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 כבודל

 ראש המועצה האזורית 

-------------------- 

 מחקלאים איסוף פסולת חומרי הדברהמבצע ארצי ל

ים, העלול יםרעילחומרי הדברה. חומרי הדברה הם חומרים מסוכנים ובמגזר החקלאי מצויות כמויות גדולות של פסולת 

 לסכן תושבים ולפגוע בסביבה.  אם הם מאוחסנים לאורך זמן ו/או בצורה לא תקינה,

 .באריזות פגומותשהוצאו משימוש, שאריות של חומרים ישנים וחומרים  חומרי הדברהבמדובר 

מלא במימון   איסוף ארצי  מבצענקיים ,  0202/02בהמשך להחלטת השרה להגנת הסביבה על קיום המבצע בשנת 

 . המשרד להגנת הסביבהשל 

או חומרים  לא יפונו דשניםוכן  ו חומרים ממפעלים או רשתות שיווק)לא יפונ לאיםבמבצע יפונו חומרי הדברה מחק

 .חומצות/בסיסים וכיו"ב( :מאכלים

מהלך דצמבר לכשיושלמו ההכנות ועיבוד המידע שייאסף במהלך השבועות אמור להתחיל ב חומרי ההדברהאיסוף 

  הקרובים.

המודעה תכלול קישור לאתר -מצ"ב מודעה לחקלאים להפצה לחקלאים נודה לסיועכם בפרסום המבצע לחקלאים

 המשרד בו ניתן לבצע את הדיווח, באתר יפורסמו בהמשך מועדי הפינוי .  

 הכרחי. ות האזוריותהמועצשל  שיתוף הפעולהעל מנת לקיים מבצע יעיל ובטיחותי, 

 על מנת שהמבצע יהיה יעיל ובטיחותי נודה על פעולתכם בהתאם לסעיפים אלו : 

קניאס  ליזילמרכזת המבצע  בהקדםאת שמו  להעבירנבקש  .בתחומי המועצה אחראי על המבצע מינוי – אחראי .2

 .2023066250טל':  lizi@sviva.gov.il: כתובת מיילאגף אגרואקולוגיה, המשרד להגה"ס, , 

  .בקשר לאורך המבצע יקבע, לעמוד אתנויש יאת האחרא להנחותאנו מבקשים 

 מומלצות בתחומה. נקודות איסוףלהציע כל מועצה מתבקשת  .0

 מועצהתחום היהיו במקומות מרכזיים ב קודותנה.  

 בנסיעה של פחות מחצי שעה ורצוי אף פחות.  םהנקודות יתוכננו כך שכל חקלאי יוכל להגיע אליה 

 שבהם יש מגרש גדול, המאפשר חנייה של משאית ומספר כלי רכב הנקודות יהיו במקומות מתבקש ש

  בטוחה מבחינה תחבורתית.  נוחה ושהכניסה והיציאה מהם ונוספים, 

 

על פי  הפינוייפקח על  . האחראיבאחראי מטעם המועצה יאוישובתחום המועצה, נקודות האיסוף  .6

על פי הלו"ז שיקבע וישלח  ביום האיסוףפעילה לכשעה עד שעתיים  תהיהכל נקודה  הנחיות המשרד. 

 מראש.

בקרב  המבצעאת קיום ם לפרסעל מנת  המועצה מתבקשת לפעול בכל האופנים העומדים לרשותה .5

 מועצה. החומרים לפרסום יועברו אליכם בהקדם.ותושבי ההחקלאים 

במידה ויתקבלו פניות / בקשות לפינוי חומרי הדברה טרם תחילת המבצע, יש להנחות את הפונה לאחסן  .0

 .את החומרים ברשותו, באופן בטוח, עד למועד האיסוף
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, מיקום נקודות האיסוף המבצע לו את פרטיעביר ישנבחר,  אחראיקשר עם הב היההצוות המקצועי שבמשרדנו י

 .  ודיווח מהשטח בעת הפינוי עצהושנבחרו, חומרים לפרסום ויקבל ממנו מידע ומשוב על המתבצע במ

 

 ובתאום עם האחראים ובעזרתם. שיתקבלופניות יתבצע בהתאם ל מתחומי כל מועצהפינוי ה

 

 .ות האזוריותמתחום המועצ רעיליםמפגעי החומרים האת ק לסלנועד  המבצע

 .ולהצלחתחיוני ה ושל עובדי המועצ ךשיתוף הפעולה של

 

 בברכה

 אבי רדעי    

 ראש אגף סביבה חקלאית

 המשרד להגנת הסביבה
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