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 12.202222.מ.מ אעבלין   –פרוטוקול ישיבת וועדת איכות הסביבה 

 נוכחים : 

 וסגן ראש המועצה  יו"ר הוועדה – יוסף גרגורה 

 מנהל מחלקת תברואה  –חוסין אבוריא 

 נציג ציבור  – מוחמד אבו אניל 

 פקח עירוני/סביבתי  –יוסף עותמאן 

 עמותת אזרחים למען הסביבה נציגת  –גוהיינה נמארנה 

 כיר המועצה זמ – אמיר חביב 

 מנהל משאבי אנוש במועצה  –מוחמד דיב 

 מבקר פנים של המועצה  – עמאד גזאווי 

 

 דברי פתיחה  

 . לכל המשתתפיםרות  כסבב הי  וביצעאת הנוכחים  ובירך יו"ר הוועדה יוסף ג'רגורה פתח את הישיבה  

 

 עיקרי הדיון : 

מנהל מחלקת התברואה ניהל את הישיבה והציג את ריכוז פניות ותלונות מתושבי  חוסין אבו ריא 

לידיעת   2022אעבלין בכל העניינים הקשורים לסביבה, ובנוסף הוצגו הפעולות שננקטו במהלך שנת 

 :  וחזרות על עצמן  תלונות מרובות  חברי הוועדה ודיון באותם נושאי

 

 פינוי לקוי של פסולת ביתית

 9מס' פניות שטופלו :         9:  שנרשמוושבים מספר פניות ת

                 X 3 –פינויים בשבוע לכל היישוב ו  X  2לפי החוזה של הקבלן יש תכנית פינויים  תיאור הבעיה : 

פינויים בשבוע לכביש ראשי, בכללי העבודה מתבצעת כראוי אך יש מקרים שבהם הקבלן מפספס  

  סמטאות נפטר נהג משאית בייבי אחד של הקבלן וגרם לבעיה בכמה   11פינויים, למשל בחודש 

 שנה. זה מה שמסביר עלייה בתלונות מסוג זה בסוף ה  שטופלו וחזרו לפנות אותם לאחר כמה ימים 

והיה בהם   . יצירת קשר עם הקבלן והנהגים לחזור על כל מקום שלא ביצעו בו פינוי1צעדים שננקטו : 

 . פינויים לקויים 
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 :  יוסף גרגורה 

המורגשות אצלנו זה מראה הפחים הפזורים ליד הכבישים, האם קיים תקציב  אחת הבעיות הרציניות 

 מסתורים/נישות לפתירת בעיה זו ? מהמשרד להגנת הסביבה לבניית 

 :  גוהיינה 

ידוע לי שבכפר מג'אר לקחו תקציב מהמשרד לביצוע נישות לפחי האשפה כי הם גם סובלים מואתה  

 תופעה בגלל טופוגרפית הכפר המדרונית שדומה לטופוגרפיה של אעבלין. 

 חוסין : 

ולא היה קול   בשנים האחרונות  הסביבה זוכר שהגשתי לכל הקולות קוראים שהציע המשרד להגנת  

 קורא שמתקצב בניית נישות, אבל אבדוק שוב את העניין ואם מדובר במשרד אחר. 

חוץ מהבעיה שמורגשת בשכונות עתיקות שהבתים בנויים מזמן יש בעיה גם בבנייה חדשה שלא  

בניה שיש לה  בונים מסתור לפחי האשפה בזמן הבניה החדשה והנושא לא נאכף ע"י וועדת תכנון ו

 את כל הסמכות. 

 גוהיינה : 

 מציעה לזמן נציג מהוועדה לישיבה הבאה. 

 

 מזיקים 
 2מס' פניות שטופלו :         9: שנרשמו מספר פניות תושבים 

 בעיית חולדות ועכברים בהרבה אזורים באעבלין   תיאור הבעיה : 

 . עירוניות . נשלח מכתב לתאגיד בעניין הדברת שוחות ביוב  1צעדים שננקטו : 

 . הוגש קול קורא לטיפול במזיקים וטיפול בתופעת חולדות ועכברים וטיפול בשוחות                                                    2                      

 , טרם התקבלה תשובה/אישור. שבורות בשטחים פרטיים                          

 . יד לאעבלין מתוכנן לשבוע הבאהוזמן יום מדביר נוסף מהתאג .2

 גוהיינה : 

יש לרכז את כלל הפניות בנושאי חולדות ולסמנם על מפה ולשלוח לתאגיד על מנת לבצע כל טיפול  

, בנוסף יש לעשות ביקורת על עבודת  במערכת הביוב העירונית שנמצאת באזורים המסומנים 

עבודות הדברה אחרונות    לפירוטדוחות   למועצה ההדברה שמבצע התאגיד ולדרוש מהם לשלוח 

 . שבוצעו באעבלין 

 מציעה לזמן נציג מהתאגיד לישיבה הבאה. 
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 השלכות פסולת

    2  מס' פניות שטופלו :       7: שנרשמו מספר פניות תושבים 

סביב ליישוב בכמה מוקדים  ם השלכות פסולת באעבלין מתבצעת בשטחים פתוחי תיאור הבעיה : 

שחוזרים על עצמם, הפסולת לרוב הינה פסולת בניין וקיים אחוז קטן אך מורגש של פסולת פסדים  

 ופגרים.  

 ניקיון והוגדרו מוקדים ל  29/11-. בוצע סיור ב1צעדים שננקטו : 

 בחודש הקרוב . מזמינים כלים לניקיון שטחים פתוחים  2                       

                 למיגור       12. התחלנו לעבוד במנגנון איסוף פסדים מאטליזים בתחילת חודש 3                       

 . תופעת השלכת פסדים בשטחים פתוחים 

    

 מפגעי ריח 

 6מס' פניות שטופלו :         6: שנרשמו מספר פניות תושבים 

ללא  מפגעי ריח לרוב בעיות בשוחות ביוב וסתימות, פונים לתאגיד ומטפלים בבעיה  תיאור הבעיה : 

 בדרך כלל.  איחורים 

 כלבים משוטטים 

 5מס' פניות שטופלו :         5: שנרשמו מספר פניות תושבים 

בעיית נוכחות כמויות כלבים משוטטים בשכונות מגורים, מפריעה לנוהל החיים של   תיאור הבעיה : 

 השכנים ומסכנת חיי הילדים.  

 אזורים שצריך. ב  ביצע לכידות . הוזמן לוכד כלבים ו1צעדים שננקטו : 

 . הוכן הסכם הסגר עם כלביית יסעור אך טרם נחתם.                                                    2                      

 

 שהועלו במהלך הדיון : נוספים  נושאים 
 רכבים נטושים בשולי הכבישים ובין שכונות  •

 מוחמד אבו אלניל : 

בעיית הרכבים הנטושים בשולי הכבישים טרם טופלה ע"י המועצה ועדיין קיים מפגע בכמה שכונות  

 באעבלין, שאלה לגוהיינה מה השיטה לטפל בזה בצורה מקצועית וחוקית? 

 גוהיינה : 

 לעשות את זה לפי הצעדים הבאים : התהליך הזה הינו באחריות המועצה שצריכה 

 ם. קביעת נוהל פינוי לרכבים נטושי -

 פרסום לתושבים לפני תחילת הליך הפינוי.  -

 הפעלת חוק עזר בנושא ) יכולים להשתמש גם בחוק תברואה אעבלין(  -
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 מיפוי רכבים נטושים וסימונם ע"ג מפה והערכת עלויות פינוי.  -

 יש לערב את היועמ"ש בכל מהלך ולקבל את חוות דעתו והנחיותיו בנושא.  -

 

 עסקיםהפרעה למרחב ציבורי ע"י  •

 ה : גוהיינ

ומפריעים לו בהנחת הסחורה  בהגעה למועצה שמתי לב לכמה עסקים שגולשים למרחב הציבורי  

 שלהם על המדרכות ויש כאלה שמשליכים פסולת על המדרכות. 

יש להפעיל את הפיקוח על העסקים שיאכוף תופעות אלה, ויש לזמן רכז רישוי עסקים במועצה  

 לישיבות הבאות. 

 חוסין : 

 . אלו גיות לדון בסו  עם הפקחים ונדאג שיגיע  זמין את רכז רישוי העסקים ברשות בישיבה הבאה נ

 

 סרטן ביישובים  במספר חולה עליית   •

 גוהיינה : 

כתוצאה  ב תושבי אעבלין בפרט  ררוצה להעלות נושא עליית מקרה חולי סרטן ביישובים בכלל ובק

חברת  כבלי חשמל ועמודי חשמל של שאחד הגורמים הינו  בלתי מייננת בערכים גבוהים   המקרינ

 החשמל. 

וקיים אצלה נתונים לגבי מספר חולי סרטן בשנים האחרונות ואם  האם המועצה בדקה את העניין  

 ?מדובר בעליה במקרים, נבדקה 

 חוסין : 

י  בנושא מתושבים  לא התקבלה במחלקה אף תלונה   2020מאז כניסתי לתפקיד בסוף שנת 

 . קרינה

  נה מחדר החשמל הצמוד לבניין המועצהבמועצה לבדיקת קרי  מעובד פניההיה מקרה אחד של 

בדיקת קרינה ע"י בודק מוסמך ולא נמצאו חריגות מעל התקן שהגדיר המשרד  ולא מזמן נעשתה  

 משרדים ואזורי שהייה ממושכת) קיים דו"ח קרינה במחלקה(. הלהגנת הסביבה באזורי 

באחריות של  בדיקת כמות מקרה סרטן באעבלין לא נעשתה ע"י המחלקה של התברואה וזה לא 

 , אם ישלך נתונים נשמח להעביר אלינו. המחלקה

 גוהיינה : 

לפנות לחברת חשמל  הרשות צריכה לעשות סקר קרינה ובמידה וקיים חריגות אין לי נתונים, 

 . ותםלתבוע אלהחלפת הרשת או  

 חוסיין : 

לים  , אם התקבלה כל תלונה שהיא היינו פוע בנושאי קרינהחוזר ומציין שלא התקבלו תלונות 

 ביטחון ובריאות התושבים.  תחושת לובודקים את הנושא כי הדבר יעזור 

כי הם משתמשים במחקרים   , נוממקרים שידועים ל למרות שמול חברת חשמל לא ניתן להתמודד

 רבים מהעולם שמכחישים את הקשר בין סרטן לקרינה בלתי מייננת. 
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בכללי אין חוק שקובע ומחייב בנושא הזה, אנו פועלים מתוך עיקרון זהירות מונעת והמלצות או  

תלונות כלשהם שמתקבלות בנושא, ובמידה ונאתר בעיה נעביר למשרד הבריאות ומשרד הגנת  

 ן הנחיות והתייעצות בנושא. הסביבה למת

    

 רשם : חוסין אבו ריא 


