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 תמצית מהלך הדיון
 

עילאי הרסגור-הנדין: אנו עורכים את הדיון בוועדה בעקבות הדיון שנערך במועצת העיר. יש לציין  
אך אני  שהנושא הגיע מוקדם מדי אל שולחן המועצה, לפני שהסתיים תהליך הבדיקה הפנימי, 

שמח לערוך על כך דיון פומבי ולא חושש לבדוק בכל פעם מחדש את האמיתות שאנחנו פועלים  
. לפיהן  

 שרית סלע: ]מציגה מצגת[  
בריאותיים, תפעוליים והיבטים של שביעות רצון הציבור ומדיניות.  לנושא זה היבטים כלכליים,  

 
היבטים כלכליים: במסגרת הניתוח נבדקו מכרזים ונאספו נתונים לגבי עלויות ומודלי הפעלה  

בתשע רשויות ברחבי הארץ. השיטות הנפוצות הן ריסוס וחירמוש. מהבדיקה עולה כי גם בערים  
קבוע, בין השאר בשל התפתחות עמידות של חלק   פןמרססות מתבצעת עבודת חירמוש באו

. עשינו  ס. לכן יש לקחת בחשבון גם עלויות חירמוש במידה ונרצה לחזור לרססמהצמחייה לריסו
 השוואה כלכלית מפורטת בין כפר סבא והערים רעננה, נתניה, מודיעין וירושלים. 

 
₪,. מבדיקת   1,149,371ת של  מבדיקת עלויות הטיפול במדרכות עולה שכיום מדובר בעלות שנתי

₪, אך אם לא נרסס העלות   660,971נרסס העלויות יהיו ההצעות שהוגשו למכרז החדש עולה שאם  
₪, כלומר העלויות ללא ריסוס הן נמוכות יותר.  640,979תהיה    

 
. ערכנו בחינה של נתוני  77.1%שביעות רצון התושבים: שביעות הרצון מניקיון העיר עומדת על 

מקריאות    1%קריאות בשנה זו לגבי שביית מדרכות, שהן  590. היו  2020קריאות המוקד בשנת 
לצורך ההמחשה, באותה   מכלל קריאות המוקד בעיר. 0.002%-המוקד בתחום איכות הסביבה ו

קריאות בנושא פינוי גרוטאות וגזם מהמדרכה. 5,780שנה היו   
 

דיעין, ערים שמרססות, שיעור קריאות המוקד  ערכנו השוואה לעומת ערים אחרות. ברעננה ומו
  0.14%מכלל קריאות איכות הסביבה, כלומר לכפר סבא יש רק   0.86%בנושא עשביית מדרכות הוא  

  לערים ביחס  מוקד קריאות יותר הרבה יש  סבא בכפר כללי באופן קריאות יותר לעומת ערים אלו.
.בחשבון גם זאת לקחת  שצריך כך ,הנושאים בכל הללו . 

 

 7איכות הסביבה מס'  :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא:

 אסמכתא :    5/7/2021 נערך ביום:
 

 עילאי הרסגור הנדין  נרשם ע"י : עילאי הרסגור הנדין  נוהל ע"י:

חברי  
 הוועדה
   שנכחו

,  דודו אשכנזי, איציק מנהיימר,אבי מוגרבי עדי לוי סקופ,  ,פנחס כהנא,  , דני הרושעילאי הרסגור הנדין  

שמות חברי  
הוועדה 
 שלא נכחו 

 אורן וולשטין  ,אור קרסין  איל בהק,

 שמות
 וזמניםמ

 שנכחו:

שלומית קיטרו, קרן שטרית באלי,   ,נבנצל רגויניב בלייכר, תמי קצבאודי להב, שרית סלע, גיא כריסטל, 
, גלעד אלעזר מאיר מנדלוביץ דניאל אוטמזגין,  

המשרד להגנת הסביבה  – זרתהון דמוזה   
אדם טבע ודין  –טל גרנות   

 

 חברי ועדה ומוזמנים  תפוצה: 



 

בדקנו את פיזור הקריאות על פני מפת העיר וראינו שישנן תלונות מוגברות באזורים מסויימים  
ופחות תלונות באזורים אחרים, כך שאם נייעל את עבודת החירמוש ונתמקד באזורים בהם יש  

 יותר תלונות נוכל לתת מענה בצורה טובה. 
 

ממשרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד  ביקשנו את חוות דעתם של אנשי מקצוע
אדם טבע ודין, חברת אדמה בע"מ )מייצרת ומשווקת חומרי הדברה( ואיגוד הגננים   החקלאות,

הישראלי. עמדתו של המשרד להגנת הסביבה היא שיש לצמצם את ההדברה ולהשתמש בה כמוצא  
ן עלולה להיות פגיעה בתושבים  אחרון, וזאת מתוך ידיעה שאין פיקוח והקפדה על ההנחיות, ולכ

ובמגוון מינים בסביבת ההדברה. מחברת אדמה בע"מ נמסר לנו שכיום אין תכשיר ביולוגי שקוטל  
עשבייה. איגוד הגננים הישראלי השיג שבתחום הגינון אין נהלים ספציפיים בנושא ההדברה ואין  

 פיקוח ייעודי. 
 

יעל את העבודה. במסגרת זו ישנה זרוע חירמוש  בדקנו אלטרנטיבות טכנולוגיות נוספות שיוכלו לי 
יש גם טכנולוגיה    שמוצמדת למכונות הניקיון. ניתן לצרף אמצעי זה כבר במסגרת המכרז הנוכחי.

 של השמדת עשבייה באמצעות קיטור, אותה אנחנו מתכוונים לנסות. 
 

נית העבודה  והצליחה להתאים את תוכ   ערכה ניתוח של מוקדי צמיחת העשבייה  עיריית ירושלים
השנתית באופן שמקדים חירמוש לתמיחה רצינית של עשבייה. התוכנית הצמליחה להביא לירידת  

. 80%-התלונות על עשבייה ב   
 

ברחבי העולם הפכו את האתגר להזדמנות למעורבות קהילתית, החל מימי ניקיון מרוכזים 
צעות חיבור למשל של  באמ לקהילה, דרך טיפול בנושא ההשקייה וטפטוף המים במרחב הציבורי

למצוא בשכונת פלורנטין בתל אביב.  צינורות מזגנים לצמחייה. פרויקט מסוג זה ניתן  
 

[ במהלך הצגת המצגת נערך דיון בין המשתתפים ונשאלו שאלות]  
 

 עילאי הרסגור-הנדין: אני מעלה להצבעה את הצעת ההחלטה. 
 

 הצעת החלטה: 
העיר להמשיך במדיניות הנוכחית של הימנעות משימוש  ועדת איכות הסביבה ממליצה למועצת 

נות ואת אגף חזות העיר לבחון פתרונות חדשניים  בחומרי ריסוס ומנחה את אגף הקיימות והחדש
ומקיימים נוספים לטיפול בעשבייה, תוך תשומת לב למוקדי צמיחת העשבייה המרכזיים  

 ולמחזורי הצמיחה על פני השנה 
 

 ההצעה התקבלה פה אחד. 
 
 

ניתן לצפות כאן בהקלטת הישיבה:  
https://www.facebook.com/495649493907556/videos/973629373390479 

 


