבה.אחרים כתבו 
 

אי אפשר להגיד שהגורמים האחראים לא ידעו מה קורה כאן. אי אפשר לטעון שעיריית כפר סבא שתקה 
 ושהמשרד להגנת הסביבה והמועצה האזורית דרום השרון לא ידעו מה הולך בשכונה הזאת.

המועצה האזורית דרום השרון הגישה כתב לאחרונה, קיבלנו בשורה משמחת אחרי הרבה מאוד מאמצים, ש
 אישום נגד בעלי הלול. אבל יחד עם זה הלול ממשיך לפעול ללא רישיון עסק והתושבים עדיין סובלים.

 

 4/2019מס' ישיבה: איכות הסביבה פרוטוקול ישיבת ועדת:  נושא: 

 480984  אסמכתא :    18/6/19 נערך ביום:

 רחל גבריאל נרשם ע"י : הנדין-עילאי הרסגור נוהל ע"י:

שמות חברי 
הוועדה 

 הנוכחים:

 העיר, יו"ר הוועדההנדין, סגן ראש -עילאי הרסגור

 סגן ראש העיר -דני הרוש

 חברת מועצה -עו"ד עדי, לוי סקופ

 חבר מועצה -פנחס כהנא

 מ"מ סגן מנהל אגף איכות הסביבה, מזכיר הוועדה -אורן וולשטיין

 נציג אזרחים למען אויר נקי  -אבי מוגרבי

 נציג מטה המאבק לבינוי שפוי כפר סבא -איציק מנהיימר

  

שמות חברי 
הוועדה שלא 

 :נכחו

 

 ות מוזמניםשמ
 :שנכחו

 היח' האזורית לאיכות הסביבה בשרון -סרגיי קושניר

 התובע העירוני -סלע-עו"ד ישראל בר

 יועץ סגן ראש העיר -יניב בלייכר

 רכזת הוועדה -רחל גבריאל

 

 העיריה,  סגן מבקר העירייה רכז/ת ועדותמשתתפים,  תפוצה:
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 דני הרוש: 

 סליחה,  תדגיש בפני הציבור שהיו פגישות עם המשרד להגנ"ס ועם סגנית ראש המועצה דרום השרון.
 

 הנדין: -סגורעילאי הר
שות עם המשרד להגנת הסביבה ואנחנו נפגשנו בשבוע שעבר עם סגנית ראש המועצה דרום השרון היו פגי

 ובהחלט לפחות מבחינה הצהרתית, הם רוצים לעזור ומבינים את גודל הבעיה, והם אכן הגישו כתב אישום.
 

שנתיים עד שבית המשפט -חודשיים, שנה-ולא נחכה חודש ,אנו רוצים שהמפגע הזה יוסר כמה שיותר מהר
 ו.תפסיקתן את י
 

 כבר ותיק במאבק הזה לתאר את הסיפור כולו ואחר כך נפתח זאת לדיון.שאני אתן לאבי מוגרבי 
 

 אבי מוגרבי:
 ול הלולים.אני תושב השכונה ומוכר בעיקר בגלל המאבק שאני מוביל מ

הגעתי לשכונה לפני שנתיים וחצי ומיד נחשפתי לבעיה הזו שלא ידעתי עליה לפני כן. החלטתי שאני ומשפחתי 
 לא נמשיך לחיות כך. מהר מאוד התחלתי לעבוד מול העירייה. 

באוקטובר האחרון נערכה פגישה עם מנהל מחוז מרכז, גידי מזור, שם להפתעתי נודע לי שהלול פועל ללא 
 שיון עסק.רי

החלטתי לפעול בשיתוף עם אורן וולשטיין שנמצא כאן. לשמחתי זה נשא פרי, הוגש כתב אישום בנושא רישוי 
 עסקים ונקווה שבקרוב יוגש גם כתב אישום בנושא מפגעי ריח.

הוגשו כתבי זה דיון חירום.  .ליו שאנחנו עושים דיון שניאלא מובן מזה הנושא נדון גם לפני כחודש בוועדה. 
אישום ואנחנו יודעים שזה יכול לקחת הרבה מאוד זמן. המטרה שלנו היום זה למקד זאת בהיבט חירום 

 כלומר לפתור את הבעיה אחת ולתמיד וכמה שיותר מהר.
 

 עו"ד עדי לוי סקופ:
אשמח לדעת אילו סמכויות יש לוועדה מעבר למה שהעירייה עושה. מה אנחנו כחברי הוועדה  יכולים לעשות, 

 , לדחוף. מה מסגרת הסמכויות שלנו בסיוע בנושא זה? לסייע
שכן אני מבינה שנעשים הרבה מאוד צעדים, ויש גם כתב אישום בנושא רישוי עסקים. מה מונע הגשת כתב 
אישום בנושא ריחות, כרגע? האם זה כבר בטיפול? מה חברי הוועדה יכולים לעשות במסגרת הסמכויות שלנו 

 זה מפגע של ממש.על מנת לפתור את המפגע? 
 איך שהגעתי הרחתי את הריחות. אלה ריחות מובהקים, הבנתי שכרגע הריח הוא חלש לעומת המצב הרגיל.

 
 הנדין: -עילאי הרסגור

לו אפקטיביות בכך שהריחות נחלשו  חלק מחשיבות הדיון הזה הוא בעצם קיומו, ואנחנו רואים שכבר היתה
חשוב שתעשו את זה עתה. אם יש תושבים שרוצים להגיד כמה מילים ולדבר על הסבל שלהם, -לפחות לעת

 והדבר יתועד.
 

 תושבת: 
שנים ויכולה להעיד שהמפגע הזה קיים לפחות שבע שנים.  11אני מראשוני התושבים בשכונה הזו, גרה בה 

והתופעה רק הולכת וגוברת. אשמח לשמוע איך יכול להיות  ,ה פעמים במוקד העירוניאני אישית התלוננתי כמ
עד עכשיו לא ננקטו הליכים נגדו. זה לא רק אנחנו שסובלים, אני שומעת ומצב שגורם שמזהם את הסביבה, 

 שגם התושבים מצופית סובלים מאוד מהריח הזה. אני הגעתי למצב שאני צריכה לסגור את החלונות בבית,
אני לא רוצה שהריח יכנס אלי הביתה, אני לא תולה כביסה בחוץ, לא רוצה שהריח ייספג בבגדים, הריח הוא 

 מטרד של ממש.
 אני מאוד אשמח שיהיה אפשר לקדם את הנושא הזה.

 
 שאלה מהקהל: 

 מה מונע מהמשרד להגנ"ס להגיש תביעה מצידו חוץ מהתביעה של המועצה?
 

 יניב בלייכר: 
מצא בחקירה פלילית של המשרד. לפי הבטחה שלהם השבוע, בזמן הקצר יוגש כתב אישום בנושא הנושא הזה נ

אומרים שבוע אז הכוונה היא כמה חודשים. מחר יש שכ ,מפגע ריח. לצערי, מניסיוננו עם המשרד להגנ"ס
להגנ"ס פגישה עם מנהל המחוז. יש חשיבות מאוד גדולה של התושבים שימשיכו להפעיל את הלחץ על המשרד 

 בכל האמצעים, דרך אפליקציית "סמלי" ופניות למוקד.
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 תושב:  -בן
 שנים. במהלך השנים הגיעו מספר פעמים צוותי מריחים מהמשרד להגנ"ס. 6אני גר בבניין הפינתי 

. הדבר ידוע זמן רב. אני מאוד מעריך את אבי שהרים אנחנו סובלים, לא פותחים חלונות, לא יכולים לארח
 . פעלנו בדרכים חוקיות לטפל במפגע. זה עובר את גבול הטעם הטוב.את הכפפה

 הגיע הזמן לעשות לזה סוף.
 

 פנחס כהנא: 
אני חבר מועצה. אני רכזתי כאן גופים שעניינם נושאים של איכות הסביבה ונושאים של עצים וכו'. זו ישיבה 

ה סביבתית. קיימנו דיון ובדיון נאמרו שניה של הוועדה בנושא. תפקיד הוועדה לשמוע על כל בעיה שהיא בעי
דברים ברורים. שהיועץ המשפטי יודע ופועל, שיש שיח עם המועצה האזורית ועם המשרד להגנ"ס, זה התפקיד 
של העירייה לעשות מה שצריך. הקשר עם גורמי חוץ זה התפקיד של העירייה. ציינו זאת גם בישיבה הקודמת. 

 רייה בדברים האלה. אי אפשר לזרוק את זה על תושבים.התושבים חייבים להיות מאחורי העי
 

 הנדין:-עילאי הרסגור
לשטח כדי אחת המטרות של הישיבה הזו היא בעצם קיומה, בעצם הנראות שלה. יצאנו עם הישיבה ממש 

שחברי הוועדה יוכלו להרגיש את הריחות. קיום הוועדה כאן הוא חלק מהלחץ שאנחנו מפעילים. לראשונה 
סוף המועצה -ים, בעקבות הלחץ הכבד שהופעל בעבודתו של אבי שמוביל את הפרויקט הזה, סוףאחרי שנ

 האזורית הגישה כתב אישום, שזה אבן דרך בנושא הזה.
 אנחנו לא מסתפקים בזה, אנחנו לא נחכה ונמתין עד שהמשפט הזה יתארך, אנחנו רוצים שהלול הזה יסגר.

 
 תושב: 

למה עד היום נערכה פגישה רק עם סגנית ראש המועצה ולא עם  -דברים: שאלה ראשונהאני לא מבין שני 
לעסק הזה אין רישיון עסק, מהסיבה הפשוטה שלעסק הזה  -ראש המועצה? דבר שני, מבחינת רישוי עסקים

גישה אין היתר בנייה, כי הם חורגים בבנייה שלהם. כתב אישום יכול להימרח על פני שנים. צריכה להתקיים פ
של ראש העיר שלנו עם ראש המועצה, צריכה להיות אכיפה ברמת כספית. לא יכול להיות שיהיה פה עסק 
 שמזהם לנו את החיים, מזהם את הסביבה. הריחות שאנו מריחים זה אמוניה מהפרשות הלולים וזה לא בריא.

ש המועצה וידרוש ממנו שהעסק על מי הלחץ הזה מופעל. עד שראש העיר שלנו לא ישב עם ראאגב, לא ברור לי 
 הזה יסגר לאתר, ואם  העסק לא יסגר, שיתנו לו קנסות כספיים. 

צריך להפעיל סנקציות, לסגור את דרך המוביל שעוברים בה התושבים מצופית. זה לא ייפתר עם כתבי אישום. 
יכולת אמיתית  לבעל העסק אין אינטרס לסגור. זמני העבודה של המשרד להגנ"ס איטיים מאוד, אין להם

לאכוף. יש להפעיל סנקציות כלכליות נגד עסק לא חוקי. אי אפשר לאמוד את הנזק הבריאותי שנגרם לילדים 
 שלנו. 

 
 הנדין:-עילאי הרסגור

 נעשו שיחות וגם פגישות עם ראש המועצה דרום השרון. דני הרוש סגן ראש העיר יתייחס לנושא הזה בהמשך.
יציג את הפעילות של  יהאזורית לאיכות הסביבה להתייחס לנושא הזה. סרגי ר מהיחידהיניתן לסרגיי קושנ

 היחידה.
 

 סרגיי קושניר:
אני עובד ביחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון. היחידה הוקמה עוד לפני הקמת המשרד להגנת הסביבה. 

ון, מועצה אזורית חוף רשויות: כפר סבא, רעננה, הוד השרון, מועצה אזורית דרום השר 6היום אנו משרתים 
 צור יגאל.  -השרון ומועצה מקומית כוכב יאיר

 אני מטפל בנושאי רעש, זיהום אויר וקרינה.
קיימא  -בהקדמה קצרה אני אגיד שבעצם נושא המפגעים הוא מאוד מקצועי. היום אנחנו הולכים לכיוון בר

 יותר ויותר. 
  

 בתחום החקלאות.  יש מונח שנקרא רישיון עסק לצמיתות, שקיים במיוחד
 רי עברנו את כל השלבים בהגדרה, זה מוגדר כמפגע.טוהחוק למניעת מפגעים הוא חוק פלילי. באופן סטטו

 
 דני הרוש: 

סרגיי, סליחה על ההפרעה, אנחנו רוצים להתקדם ולצאת מפה עם החלטות. יש לי כמה רעיונות שנציג אותם 
 עכשיו.

מפגע. הוגש כתב אישום. האם יש בסמכות המשרד להגנ"ס לפעול בואו נהיה אופרטיביים. הנושא הוגדר כ
  לסגירת העסק?  ישראל, אתה יכול להגיד, האם יש בסמכות עיריית כפר סבא לעשות משהו?
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 ישראל בר סלע: 
אני אקדים ואומר שחוק אויר נקי לא מאפשר לנו לפעול בדיוק כמו ביתר החוקים כנגד עסק מזהם. חוק אויר 

 ,העסק המזהם צריך לבוא לביהמ"שבעל רק לממונה במשרד להגנ"ס להוציא צווים מנהליים. נקי מאפשר 
להגן על עצמו, כדי לבטל את הצו. אני לא יכול לאלץ את המשרד להגנ"ס לפעול בקצב אחר מזה, אני רק יכול 

 ולהסביר לו.  עליוללחוץ 
 אני מאוד מבין את הזעם שלכם. 

 
 תושב: 

יש לך עסק עם אדם שהוא עבריין, מחזיק את התושבים כבני ערובה. אנשים אסמטיים שסובלים. האויר לא 
 שנים. מה הפתרון? 6ראוי לנשימה. זה הליך שמתנהל כבר 

 
 ישראל בר סלע: 

 לסגור כביש בעילה של הפעלת לחץ, זה יכול לפעול כחרב פיפיות נגדנו. תושבי צופית יטענו "גם אנחנו סובלים
 מהריח ואתם מענישים אותנו", לך לבית משפט ותגן על זה... 

 זה יהיה בלתי אפשרי לדעתי.
 

 תושב: 
שנים  6שנים. אז איפה קו הסיום? כמה שנים עוד צריכות לעבור, עוד  6כל ההליך שמתנהל פה נמשך כבר 

 ? צריך לקצוב לזה זמן.שנים קדימה 10, עוד קדימה
 

 דני הרוש: 
 כעיריית כפר סבא יכול לפעול?  ,מחר ,ישראל, מה הסעד המשפטי שאתה יכול לתת לי, שאני

 
 ישראל בר סלע: 

סעד משפטי שיהיה חוקי ויעמוד במבחנים של בית משפט שיכבד את זה, אין לי. זה מצב שמאפיין התרחשות 
רבן לא יכולה לפעול נגד שהקורבן ומי שמזהם הם קרובים מידיי, ברשויות שכנות, והעירייה מהצד של הקו

 העסק המזהם.
 

 הנדין:  -רעילאי הרסגו
מה היית עושה כדי להפסיק את מפגע אני אשאל את השאלה אחרת: לו אתה היית התובע של דרום השרון, 

 הריח באופן מיידי?
 

 ישראל בר סלע: 
 ק.שמאפשר להגיש בקשה לבית משפט, לצו מניעתי לסגירת העס יש סעיף בחוק רישוי עסקים

 
 עו"ד עדי לוי סקופ: 

 ומה אנחנו יכולים לעשות נגד המועצה דרום השרון?
 

 תושבת: 
מישור המשפטי, לפי מה שאני שומעת ומתרשמת, כי במישור של רישוי עסקים ננקטו באני רוצה לשאול שאלה 

א ניתן להגיש הליכים פליליים. אני רוצה לשאול במישור של איכות הסביבה, כי זה המישור שהכי בוער. למה ל
עתירה מנהלית נגד המשרד להגנ"ס, על כך שהוא לא אוכף את החוק? החוק מאוד ברור ויש לו תקנות 

 שמדברות על מדידות של הריחות. למה לא לטעון נגד המשרד להגנ"ס, שיפעלו? 
 מעבר לתושבים, למה העירייה לא יכולה להגיש עתירה כמי שמייצגת את התושבים?

 
 ישראל בר סלע: 

 אני לא יכול לפעול בעתירה מנהלית מחוסר יריבות.העירייה היא לא צד נפגע. התושבים הם הנפגעים. 
 

 דני הרוש: 
שאנחנו כנציגים של התושבים אפשרות את הלבדוק  ,מבקש לפנות לאלון בן זקן אני ברשותך אדוני היו"ר,

  בשם התושבים. נגד המשרד להגנ"ס, עתירה מנהלית נגיש
 מבקש שירשם בפרוטוקול.

 
  ניב בלייכר:י

במסגרת אותו הליך של דרום השרון מול בעלי הלול, שמתקיים בבימ"ש, האם עיריית כפר סבא או התושבים 
 יכולים לבוא לשופט ולבקש צו סגירה?



  סבא-עיריית כפר
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 ישראל בר סלע: רק התובע יכול.
 

  :הנדין-הרסגור עילאי
משפטית בכמה כיוונים שעלו בדיון הזה. אנחנו נבדוק בדיקה  עשהנבעקבות כמה הערות שעלו כאן, אנחנו 

רק אגיד שהמשרד להגנ"ס, שאנחנו בקשר קבוע איתו, טוען שבגלל  עם היועץ המשפטי של העירייה.מחר 
 .נו לא מקבליםשאנחשדרום השרון פתחה בהליכים, אז הוא לא צריך לפתוח בהליכים. למרות שזו טענה 

 
  אבי מוגרבי:

מדובר על רישוי עסקים בלבד. המשרד להגנ"ס יש לו מנדט לפעול גם בנושא רישוי עסקים  אני רוצה להסביר, 
והמשרד להגנ"ס פועלים בנושא רישוי עסקים במישור המשפטי מועצת דרום השרון וגם מטרדי ריח. כרגע 

 . נושא מפגעי ריחפועל ב
 

  עו"ד עדי לוי סקופ:
מאחר והבעיה כאן בשכ' האוניברסיטה ... ולצערנו הרב גם תושבי השכ' הירוקות  ,לאגם משאביםאני מבקשת 

את הדעת, אבל צריך עליהם  חווים את בעיית הריח מבראון... בוודאי שיש הבדלים בין הדברים וצריך לתת
, על מנת לייעל את האלה יםלאגם כאן משאבים. יש לנו יכולת לקחת ייעוץ משפטי ולהשתמש בו לשני הדבר

, יש גם דברים שונים אבל יש דברים זהים נושא, כי יש לנו הקשרים משפטיים זהים וחופפים בשתי הסוגיותה
 ואפשר להשתמש בזה. לחלוטין

 
 הנדין: -עילאי הרסגור

במפגע כמפגע ריח וזה שונה ממצב בראון. בראון זה מפעל  יש יותר שונה מדומה, כאן המשרד להגנ"ס הכיר
בשטח כפר סבא עם רישיון עסק. בית המשפט החזיר לו את רישיון העסק. כאן זה לול בשטח מועצה אזורית 
שהיא לא עיריית כפר סבא, בלי רישיון עסק, כאן כמו שאמרתי יש מפגע שהוכר ע"י המשרד להגנ"ס, מפגע 

 ברור ומעל לכל ספק. הוא מאודך אפילו צוות מריחים, כי ריח מאוד חריף ולא צרי
 

 תושבת: 
ריכוזי ניטרטים, אמוניה,  מטעם המשרד להגנ"ס או מטעם היח' הסביבתית, בא עם מד ובדקבא מישהו האם 

ריח אלא על משהו שאנחנו נושמים, שזה גם סכנה בריאותית. מישהו  אני לא מדברת על מפגע ?דברים כאלה
 בא ובדק את זה?

 
 עילאי הרסגור הנדין: 

סרגיי, אני רוצה להתייחס לנושא של זיהום של החומרים שהוזכרו כאן, האם אנחנו יכולים לתקוף את הבעיה 
 מהכיוון הזה?

 
  :קושניר סרגי

 דבר סובייקטיבי. למה נאמר אמוניה?יש פה בעיה שצריך להבין אותה. ריח זה 
 

 תושב:  -חיים
כי זה מה שנפלט מהלול. אז תביא גשש לנטר את העסק. יש מכשירים ואפשר הכל לנטר. אפשר לנטר ע"י 

 הצבת ניידת. זה גם האינטרס של העירייה. 
 

 שה ניטור.עדני הרוש: צריך להביא ניידת כזו שת
 

 תושב:  -חיים
האם  וכמו שנאמר גם החנות אינה חוקית. השאלה: בעייתית היא המשפחה הזויודעים שיש לי הצעה. אנחנו 

 !אנחנו נפגע להם בכיס להזמין תקשורת ושיפסיקו לבוא לקנות שם? ,עשות הפגנהאפשר ל
 

 אבי מוגרבי: 
הפגנה זה לא במסגרת . במסגרת הצעדים שלנו התושביםבינינו ונדבר  תבואו אלי אח"כבעניין זה חיים, 

 חנו נתמקד כרגע במה שהעירייה יכולה לעשות.נ. אהעירייה
 

 דני הרוש: 
להקים מחסום האם אני כעיריית כפר סבא יכול  ,לבדוק מול היועמ"שאני רוצה לרשום בפרוטוקול, מבקש 

 סבא.-השיפוט של כפר בתחום , שער שמונע כניסה ויציאהבכניסה לצופית
 
 



  סבא-עיריית כפר
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 איציק מנהיימר: 
תחנת ניטור לגבי תחנת הניטור, איך אנחנו יכולים לעשות שבכל שכונה תוקם  לשאול את סרגיי אני רוצה

  ?וכמובן בהתאם לעסקים שקיימים באזור כפר סבאלמדידת המזהמים ב
 

 סרגיי קושניר: 
עיריית  קובע את הכללים לניטור. מערך הניטור לא כולל את כל הפרמטרים.הוא הרגולטור שהמשרד להגנ"ס 

כפר סבא הלכה בשלב מסוים לעמדות ניטור כדי לנטר מס' פרמטרים שנקבעו בהתאם לדעה המקצועית של 
 המשרד להגנ"ס...

 
 הנדין: -עילאי הרסגור

מסוים של פרמטרים שאנחנו רוצים לבדוק, ומבחינת הפרוצדורה,  פרסרגיי, בתכלס, אנחנו יכולים להגדיר מס
... כלומר, יש לכם אפשרות להביא אתם היח' האזורית יכולים להשיג לנו ניטור שכונתי או שזה דבר שכרגע לא 

 כמה ניידות שבודקות חומרים ספציפיים שאנחנו נגדיר?
 

 סרגיי קושניר: 
למשרד להגנ"ס. לדעתי האישית,  ,ה של הרשות, עיריית כפר סבא' האזורית יכולים לתמוך בבקשאנחנו היח

אני לא רואה צורך לניטור אמוניה מהלול. יתרה מזאת, אני לא מצפה למצוא את זה ולהצליח להוכיח זאת, 
 אני לא מכיר ניטור רציף, זו לא בדיקה חד פעמית, זה דבר מסובך.

 
 הנדין: -עילאי הרסגור

 ייה תבדוק אפשרות של מדידה עצמאית של חומרים.מבקש לרשום בפרוטוקול: העיר
 

 איציק מנהיימר: 
שהמשרד אלה שני הפרמטרים  וגם מדידות לזיהוי מקור הבעיה. ,המדידות צריכות להיות קבילות משפטית

 להגנ"ס מכיר בהם כדי שיהיה להם תוקף משפטי.
 

  הנדין:-עילאי הרסגור
קבילות, וגם אני פונה לתושבים... אם אתם מכירים חברה כזו אני רוצה לחפש חברה כזו שעושה מדידות 

 שעיריית כפר סבא עדיין לא פנתה אליהם, תפנו אלינו, אנחנו נבדוק כל חברה שמציעה שירות כזה.
 

 יניב בלייכר: 
שאם יש ריחות כימיים למשל ואתה מדווח על צריבות בעיניים,  ,לכיבוי אש יש ניידות ניטור ואני יודע מניסיון

 הם מגיעים. אם אתם מרגישים בחילה וריח חריף תתקשרו, תנסו, אולי הם יבואו. שווה לנסות.
 

 פנחס כהנא: 
ידה. הנושאים הסביבתיים הם חלק מהיחשהעירייה מממנת בטוח  י, אנשלנו ידההיח' הסביבתית היא יח

שלאחרונה יש לנו עניינים  נושאים אזוריים, לכאורה יש הגיון שיש התארגנות אזורית, אבל אני מוכרח להגיד
עם  ,כמו כאן, עם המועצה האזורית שהיא חברה איתנו באותו איגוד, ויש לנו בעיות ביער אוסישקיןכאלה 

הוד השרון של חוסר שיתוף פעולה מצד הוד השרון לפתור בעיה סביבתית קשה. אז אני מבקש שיהיה דיון על 
ים, מה אנחנו מקבלים בתמורה, איך נעשה החיבור בין מהות היחידה הסביבתית, אילו שירותים אנחנו מקבל

 יות?והרש
 כי אנחנו מגלים דבר שהוא טריוויאלי, שרשות שהיא איתנו באותו איגוד... והתושבים שלנו סובלים...

 
 מה התמורה של היח' הסביבתית? לא הבנתי מה היא עושה לטובתנו. ,תושבת: השאלה הבסיסית היא

 
 פנחס כהנא: 

, מתחנת הגז ומסלולי ההמראה, וכל מיני ו מרחביות בנושא הסביבתיינינו הרבה פעולות כאלה שהפיש ל
 דברים כאלה, שההתארגנות האזורית היא חשובה.

אני לא אתן  תגיד לו: "אני רוצה את התחנה!אז מצד שני, אנחנו רוצים את השירות, אתה רוצה תחנת ניטור, 
  ..".שלוש מאות אלף שקל!לך 

 !אבל היא מבוססת על הכסף שלנו ,לא יודע איך עובדת ההתארגנות הזאתאני 
 

 הנדין: -עילאי הרסגור
לנו הרבה נותנת אני לא רוצה להיות סניגור של יחידה זו או אחרת, אבל אני רוצה לציין שהיחידה האזורית 

הצגה של היחידה ת אני מסכים לעשו ועד ניטור ובדיקות... , החל מחינוךתחומים, ממגוון מאוד שירותים
 האזורית שתבוא בפני הוועדה ותציג את הנושאים שבהם היא מטפלת, ואז נוכל לדבר על הדברים האלה.



  סבא-עיריית כפר
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 ם?יייש עוד הערות לגבי הנושא הזה, לפני שנס

 
 איציק מנהיימר: 

שגדלה והרבה שטחים שצמודים לשטחים עיר אני רוצה להגיד מספר מילים. כפר סבא היא  ,לפני הסיכום
מתחילים להיתפס ע"י בנייה מסיבית. גם פה הולכים להיבנות  ,חקלאיים ולשטחים שלא היו מיושבים פעם

שכונה  הולכים לבנותבניינים שיהיו סמוכים ללולים, יש תוכניות שהוגשו גם בצד המזרחי בכניסה לצופית, 
הקים פה שכונות שיהיו לאיש. גם הם יתקלו באותן בעיות שאתם נתקלים. היות והולכים  15,000בגודל של 

סמוכות לאזורי תעסוקה, שלפעמים הם אזורי תעסוקה מזהמים, אנחנו רוצים שבתוכניות מתאר שעומדות 
בסמוך לאזורי תעסוקה ו שיהילאגף הנדסה, ששטחי מגורים של עיריית כפר סבא להתקבל תהיה מדיניות 

אנחנו צריכים להכניס כהמלצה של הוועדה  זהאת פסולת מזהמת.  ה, שאין ב1 וגשיהיו אזורי תעסוקה מס
לעיריית כפר סבא, לאגף הנדסה, כמדיניות שבשלבי התכנון, אזורי תעסוקה מזהמים לא יהיו סמוכים 

 למגורים. זה הכל!
 

 איתך ודעתי ידועה בנושא.אני בהחלט מסכים  הנדין: -עילאי הרסגור
 

 דני הרוש: 
כבר מחר נעלה ליועץ המשפטי,  ,אנחנו נסכם ברוח הדברים שנאמרו, חשוב מאוד שמה שנרשם בפרוטוקול

 ות שדיברנו אליהן, כולל היבט השער, עד תחילת השבוע הבא. אנחנו צריכים להיותאפשרוילבדוק את כל ה
 .ונחושים שהבעיה הזאת תיפתר החלטיים

 
 עזר.העוד ישיבה בנושא חוקי  תהיהדני, אני מזכירה שבישיבה הקודמת אמרנו ש עו"ד עדי לוי סקופ: 

 
 דני הרוש: 

למשרד עו"ד חיצוני, לא ללשכה שלנו, כדי לתת לנו חוו"ד פנות צריך ל חוקי עזר הרבה יותר מורכבים,
 משפטית. אנחנו נדאג לתקצוב.

 
 הנדין: -הרסגורעילאי 

. אני רוצה להודות במיוחד לרחל גבריאל . אני רוצה להודות לחברי הוועדהישיבהאני רוצה לסכם את ה
דעתם ם לאורחים ולתושבי השכונה שהגיעו והביעו את גשהכינה כאן את הישיבה בצורה לא שגרתית ולהודות 

מריח גם ו ואני שותף למה שאתם מרגישים הזאתואת זעמם ואת כל הרגשות שיש להם. אני גם תושב השכונה 
את הנושא, כמה  שלא מכירים הדיברתם והראתם לחברי הוועדוחשוב שמאוד  הריחות קשים. את הריחות
 ודחוף. המצב קשה

בסיס יהיה שנרשמו בפרוטוקול, וזה  עלו כמה רעיונות יפים שדיברנו עליהם בישיבה  וחלקם רעיונות חדשים
ם, ככל הרשום בפרוטוקול וניישם אותו. אנחנו עוד נעדכן אתאת אנחנו ניקח  ישיבת הוועדה.לעבודה אחרי 

, תודה רבה לאבי. תודה רבה ומעדכן בווטסאפאבי מוביל את הקבוצה בהצלחה  .ונעדכן נמשיך להיות בקשר
 לכם.
 

 
 החלטות:

 
 גיש עתירה תהתושבים  מייצגת אתכהעירייה , לבדוק את האפשרות שהיועמ"ש לפנות לאלון בן זקן .1

 .מנהלית נגד המשרד להגנ"ס, בשם התושבים    
  להקים מחסום בכניסה לצופית, שער שמונע כניסה הלבדוק מול היועמ"ש, האם עיריית כפר סבא יכול .2
 סבא.-בתחום השיפוט של כפר ,ויציאה    
 .)הצבת ניידת ניטור( מדידה עצמאית של חומריםביצוע העירייה תבדוק אפשרות של  .3

 
 
 

 חתימת מזכיר הועדה                                             חתימת יו"ר הועדה
  

 


