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 פתיחה .א

 

 שלום,

 

מרכזיים.  נושאים שורה של על ידי אשכול משאבי טבעקודמו  3102בשנת 

 ביניהם: 

בחירת חברה זוכה לשיקום קרקעית הקישון ותחילת עבודתה; תחילת ביצוע 

; ביצוע החלטת 3101 -בהיקף משמעותי של שיקום הכרמל לאחר השריפה ב

פיתוח נגד ליישמניאזיס )שושנת יריחו(; נסיוניות הממשלה בנושא פעולות 

ת ועדה מקצועית מדיניות מקיפה בנושא הטיפול בפסולת חקלאית; הקמ

מייעצת למליאת רשות הטבע והגנים לאתרי מורשת ברט"ג; קידום הקמת 

 פארק אריאל שרון.

 

 ברשות הסביבתי הניטור, לרבות פקחי האשכול לעובדי להודות מבקש אני

כל  ,והמנהלית, על עבודתם המקצועית על ידי האשכולהטבע והגנים המופעלים 

 על מסירותם ועל הישגיהם. אחד בתחומו, 

 

פקחי משכול אכיפה ואל, ואנשי המקצוע במחוזות מחוזותמנהלי התודה ל

לאגפי תכנון, איכות אויר, קרקעות מזוהמות,  פסולת, המשטרה הירוקה, 

 על שותפותם בעבודה ובתוצאותיה. ,ללשכה המשפטית, כלכלה וחינוך

 

 על הפקת המסמך.הר תודה לדורית זוולבסוף, 

 

 

 ,בברכה

 בראור"ר ישעיהו ד

  טבע למשאבי בכיר"ל סמנכ
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 אשכול משאבי טבע

 

 

 

 האשכול: מטרות

 שמירה על הטבע, למען האדם

 

 שמירה על המגוון הביולוגי של ישראל -

 שמירה  על השטחים הפתוחים בישראל -

 שיקום נחלי ישראל -

 שימור אתרי המורשת הלאומיים של ישראל -

 מניעת זיהום של מים וסביבה משפכים  -

 מפעילות חקלאיתמניעת זיהומים ומפגעים  -

 מניעת מפגעים ממזיקים תברואיים -

 הדברה תברואיים הפחתת החשיפה לחומרי  -
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 תחומי פעילות

 אלון זס"ק   – אגף מים, שפכים  ונחלים

 מים )עיליים ותחתיים( קורותמניעת זיהום מ •

 שיקום נחלים •

 טיפול מתקדם בשפכים עירוניים  •

 חקיקה למניעת זיהום מקורות מים  •

 בקביעת מדיניות משק המיםשותפות  •

 

 מנחם זלוצקי  -ומורשתמגוון ביולוגי , אגף שטחים פתוחים

 מדיניות לשמירה על שטחים פתוחים ומשאבי טבע  •

 מדיניות לשמירה על המגוון הביולוגי   •

פיתוח כלים להערכת ערכיות וחשיבות השטחים הפתוחים והמגוון   •

 הביולוגי 

 שימור האתרים הלאומיים בישראל  •

 

 ד"ר שלמה קפואה –אגף סביבה חקלאית 

)זבל בעלי חיים, גזם, פגרים,  חקלאיים ושפכיםמניעת זיהום מפסולת  •

 פסולת פלסטיק ועוד(

 חקלאית מהדברה סביבתיים וזיהומיםמניעת מפגעים  •

  חקלאית הדברה, חקיקה לטיפול בפסולת חקלאית •

 לסביבה ידידותיות חקלאי ממשק שיטות קידום •

 

 ד"ר אורי שלום –אגף בקרת חומרי הדברה ומזיקים 

רישוי חומרי הדברה נגד המזיקים וקידום חומרי הדברה ידידותיים  •

 לסביבה

 רישוי המדבירים בישראל והכשרתם המקצועית •

 בקרה על רשויות מקומיות למניעת מפגעי מזיקים •

  מנחה לאומי לטיפול במזיקים •



 

6  

 

 ד"ר אילן צדיקוב – פרויקטים מיוחדים

בקרה על סילוק בוצות  המכונים לטיפול בשפכים )מט"שים(  ושימוש בה  •
 בחקלאות 

 מערכת לקליטה ממוחשבת ולעיבוד  דיווחי מט"שים )מערכת "מטשים"( •

 קידום אתרי קצה ;מסמך המדיניות המשרדיריכוז  -פסולת חקלאית •

 המשך יישום הרפורמה ברפתות, טיפול בזבל ובשפכים. -משק החלב •
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 3102שנת  – סיכום פעילות .ב

 

 מים, שפכים  ונחליםאגף 

 

. סיכום זה 3102סיכום של נושאים עיקריים שטופלו ע"י האגף במהלך שנת  להלן

 מתמקד בפעולות שהסתיימו בשנה האחרונה במספר נושאים בהם מטפל האגף:

 

 טיפול בשפכים .0

המשיכה המגמה של שדרוג מתקנים בטיפול בשפכים בהתאם  3102בשנת 

. מצורפת טבלה המתארת את רשימת 3101לתקנות החדשות שנכנסו לתוקף ב 

 המטשים ששדרגו את רמת הטיפול בהם לאיכויות כאמור בתקנות.

 הקמת לטיפול שלישוני: /מט"שים אחרי שדרוג

 שנה/ק"מלמ ספיקה ספיקה מ"ק/יממה שם מט"ש 

 0.27 2,7,1 ליבנים 0

 1.00 3,411 פרוד 3

 0.0 2,111 חומה הר 2

 0.66 1,800 (   שמואל גן)   3- מנשה 4

 3.2 0,211 נתיבות 5

 ,.3 0,0,1 שדרות 6

 1.72 3,111 (צורים עין) שפיר 7

 ,,., 311,,0 החלפת סינון וחיטוי –עכו  0

 03.0 10.211 סה"כ 

 

תכניות  00בנוסף, במסגרת הפעילות של עובדי האגף בתחום נבדקו ואושרו 

 מזרח לרבות מט"ש ירושלים 3104נוספות לשדרוג מט"שים שייבנו במהלך 

 ומט"ש איילון.

מהמט"שים בישראל מייצרים קולחים שלישוניים ותהליך השדרוג  40%כיום, כ 

 נמצא בפעילות מתמשכת. 
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הר חומה שבנייתו הסתיימה ומטפל בשפכי השכונה בירושלים עד לרמה  בתמונות: מט"ש

 שלישונית בהתאם לתקנות. מט"ש המבוסס על טיפול ממברנלי בשפכים.
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 :כימות מזהמים בנחלים .3

לרבות בחינת  ,המשיך הניטור הקבוע המתבצע בנחלי ישראל 3102בשנת 

מקורות הזיהום הנקודתיים המזרימים לנחלים ובדיקה של איכויות המים 

 הזורמות ועומסי המזהמים בהם.

 021 -שנים היו כ ,בעוד שלפני  ,מוקדי זיהום נקודתיים 01 -כיום יש בנחלים כ

 מוקדים.

 זיהום  מוקדי מס'  שנה

 קבועים בנחל

0991 331 

3117 021 

3119 001 

3101 93 

3100 91 

3103 01 

3102 03 

 

 נחל קנה בשומרון המזדהם מביוב שמוזרם אליו מהישובים סביבו
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 שיקום נחלים .2

המשיכה הפעילות בכל רחבי הארץ בתחום שיקום הנחלים,  3102במהלך שנת 

 בפרויקטים רב שנתיים רבים ובדגש על מספר פרויקטים לאומיים:

 

: בהתאם להחלטת הממשלה מתקדמת העבודה בפרויקט ניקוי קרקעית הקישון

דגל זה של המשרד. עבודות העפר לבניית ערוץ הנחל החדש הסתיימו זה מכבר 

וכל העבודות המכינות לחפירה ולטיפול בקרקעית מסתיימות בימים אלה. 

 תתחיל עבודת החפירה בקרקעית הנחל .  3104ובאפריל המחפר הימי הגיע לארץ 

 

 3101ינואר  -לניקוי קרקעית הקישוןאתר העבודות 

 
 

הושלמה הקמת גשר "הנבל" על ערוץ נחל  3102בשנת  : הקמת פארק נחל חדרה

 מלש"ח.  ,חדרה בהשקעה של מעל 

פארק הנחל פתוח כבר עתה לציבור הרחב שמגיע בהמוניו לאזור ליהנות 

 מהפארק ומהנחל הזורם ונשפך לחוף הים בסמוך לו.
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 3101ינואר  -חנוכת גשר מעל פארק נחל חדרהבתמונות: טקס 

        

 

 סיום בניית מט"ש בית שאן ובניית מט"ש ביתנייה עם: שיקום הירדן הדרומי

שיסתיים השנה, עיקר הזיהום המגיע לירדן אמור להיפסק וכיום מקודמת 

תוביל  3102תכנית אב לשיקום הירדן הדרומי . תכנית זו שנעשתה ברובה בשנת 

לשיקום הנהר והפיכתו למוקד משיכה לאומי. תכנית מקבילה תקודם גם בחלק 

ום הירדן הירדני לקבלת שיקום הנהר כולו. במקביל להכנת תכנית האב לשיק

 נערכות במקום פעולות שיקום בהיקף של מיליוני שקלים.

 

 מורד הירדן בו מבוצע שיקום אקולוגי ועבודות פיתוח לרווחת הציבור
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 3102 -בהחלטת הממשלה לגבי הקמת רשות הנחל יצאה  רשות נחל באר שבע:

לפועל לאחר הקמת הרשות, בחירת מנכ"ל והפעלת המוסדות הנדרשים מרשות 

 .שאושרה ע"י דירקטוריון הרשות 3104הנחל. הוכנה תכנית עבודה לשנת 

 

 :פעילויות נוספות שנעשו בשיקום נחלים

 ;ליווי הקמת פארק אריאל שרון -

 ;מצלמות ותכנון עין שוקק  -הפארק פיתוח -פארק המעיינות -

 ;ית סטטוטורית+שיקום מחצבת דבוריהתוכנ -נחל תבור -

 ;לת שביל נחל והקמת נקודות תצפית(שביל גאון הירדן )סלי -

 ;שיקום אקולוגי -נחל נבות -

 ;יבתותכנית נחל וסב -נחל שניר -

לקרן ום אקולוגי נופי והגשה תכנית נחל וסביבתו+ תכנית שיק -מורד הירדן -

 ;שטחים פתוחים

 ;וחיבור לשביל נחל חביס ן בחורפישהקמת חניו -נחל כזיב -

 ;שיקום עין טיריא -

 ;ביצוע שביל גוונים -

 ;תכנון שביל אופניים כזיב תחתון -

 ;תכניות מים לנחלים: געתון, נעמן קידום -

ת שיקום אקולוגי נופי, הגשה לקרן שטחים פתוחים והקמ -נחל ציפורי -

 ."טיילת" כעביה+ הכנת תכנית מים
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הכנת תכנית לאומית לטיפול  :בבתי גידול לחיםטיפול במינים פולשים 

באמברוזיה המכונסת לרבות מיפוי סדור של המין הפולש כולל בשטחי יו"ש, 

הכנת הנחיות מקצועיות לטיפול והדרכות לאנשי שטח בתחום. התכנית מוכנה 

 לביצוע בפריסה ארצית

 

 שיחי אמברוזיה מכונסת לאורך כבישים

 
                 

 
 

                                                                                                                
"מערכת חשיפה ביולוגי באמצעות -לניטור הידרוהקמה והפעלה של מערכת 

 :רציפה"

 

מערכות חשיפה רציפה של דגים אשר מהווים ביואינדיקטורים במערכת 

קים. באמצעות מערכת זו ניתן הכוללת זרימה רציפה של המים הנבדאקווריום 

ן שאריות מזהמים אשר מצטברות ומשפיעות על הדגים בשתי רמות לאבח

 ,. הוכנסו במהלך השנה ברמה הביוכימיתו ברמה התנהגותיתעיקריות: 

מחזורי דגים לאקווריומים ונבדקו הימצאות מזהמים שונים בדגים לאחר כל 

 מחזור.
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 בעת הזרמת מי נחל הקישון –"מערכת חשיפה רציפה" 

 

                                                                                                                                       
 

 

ניתוח התוצאות מורה כי במהלך תקופת זמן של ארבעה מחזורים, התנהגות הדגים 

במערכת הייתה תקינה. כאשר נתון זה מתייחס לתקופה כוללת בהם נחשפו הדגים 

 יום.  322למי נחל הקישון סה"כ 

, העקה בדגים אשר באה לידי ביטוי התנהגותי ומורפולוגי ואותרה בזמן ,במחזור 

רכת הצפייה מרחוק )מצלמות הווידיאו(, נבעה כנראה מרמת אמתי באמצעות מע

אמוניה חריגה במי נחל הקישון אשר אליהם נחשפו הדגים במערכת החשיפה 

הרציפה. יחד עם זאת, באנליזה הכימית לא נמצאו ממצאים משמעותיים נוספים 

                             בהתאם לבדיקות השגרתיות ברקמות הדגים.

 

 

  3102 -הרשאה והזרמות המים לנחלים ולסביבה לשנת צווי 

 ישיבות שוטפות של הוועדה המייעצת למתן צווי הזרמה לנחל. 01היו  3102בשנת 

צווי הרשאה בנוהל  9 -צווי הרשאה להזרמה לנחל בנוהל רגיל ו ,2במהלכן, הוצאו 

 חרום כמפורט להלן:
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 מקור ההזרמה שנה
 יעד הזרמה

 )נחל(
 כמות מרבית 

 ק()מ"

 00111 מנעם תחנת הכוח רמת חובב 3102

 3200111 נחלים ארצי חברת מקורות ארצי 3102
 00111 חגית תחנת כוח חגית 3102

 0010111 רובין ושורק מתקן ההתפלה שורק 3102

 001 איילון תאגיד מי לוד 3102

 30111 גרר תחנת שאיבה רהט 3102

 2010111 האלה ולכיש מאגר תימורים 3102

 200111 אלכסנדר אתר פסולת מוצקה טייבה 3102

 001110111 תנינים מדגה מעגן מיכאל 3102

 0000111 קישון קבלן טרארמה 3102

 000180111 איילון והירקון חברת נ.ת.ע 3102

 30111 חיים תאגיד פלגי השרון 3102
 3010111 נחל איילון + הירקון חברת שיכון בינוי נדל"ן 3102
 3010111 גדורה וקישון חברת יפה נוף 3102

 010111 קישון מט"ש חיפה וחברת מקורות 3102
 010111 שורק חברת מקורות 3102
 00311 שורק עיריית רחובות 3102
 00111 אודים תאגיד מי נתניה 3102

 000110111 קישון משאבים מתחדשים 3102
 3010111 חרוד תנובה תל יוסף 3102
 3010111 חווה רמוןמצפה  3102
 311 רבה תאגיד עין אפק 3102

 201110111 חילזון ונעמן מט"ש כרמיאל 3102
 0010111 חילזון ונעמן מט"ש עכו 3102

 200110111 גזר ואילון מט"ש אילון 3102

 20111 גדורה והקישון מעינות אתא 3102

מנהלת התאגידים חיפה  3102
 והקריות

 קישון
010111 
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 מקור ההזרמה שנה
 יעד הזרמה

 )נחל(
 כמות מרבית

 ק()מ"

 010111 ירמוך חמת גדר 3102

 20111 איילון תאגיד מניב ראשל"צ 3102

 010111 תבור חברת תהל אנרגית מים שאובה 3102

 001110111 נחלים ומאגרים ארצי -חברת מקורות  3102

 00111 האלה חברת דליה אנרגיות 3102

 008110111 קישון סדימנט הקישוןפרויקט  3102
 0000111 נחלים ארצי מקורות -המוביל הארצי  3102

 010111 חולות יבנה ושורק מרחב מרכז –קידוחי מקורות  9 3102

 

באמצעות הוועדה המייעצת  בנוהל חירום 3102סיכום צווי ההרשאה שניתנו בשנת 

 למתן צווי הרשאה לנחל ולסביבה:

 מקור ההזרמה שנה
 הזרמה יעד

 )נחל(
 כמות מרבית 

 )מ"ק שנה( 
    

 00011 כנרת "מקורות" –המוביל המלוח  3102

 810111 פארן "מקורות" – 033 30קידוחי פארן  3102

 030111 אביחיל ת"ש בית יצחק –תאגיד "מי נתניה"  3102

 00111 שורק מט"ש ירושלים 3102

 010111 שורק "מקורות" –מי הקו השלישי  3102

 20111 ענבה ת"ש מודיעין 3102

 30111 נעמן ת"ש עצמאות –תאגיד "מי ביאליק"  3102

 30111 פטיש תאגיד מי שבע 3102

 00111 איילון ת"ש ראשית לוד –תאגיד "מי לוד"  3102
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 פתוחים, מגוון ביולוגי ומורשת שטחים

 

התכנית  -המארג  במיזםאגף שטחים פתוחים, מגוון ביולוגי ומורשת שותף  .0

, הפועלת בחסות האקדמיה הלאומית הישראלית הלאומית להערכת מצב הטבע

תכנית מורשת, רשות הטבע -למדעים ובשותפות עם משרד ראש הממשלה

 והגנים וקרן קיימת לישראל. 

 הם: 3102הבולטים של המארג לשנת ההישגים 

 

  המשךלאומית.  הערכה - האדם ורווחת אקולוגיות מערכותתחילת פרויקט 

 מתפקדות אקולוגיות במערכות תלוי האנושית החברה של ושגשוגה קיומה

 עזר כלי לייצר היא הפרויקט של העל מטרת .לנו מספקות שאלו והשירותים

 המערכות שירותי של ערכםלקבלת החלטות מושכלות אשר מציג את 

 הניהול, התכנון בהליכי באספקתם המעורב הביולוגי והמגוון האקולוגיות

ולמקבלי החלטות בכל הדרגים.  המדינה למנהלים שטחי של והממשק

הפרוייקט הינו חלק ממחוייבויות בינלאומיות של ישראל לאמנת המגוון 

 . OECD-( ולCBDהביולוגי )

 

  מתמשך על מצב  מעקב לקיים הנועד– הביולוגי בישראלתכנית ניטור המגוון

לידע  החי והצומח בישראל והסביבה שבה הם מתקיימים.  הניטור יביא

 מוקדם זיהוי ויאפשר ומתמשך שיטתי באופן הסביבה מצב אודות מבוסס

 ושינויים במצב הטבע הישראלי על מנת לתרום מגמות של האפשר ככל

 הדרדרות לעצירת פתרונות ולהעלאת טבע משאבי של יותר יעיל לניהול

 .בישראל הביולוגי והמגוון האקולוגיות המערכות
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  הדו"ח שפורסם השנה, ממפה את מצב  – 3102דו"ח מצב הטבע בים התיכון

הטבע הקיים בים התיכון בתחום ישראל ומציג פערי מידע משמעותיים בידע 

 סביבה הימית. הדרוש על מנת לנהל את ה ,כמותי על הים התיכון

       

 אזור החוף -צבי ים בוקעים 

 

". מסמך המלצות –צמחי הנוי הזרים הלא רצויים בישראל פרסום רשימת " .3

במסגרת עבודתו, פועל אגף שטחים פתוחים לצמצום המינים הפולשים 

 המוצע עבודה כלי היא בישראל רצויים הלא הזרים הנוי צמחי בישראל. רשימת

, פתוחים שטחים למנהלי,  ובגינון בנטיעות, נופי בתכנון העוסקים לכל

הרשימה כוללת צמחים בעלי פוטנציאל . הרחב ולציבור לגננים, נוף לאדריכלי

פלישה העלולים לאיים על המערכות האקולוגיות הטבעיות בישראל והינם 

אסורים לגינון. הרשימה נכתבה ביחד עם משרד החקלאות, רשות הטבע והגנים 

ים ומהווה נדבך חשוב במערכה לבלימת מיני הצמחים הפולשים הלאומי

 כצמח לשתילה המוצע ,זר צמח מין אם לבדוק ניתן הרשימה בישראל. בעזרת

 המיועד בכלי מדובר. גבוה פלישה פוטנציאל בעל הוא ,לייעור כצמח או נוי

 האקולוגיות המערכות יציבות את לסכן העלולים בצמחים שימוש למנוע

 לשמירה עליונה חשיבות בעל הוא בו מושכל שימוש, כן ועל, בישראל הטבעיות

המסמך . המקומיות הטבעיות האקולוגיות המערכות ועל הביולוגי המגוון על

 Israel's Least Wanted Alien Ornamental Plantפורסם גם באנגלית בשם:  

Species . 
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 דרור-ז'אן מארק דופור - צילום .אמברוזיה מכונסת -מין פולש

 

 

ראש אגף שטחים פתוחים משמש כיו"ר  -מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע   .2

מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע, המייעצת  לשר להגנת הסביבה בנושאים 

 לאומיים גנים לחוק של הכרזה על גנים לאומיים ושמורות טבע, בהתאם

 . 0990 -לאומיים ואתרים הנצחה אתרי, טבע ושמורות

גן   :גנים לאומיים ושמורות טבע 03הוכרזו במסגרת עבודת המועצה  3102בשנת 

לאומי תל צפצפות ושמורת הטבע הר אמיר, הר כמון, חולות נחל סכר, אירוס 

הרחבות של שמורות קיימות תל הוכרזו כן  וכמ .אלוני יצחקונצרתי, חוף גלים 

של כל ההכרזות  סך השטח הכולל  .דן, נחל רחום, מסיב אילת, גברעם ונחל סכר

 .דונם 72,111-כ עומד על 

סמנכ"ל האשכול חבר במליאה ובועדה המדעית : והגנים הטבע רשות מליאת

התקבלה במליאה הצעתו להקים ועדה לענייני אתרי מורשת  3102שלידה. בשנת 

ברט"ג )גנים לאומיים ארכיאולוגיים(, שתפקידה להמליץ לרט"ג על מדיניות 

אתרים אלו. הועדה הוקמה בפועל ומתפקדת. סמנכ"ל האשכול נבחר ניהול 

כיו"ר הועדה. תוצר ראשון של עבודת הועדה היה סיכום עם הנהלת רט"ג על 

הרחבת מצבת כוח האדם של ארכיאולוגים ומשמרים במחוזות רט"ג כבר 

 והגדרה מחודשת של תפקידי הארכיאולוגים במטה ובמחוזות. 3104במהלך 
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לאגף שטחים פתוחים, מגוון ביולוגי  –הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים  .4

לשמירה על השטחים הפתוחים:  ןומורשת שלושה תפקידים במסגרת הקר

חברות בהנהלת הקרן, ריכוז והכנת פרוייקטים שהמשרד להגנת הסביבה 

מעוניין להגיש במסגרת הקולות הקוראים של הקרן, ומתן ייעוץ והכוונה 

משרד הפרויקטים ש ,אושרו  3102במסגרת הקולות הקוראים לשנת  בעניין.

סקר צפון הנגב, שיקום ₪: מיליון  ,.02להגנת הסביבה הגיש בעלות כוללת של 

מקטע נפתולי אום ג'וני במורד הירדן )יחד עם רשות רשות הנחלים כנרת(, 

מתחם האואזיס בפארק אריאל שרון )יחד עם  –שיקום ופיתוח ראש ההר 

 הביולוגי המגוון הפארק(, ופיתוח בית החולים לחיות בר למען שימור תחבר

רו גם פרוייקטים נוספים שהמשרד להגנת הסביבה ושהפתוחים. א והשטחים

יחד )שותף בהכנתם: הכנת תכנית לתכנון היבטים נופיים בבקעת בית נטופה 

 יחד עם מנהלת פארק נחל), שיקום פארק נחל באר שבע (עם משרד החקלאות

 ושיקום הכרמל.  (יחד עם עיריית ירוחם), תכנון פארק ירוחם (באר שבע

 

 שהורעל וטופל בבית החולים לחיות בר לאחר בוקר בשדה לטבע מושב ממושדר נשר

 

 

 

 

 

 

 

 

, 3101לאחר השריפה הגדולה בכרמל שהתרחשה בדצמבר    -שיקום הכרמל .,

 , לגבש3.3100.,מיום  3,24הוטלה על השר להגה"ס, במסגרת החלטה מס' 

תכנית לשיקום הכרמל. מתוך כך, המשרד להגה"ס הוא גם האחראי על המעקב 

והבקרה בנוגע לכל הפעולות לישקום נזקי השריפה. לצורך כך, הוקמה וועדת 

את הבסיס לעבודות השיקום המתבצעות כעת  מהוותהיגוי שהמלצותיה 

 בכרמל ולהקמת אזורי החיץ.
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השריפה נזקי במסגרת בקרת המשרד להגנת הסביבה על עבודות שיקום 

דו"ח סטטוס לשנים אגף שטחים פתוחים, מגוון ביולוגי ומורשת הכין בכרמל, 

, הכולל חומר רקע על השריפה בכרמל, סטטוס ביצוע עבודות 3102 – 3100

השיקום שהתבצעו בשטח על ידי הגופים השונים )רט"ג, קק"ל ורשויות 

יות(, דו"ח ניצול התקציב לשיקום הכרמל והמלצות להמשך פעולה. מקומ

ופועל  הגורמים השונים בין מתאם ,השיקום פעילות את רכזבנוסף, האגף מ

 בסיס נתונים לצורך ניטור וריכוז נתונים מרחביים מכל הגורמיםלהקמת 

מבצע מעקב  הסביבה להגנת במשרד פתוחים השטח. אגף שטחים את המנהלים

 ספקמו העבודות התקדמות אחרו, הכרמל לשיקום הועדה  ביצוע המלצותאחר 

בסיס הנתונים הוא אחד מן  .מעשיות לבעיות פתרונות לשם מציאת וכלים מידע

הכלים שבעזרתו ניתן יהיה לרכז את המידע ולעקוב אחר התקדמות עבודות 

 השיקום בכרמל והקמת אזורי החיץ.

 

 

 אילן עזריה -.  צילוםע"י קק"ל ,שיקום טרסות לאחר השריפה בכרמל
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 תנאי סף וקריטריונים להכרזה". –"אתרים לאומיים בישראל  מסמךרסום פ .0

מטרת המסמך ליצור מסגרת ערכית לבחינת התאמתו של אתר להיות 'אתר 

ולהוות בסיס למדיניות לקידום הכרזות על אתרים לאומיים בישראל.  "לאומי

המסמך נועד לשמש את השר להגנת הסביבה ואת משרדו לצורך קידום הכרזה 

על אתרים לאומיים בישראל ולסייע למועצת גנים לאומיים ושמורות טבע, 

רשויות מקומיות, מוסדות תכנון או המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, 

וגורמים אחרים העוסקים בשימור המורשת ואתרים היסטוריים בקבלת 

ות והמלצה על אתרים הראויים להכרזה כאתרים לאומיים וכן לסייע החלט

 לשר הפנים בבואו להחליט אם לקבל את ההמלצות ולהכריז על אתר לאומי.  

 

 במשרד הראשית המדענית אגף שטחים פתוחים, מגוון ביולוגי ומורשת ולשכת .7

, האירופאי האיחוד של Heritage Plus הצטרפו לפרויקט הסביבה להגנת

ההצטרפות לפרויקט נובעת . התרבותית המורשת בתחום מחקרים לקידום

 המורשת בתחום נושא את והבינלאומית הארצית ברמה מרצון האגף לקדם

הלאומיים, עליהם מופקד השר להגנת  לאתרים המודעות את ולהעלות המחקרי

 במדינות חוקרים עם מדעי פעולה שיתוף ייווצר הפרויקט במסגרת הסביבה.

 ,0  משתתפות בפרויקט. תרבותית מורשת שימור בתחום העוסקים אירופאיות

 מחקרים בקידום ולתמוך פעולה לשתף הסכמתן את הביעו אשר מדינות

, דנמרק, קפריסין, בלגיה: הן בפרויקט השותפות המדינות. בנושא בינלאומיים

, ספרד, רומניה, פורטוגל, פולין, נורבגיה, הולנד, ליטא, איטליה, ישראל, צרפת

 והתקציב האירופי האיחוד של משלים למימון זכה המיזם. ובריטניה שבדיה

 3104במרץ  יפורסם למחקרים קורא יורו. קול מיליון 9 -כ על עומד הכולל

  הסביבה. להגנת המשרד של האינטרנט באתר
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 סביבה חקלאית
  

  הדברה חקלאית .0
 

 , בסיועם של שלושת פקחי רט"גסביבה חקלאיתהנושא מטופל באמצעות אגף 

 אחסון, חומרי הדברה יישום) ופיקוח בקורת בתפקידי שטח כפקחי המשמשים

 חיקוק המלצות, הסדרה, הסברה, ציבור בפניות טיפול(, הרעלות, חומרי הדברה

 במגזר הסביבה ולאיכות הדברה לחומרי הקשורים נושאים וקידום, ואכיפה

גוד להוראות החוק מתבצעת באמצעות אכיפה למניעת הדברה בני .החקלאי

 את ולצמצם המטרד את להפחית מנת על האגף פועלהמחוזות והמשטרה הירוקה. 

 בבד בד ביתם סף על המיושמים חקלאיים הדברה לחומרי התושבים של חשיפתם

 חקלאות בין קיום -דו לקדם האפשר ובמידת החקלאית הפעילות המשך עם

 למיישם או/ ו לחקלאי הקיימות התקנות הבהרת ידי על מושגת המטרה .ומגורים

בעלי  בחומרים השימוש על מגבלות הצבת, ביצוען על להקפיד דרישה, לפונה וכן

 . שניתנו ההנחיות ביצוע אחר ומעקב ופיקוח רעילות גבוהה

 איתור, האזרחים לפניות ומידית ראשונית כולל תגובה המקרים ברוב הטיפול

 ברור, חקלאי/  הפונים בלוויית בשטח ופגישות סיורים, המיישם או החקלאי

, פ"בע והמלצות הנחיות מתן( הדרכה) מידע העברת, והנתונים התלונה ורישום

)המועבר במקרה הצורך  דוח כתיבת, אמת בזמן ריסוסים פיקוח, ל"בדוא או בטלפון

 בכול כמו, 3102 שנת שבמהלך, לציין יש .מעקב גם ולעיתים לאכיפה במחוזות(

 ישירות פנו, מגוריהם בקרבת מריסוס שהוטרדו רבים תושבים, האחרונות השנים

 הסביבתיות ליחידות, החקלאיות למועצות, לחקלאיים, מהאוויר הריסוס לחברות

 ריסוסים רחף בעקבות קשה מטרד על התלוננו הפונים. חולים ולבתי למשטרה ואף

 הגופים ידי על ישירות טופלו אלו מפניות חלק. המגורים לאזורי החודרים חקלאיים

 . ולטיפולנו לידיעתנו הובא בלבד הקטן וחלקן לעיל שהוזכרו

במקביל, במסגרת רביזיה הוועדה הבין משרדית לרישוי חומרי הדברה בחקלאות, 

חומרים, רובם ממשפחת  31 -משמוש כבהדרגה מוצאים  בה משמש האגף כחבר, 

,     Oxydemeton – methyl  ,Methidathion  ,Fenthion:     הזרחנים האורגניים. 

Prothiophos , Diazinon,   Dichlorvos  , Cadusafos 

ושאר החומרים יוצאו ו/או  3102ו  3103חלקם הוצאו משמוש במהלך השנתיים  

 . 3104יוגבלו משמוש בשלבים במהלך שנת 
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ציבור בדבר יישום חומרי הדברה פניות  

2012 2013 2010 2009 2008 2011 

במאות פניות של אזרחים המתגוררים בסמוך לשטחים  3102האגף טיפל בשנת 

יים. התושבים התייחסו בתלונותיהם לריסוסים אוויריים, ריסוסי קרקע חקלא

 וחיטויי קרקע. 

ברוב התלונות שטופלו, מספר האנשים שנחשפו לחומרי הדברה או היו מוטרדים 

מיישום חומרי הדברה בקרבת מגוריהם, היה גדול בהרבה ממספר הפונים. לגבי 

ות או אלפים של אנשים. ניתן תלונות מסוימות מדובר בעשרות ולעיתים אף במא

לומר שבמהלך כל השנה ובכל הארץ, פעלנו לרווחתם של אלפי אנשים שרובם טופלו 

 בצורה עקיפה וללא ידיעתם.

, בתקופה בה מתבצעים חיטויי קרקע רבים בשטחי 3102במהלך חודשי הסתיו  של 

, תותים, פרחים ועוד(, חוטאו חלקות רבות על ידי גד"ש )אגוזי אדמה, תפא"ד

חקלאים, אשר לא הקפידו על הוראות התווית החדשות וגרמו לאירועים קשים בהם 

נחשפו מאות אנשים לחומרים המחטאים )בעיקר לתכשירים המכילים מתאם 

סודיום(. יחד עם זאת, מהלך שינוי הוראות היישום הושלם והוראות המחמירות 

 ל תוויות החומרים הרלוונטים.הופנמו בכ

 

פניות ציבור בנושא יישום חומרי הדברה  בקרבת  322טיפל האגף ב  3102בשנת  

 מגורים. 

 להשוואה מספר פניות שטופלו בשנים הקודמות:

 

 3110 3119 3101 3100 3103 3102 שנה

 099 300 374 3,0 379 322 מספר תלונות
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מהפניות  ובדרום   49%במרכז הארץ,  בצפון היו מהפניות שטופלו השנה היו  27%

 מהפניות.  ראו מפת פניות ציבור.  04%היו  

 9%בקרבת מגורים.  מרי הדברהחו,  היו תלונות על יישום 01%רוב הפניות, 

מהפניות התבקשנו להעביר לפונים מידע על  9%מהפניות היו  בדבר מפגע אחר, ב 

 התקנות ועל חומרי הדברה, ללא בקשה לטיפול נוסף.  

 

רכש האגף עבור פקחי  3102לא היו אירועי אכיפה בנושא זה. בשנת  3102בשנת 

י רכישה( יהוו כלי עזר המדור מדי רוח רושמים אשר יחד עם מצלמות מעקב )בשלב

 לאכיפת החיקוק.

 

 שדה בו מבוצעים ריסוסים בקרבת מגורים

 

 

הושלמו הניסויים בטכניון למדידת רחף מן הקרקע ומן האוויר של ריסוסים  .א

לתקון  מפורטת הוגשה הצעהבקרבת מגורים. על בסיס מסקנות הניסויים 

)חוק החומרים המסוכנים(  בקרבת מגוריםחקלאיים תקנות ריסוסים 

וריסוסים חקלאיים באמצעות כלי טייס )פקודת הרוקחים(. ההצעה נדונה 

, כשלב מקדים לגיבוש בימים אלה עם אנשי המקצוע של משרד החקלאות

 .טיוטת תקנות חדשות
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התמודדות עם תופעת ההקמה של מוסדות חנוך בשולי ישובים ועל גבול  .ב

הדברה: האגף פעל לאכיפת התקנות  חלקות חקלאיות מרוססות בחומרי

הנוכחיות במקרים כגון אלה ולהסדרת הבעיה באמצעות שתוף של התושבים, 

  החקלאים והרשויות המקומיות.

שלוב הנחיות ריסוסים בקרבת מגורים בעבודת ועדות התכנון והבניה. האגף  .ג

קיים דיונים עם אגף תכנון במשרדנו ועם ועדות תכנון ובניה במטרה ליידע 

את הוועדות בהנחיות הקיימות של משרדנו הנוגעות לנושא הריסוסים 

 בקרבת מגורים ודרכים, ולשלב אותן בעבודתן השוטפת.

 
 -לית בין ריסוס בטכנולוגיות שונותהשוואה ויזואתמונות 

 
 למעלה: רחף כתוצאה של ריסוס במרסס "ספידט" לעומת;

 "מהדרין" בית דגן.למטה: ריסוס באמצעות "מוטות ריסוס" בפרדסי 
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 3102פת פניות הצבור בנושא הדברה לשנת מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תלונה על יישום

 תלונה על מפגע

 בקשת מידע

 פיקוח יישום

 בקשה לחריגה

 ד"אירוע חומה

 הודעה על יישום

על פי   3102פילוח פניות הציבור בשנת 
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 בקורת על מחסנים של חומרי הדברה

רי חומואתרים בהם מאוחסנים ביקורות במחסנים  033ערך האגף  3102בשנת 

  .הדברה

ושבהם נערכות  הפעילים, המשרדית "מעוף"תכנת הרשומים ב ,רוב המחסנים

, עומדים בתקנות לאחסון חומרי הדברה והם ניטור רעליםבדיקות של צוות 

 המדור. של צוות הודות לפעילות  בין היתרבעלי היתר רעלים, 

 

 פקוח על מנחתים של מטוסי ריסוס

ביקורות קבועות במנחתים אלו כדי לוודא את תקינות המנחתים  האגף ביצע

בשיתוף עם סביבה חקלאית , מדור צוות ותקינות העבודה מבחינה סביבתית. 

למציאת לשדרוג המנחתים ומקדם פעולות , "כימניר" ו"תלם" חברות הריסוס 

 שהמנחתים יוצרים.פתרונות לבעיות סביבתיות 

ת תקופתיות בכל המנחתים.  נמצאו תקלות בתקופה הנדונה  נערכו ביקורו

גלישת תשטיפים ממשטחי השטיפה והמילוי ואף ממאצרות בעיקר בנושא 

ערך   3102בשנת  .לקויות ולא מתוחזקותתשתיות לקרקע, לעיתים כתוצאה של 

 במנחתים. רותוביק 71 האגף 

 

 

 אווירי

 קרקעי

 קרקע  +אוויר

 חיטוי  

 כללי

 לא ידוע

 פילוח פניות הציבור על פי סוג היישום
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 יישום חומרי הדברה מכלי ריסוס קרקעייםשינויים בתקנות ל

מהניסיון המצטבר וכן מתוצאות מחקרים עולה  כי גם כאשר החקלאים 

 מגיעהרחף במקרים רבים  ,על פי התקנות הקיימותחומרי הדברה מרססים 

 לאוכלוסייה המתגוררת בסמוך וגורמת למטרד, סבל ודאגה בקרב התושבים.

מתוך אלפי התושבים הסובלים מהמצב , פונים, בודדים, למשרד להגה"ס 

 לפקחי המדור.   למוקד ו

 

  הדברה חומרי אחסוןשינויים בתקנות ל

 אגף חומ"ס, במשרד להגה"ס, בשיתוף עם פקחי האגף, נמצא בהליך לעדכון

עם השטח  היכרותנומתוך  חומרי הדברה. רעלים לאחסון ההיתר ב התנאים

ובמיוחד להסיר  ( Cבתנאים לאחסון כמויות קטנות של חומה"ד ) המלצנו להקל 

טון(  3מ'( של מחסנים קטנים מאוד )אחסון עד  71את הגבלת  המרחק )

במהלך השנה התקיימו פגישות עבודה עם אגף חומרים . מאתרים ציבוריים

מסוכנים במטרה לגבש הצעה מפורטת למכלול התנאים הנדרשים לקבלת היתר 

כול סוגי רעלים בכל הדרגות )לפי כמות האחסון המותרת ( ומותאמת ל

המחסנים: כתיבת הטיוטות לתנאים הכללים לאחסון חומרים מסוכנים 

. העבודה 3102ולתנאים לאחסון חומרי הדברה על ידי חקלאים הסתיימו בשנת 

על התנאים לחנויות המוכרות חומרי הדברה, למיישמי חומרי הדברה )ללא 

מו כן צפוי, .  כ3104אחסון( וכן למנחתים המשרתים מטוסי ריסוס תמשך בשנת 

בהמלצתנו,  עדכון של הטבלה בה מתבצע הדיווח על החומרים המסוכנים 

המאוחסנים. בטופס הדיווח החדש החקלאי, התברואן ובעל החנות )אך לא 

ייצרן או מפעל( ידווח על סה"כ הכמויות  המבוקשות לכל קבוצת חומרים ולא 

פורט יידרש רק לגבי יידרש דיווח מפורט לגבי כל חומר וחומר בנפרד. דיווח מ

 , לחיטוי קרקע וקארבאמטים.Iחומרים  המשויכים לקבוצת רעילות 
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 פסולת חקלאית .3
 

 קדום הטפול בפתרונות לפסולת החקלאית

וארגון המועצות  הוקמו צוותי עבודה משותפים לנושא עם משרד החקלאות

הפסולת . זוהו סוגי הפסולת החקלאית טעוני הטפול, כומתו סוגי האזוריות

השונים, זוהו הטכנולוגיות והתשתיות המתאימות והנחוצות לסילוק ומחזור 

סקירה בנוגע לפתרונות  הוכנה סוגי הפסולת הללו מכל רחבי המגזר החקלאי.

בדיקה כלכלית במטרה לתעדף את  פרטניים  מקומיים לטפול בפרש. כן נעשתה

ולת החקלאית. הטכנולוגיות ולקבוע את העלויות הכוללות של הטפול בפס

בהמשך לכך יתבקשו גם תקציבים ממשרדי הממשלה. שתוף הפעולה נעשה עם 

משרד החקלאות, התאחדות חקלאי ישראל, ארגון המועצות האזוריות וארגוני 

 .של בקר ועופות המגדלים

טיפול בכל הוכן קול קורא משותף של משרדנו עם משרד החקלאות לתמיכה ב

,  אותו יפרסם משרד החקלאות אזורי הארץזרמי הפסולת החקלאית ובכל 

מלש"ח לנושא מקרן הניקיון.  0קש הקצאה של בימתוך תקציב משותף. האגף 

 א השגת המטרות הבאות: ימטרת הקול הקורא ה

  עידוד המגזר החקלאי לטיפול בפסולת חקלאית 

 עידוד הטיפול בפסולת קרוב ככל האפשר למקום ייצור הפסולת 

  עידוד הטיפול בפסולת למטרות מיחזור הפסולת, שיפור השימוש במשאבי

 הטבע המוגבלים וייצור אנרגיה מתחדשת.

 

 עודפי, פרש, פגרים ,מטעים של עקירות גדמי, פלסטיק: הם התמיכה נושאי

 .חקלאית תוצרת

 .החקלאות משרד של השפוט בועדות ישתתף האגף
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 חקלאימתקן לגלילת יריעות פלסטיק 

 

 

 

 פגרי עופות

ונסיונות לאתר טכנולוגיות הזמינים לפגרים בעקבות צמצום מספר אתרי ההטמנה 

חדשות לפתרון בעיית פגרי העופות באמצעות מיחזור, בודק האגף טכנולוגיות 

 ביניהן:חדשות ושיטות חדשות לטפול בפגרי עופות. 

 תוף אקולוגי למיחזור פגרי עופות 

 מחקר לאחר פותחה . המערכת חיים בעלי בתמותת לטיפול האקולוגי התוף מערכת

 בצורה הנשלטת סיבובית מערכת זוהי היא .בחו"ל שנערך פיתוח ועבודות מקיף

 .קצר זמן פרק בתוך הלול מתמותת 011% של תוך עיבוד, הצורך לפי אוטומטית

 .התוצר הוא קומפוסט )איכות הקומפוסט נמצאת בימים אלה בבדיקת האגף(

לעומת מכלי הכילוי הטמונים, המערכת אינה משתמשת בשקי פלסטיק, ובכך היא 

תורמת לחיסכון בפלסטיק שמוסיף זיהום סביבתי. כמו כן לא ניכרו בבדיקת האגף 

 מפגעי ריחות מהפגרים בדומה לפתרונות אחרים.
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 מתקן אקולוגי למחזור פגרי עופות בגבעת חיים                               

 

 

 אפרים מעלה פסדים במפעל פיטום ממשקי בפגרים וטיפול איסוף 

 מיכלים.  לתוך נאספים הפגרים הגידול, במהלך  קירור. מכולת מוצבת לולים בחוות

 הפגרים נעשה פינוי .הגידול לסיום עד קפוא המכולה במצב בתוך מוחזקים הפגרים

מאושר במעלה אפרים.  פסדים קירור.  הפגרים משונעים למפעל משאית ידי-על

במפעל משמשים הפגרים לייצור ביו דיזל, קמח להזנת בעלי חיים ולדישון גידולים 

 חקלאיים.

 

 ושינועם הודים להקפאת בנוי מקרר          מבפנים מבט-טוב עוף במפעל הקרור מכולת 

 אביאל מושב - אפרים( במעלה )למפעל
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 מבפנים מבט – באביאל הבנויה המכולה

 

 

 

 

 3102 -שפכים חקלאיים של בתי בד 

חודשו הפיקוח וההדרכה של האגף על סילוק השפכים והגפת של  3102בעונת מסיק 

 בתי הבד. 

הושגה עלייה נוספת בשיעור העקר המפוזר, מתוך כלל העקר המיוצר בבתי הבד, עד 

. )לפי 3100בעונת מסיק  49%-. זאת, בהשוואה לשיעור פיזור של כ9%,-לכדי כ

בה לא הופעלה מתכונת הקבלן, פחת שיעור הפיזור  3103הערכות שונות, בעונת 

 (.40%לכדי 

 0%גם שיעור סילוק העקר למאגר התפעולי המיועד לכך, בקרבת עראבה, גדל לכדי 

.  )סילוק העקר 3100בעונת מסיק  4% -מכלל העקר המיוצר, וזאת בהשוואה לכ

 (.3103נת מסיק בעו  %,.2למאגר עראבה הוערך בשיעור של 
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, נשארו דומים 3102שיעורי הטיפול בעקר בטכנולוגיית הפלוטציה, במהלך עונת 

מכלל העקר המיוצר  00% -השנים האחרונות ועמדו על כ 0לאלו שהיו במשך 

 בישראל.

כפועל יוצא מהשיפור שהושג בשיעור העקר שפוזר, וכן גם מהמשך העלייה בשיעור 

עראבה, פחת שיעור ההזרמה למערכות הביוב העקר המסולק למאגר התפעולי ב

. 3100בעונת  %,2 -בלבד, בהשוואה לכ 32% -, והוא מוערך בכ3102והמט"ש בעונת 

 (.41% -, הינה כי שיעור ההזרמה לביוב עמד על כ3103)ההערכה לגבי עונת  

 

 עונת

סה"כ 

כמות עקר 

יוצרה 

 בישראל

כמות עקר מטופלת 

 במתקני פלוטאציה

שנתית כמות עקר 

מפוזרת באופן 

 מבוקר

שפיכת עקר 

 במאגר עראבה

כמות עקר שנתית 

מוזרמת 

 סביבה\לביוב

 % כמות )טון( כמות )טון( מסיק

כמות 

 % )טון(

כמות 

 % כמות )טון( % )טון(

                    

2008 47,850 5,700 11.9% 10,331 21.6% 0 0.0% 31,820 66% 

2009 40,142 4,332 10.8% 13,965 34.8% 0 0.0% 21,846 54% 

2010 51,660 5,700 11.0% 25,487 49.3% 0 0.0% 20,474 40% 

2011 35,850 3,990 11.1% 17,651 49.2% 1,550 4.3% 12,660 35% 

2012* 55,000 5500 10.0% 25,500 46.4% 2000 3.6% 22,000 40% 

2013 17,690 1,970 11.1% 10,497 59.3% 1,097 6.2% 4,126 23% 
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 בקרת חומרי הדברה ומזיקים

החלטת ממשלה בנושא תכנית לאומית לבחינת דרכי התמודדות התחלת ביצוע  .0

 .הליישמניה להפחתת מפגעי

יישובים הונחו ותוקצבו לביצוע פעולות הדברה ניסיוניות להפחתת מפגעים  ,0

.  הפעולות הן כנגד חיות מאגר המחלה )שפני סלע מזבובי חול וליישמניה

ומכרסמים( וכנגד וקטור הטפיל )זבוב החול(, אשר מלוות בניטור לבדיקת 

הצלחת הפעולות הניסיוניות. ההנחיות המקצועיות והניטור נערכים בליווי ועדת 

ההיגוי של התכנית )משרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשות הטבע 

 מהישובים החלו בעבודות. והגנים(. בחלק 

ישובים בהם יש תחלואה ברוב ה כמו כן, התקיימו פעולות הסברה לתושבים

 ו/או פוטנציאל לתחלואה.

אושרה בקשת המשרד לתיקון החלטת הממשלה להעברת חלק  3102.,.33 –ב 

מתקציב ההסברה לתקציב פעולות תשתית ניסיוניות בישובים נוספים. בהתאם 

  ציבים נמצאת בהליך שימוע ואישור משרד האוצר.להחלטה, העברת התק

 

 מגנטים ודפי הסבר בדרום, ירושלים ומרכז
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 רשת נגד זבובי חול על גדר היקפית של הישוב ברתמים )דרום(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 )בית גידול לשפני סלע( ליד בית ספר באלקנה )מרכז( יםטיפול בבולדר                   
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 פיתוח תורה מתקדמת להדברת זחלי יתושים תוך שמירה על המגוון הביולוגי

 והגנים הטבע רשות, הסביבה להגנת המשרד של משותפת עבודה נעשתה

מפגע היתושים וגם לפי ערכיות סיווג מקווי מים גם לפי ל, הטבע להגנת והחברה

 אקולוגית, וקביעת פעולות ההדברה בהתאם לשני הסיווגים, יחדיו.

( המלצות למדיניות לממשק בר קיימא להדברת 3102חוברת )מאי  ההוצא

 יתושים ולהגנה על המגוון הביולוגי במקווי מים.

 בחוברת.יישום ע"י מיפוי מקווי מים בארץ לפי הקטגוריות המופיעות ב הוחל
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 פשפש המיטה .3

ראשונה לכחלק מהערכות האגף להתפשטות מפגע פשפש המיטה, נערכה 

השתלמות מקצועית בנושא פשפש המיטה לעובדי האגף, רשויות מקומיות 

 ומדבירים פרטיים.

הקורס הוכן ונערך ע"י האגף, וכלל חלק עיוני וחלק מעשי, כולל הדגמות ותרגול 

 בשיטות, מכשירים ותכשירים בחדרי מלון שהוכשרו לכך.של החניכים בקורס, 

 אנשים. ,7 –בקורס השתתפו כ 
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 שיטות ניטור לנוכחות 

 פשפש המיטה     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חוק המדבירים החדש –מדבירים  .2

שאושר הוכנה התשתית המקצועית הנדרשת לכתיבת חוק מדבירים חדש, 

הראשונה  מחציתיוגש לכנסת במהלך הו 3104בועדת השרים לחקיקה בתחילת 

 . 3104של שנת 

לצורך כתיבת החוק הוכנה רשימה מפורטת של מזיקים תברואיים המותרים 

כן, גובשו כמו להדברה, תוך התייעצות עם משרדים אחרים הנוגעים בדבר. 

סוגים חדשים של רישיונות הדברה העונים טוב יותר לצרכים המקצועיים 

והמעשיים בשטח, שיאפשרו בקרה ופיקוח טוב יותר על עבודת המדבירים 

 ל.בישרא

 

 הפחתת חשיפת תינוקות וילדים לחומרי הדברה –רישוי חומרי הדברה  .1

ארצית להפחתת חשיפת תינוקות וילדים לחומרי הדברה.  טיוטת תוכניתהוכנה 

התוכנית הוכנה בעזרת מומחים בינלאומיים מהמדרגה הראשונה. הנושא 

והתוכנית הוצגו בכנס ארצי מיוחד שאירגן האגף בנושא זה. בכנס זה הוזכרה 

שוב ושוב ההנחיה כי אין ליישם חומרי הדברה בקרבת תינוקות וילדים, ושיש 

וש באמצעים מכניים במבנים של פעוטונים וגני ילדים ע"פ חומרי להעדיף שימ

  הדברה ככל שניתן. 


