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חדשות

המשך בע' 0≤

אף אחד לא ירסס את הילדים שלכם !...אף אחד לא ירסס את הילדים שלכם !...אף אחד לא ירסס את הילדים שלכם !...
מאת: אבי בן דוד. 

צילום: בורוכוב ארועים.

מבצע פריסת מלכודות לזבובים 
יוצא  כתחליף למטוסי הריסוס 
ויושלם  ציונה  נס  בעיר  לדרך 
מאחורי   .26/8/15 בתאריך 
היוזמה המבורכת עומדת קבוצת 
אימהות ובראשן גלית אבינועם 
שנקראת "אף אחד לא ירסס את 
הצליחה  אשר  שלי",  הילדים 
לרתום לפעולה את ראש העיר 

יעל  וחכ'  שבו  יוסי 
גרמן )שרת הבריאות 
לשעבר(, שהתגייסה 
פרלמנטרי  לטיפול 
יזמה  ואף  בנושא 
שאילתא  הגשת 

למשרד החקלאות.
המבצע  ום  בסי
בהצבת  שהחל 
בחלקה  מלכודות 
העיר  של  הדרומי 
ים  כשנתי לפני 
בשטח של 150 דונם, 
ה  ת ע מ ו  ב צ ו י
ללכידת  מלכודות 
גם  הפירות  זבוב 

של  הנוספים  בחלקיה 
העיר.

ראש העיר נס ציונה יוסי 
שבו, נרתם לעניין והחל 
לפעול להפסקת הריסוס 
מוש  לשי ולמעבר 
ן  נ שאי דות,  במלכו
או  לאדם  מזיקות 
בעקבות  זאת  לסביבה, 
פנייתה אליו של קבוצת 
תושבים אשר הקימה ועד פעולה והביאה 
את הנושא למודעות ציבורית רחבה בעיר 

ולשיתוף פעולה עם חקלאי האזור.
הפעילות המשותפת עם ראש העיר כללה 
גם כנס רב משתתפים ופגישות רבות עם 
נציגי התושבים, בהם לקחו חלק אנשי 
ומנהל המכון  להגנת הסביבה  המשרד 

להדברה ביולוגית דורון טימר.
החלופה שנבחרה הייתה הצבת מלכודות 
הקטילה כנגד זבוב הפירות של חברת 
ביופיד – פטנט ישראלי של ד"ר נמרוד 
ישראלי, שהוצב כבר בשנת 2012 בחלקה 
הדרומי של העיר בשטח של 150 דונם 

ונמצא יעיל במיוחד.
2015 תושלם מלאכת הצבת  באוגוסט 
המלכודות ללכידת זבוב הפירות בכל היקף 

ביופיד  מלכודות  העיר. 
ברחבי  בשימוש  נמצאות 
ע"י  שנים   10 מעל  הארץ 
החקלאים והן מומלצות על 
במשרד  שה"ם  שרות  ידי 

החקלאות.
האווירי  הריסוס  בעיית 
וסמיכות שטחים חקלאיים 
לשכונות מגורים קיימת בכל 
הנוגעים  החוקים  הארץ. 
לנושא הקיימים כיום אינם 
מספק  מענה  נותנים 
לתושבים וגורמים לחשיפה 
חמורה לחומרים מסוכנים, 
אם על ידי שאיפה באוויר, 
ידי  על  או  בעור  במגע 
שנים.  במהלך  התהום  במי  ספיגתם 
חומרים אלה הוכחו שגורמים למחלות 

קשות שונות.

יוזמת ראש העיר כללה הקמת ועדת היגוי 
בראשותו, בה לקחו חלק נציגי המשרד 
להגנת הסביבה, ד"ר שלמה קפואה ראש 
המכון  אנשי  לאגרואקולוגיה,  האגף 
להדברה ביולוגית והיו"ר דורון טימר, נציגי 
מטוסי  את  )המטיסה  כימניר  חברת 
)שרות  שה"ם  שרות  נציג  הריסוס(, 
משרד  מטעם  המקצועי(  ההדרכה 
החקלאות, דוקטור שאול בן יהודה ונציגי 
התושבים גלית אבינועם, הילי אגין, עופר 

בן שימול וגונן פלד.
לדברי גלית אבינועם תושבת שכונת העמק 
בנס ציונה, יוזמת ועד הפעולה "אף אחד 
לא ירסס את הילדים שלי" וממובילות 
המאבק: " המלכודות שיפרסו כעת בשלב 
השני ויביאו לפריסה מלאה של מלכודות 
בכל רחבי העיר, אמורים להביא להפסקה 
מלאה של הריסוסים האוויריים. אני רוצה 
להודות בשמי ובשם חברי ועד הפעולה 

"אף אחד לא ירסס 
את הילדים שלי" 
לראש העיר יוסי 

המאבק הציבורי  הסתיים 
בהצלחה ונס ציונה הינה חלוצת 

השימוש בהדברה ירוקה
נס ציונה היא העיר הראשונה בישראל 

שמפסיקה את הריסוס מהאוויר 
בשטחה ובגבולותיה ועוברת להדברה 

ירוקה בשיטת המלכודות

ראש העיר נס ציונה
 יוסי שבו:

 "דברים שנראים לעיתים 
בלתי אפשריים, ניתנים 
לביצוע אם יש החלטיות 
ברמה הניהולית ושיתוף 

פעולה עם התושבים ועם 
אנשי המקצוע. שמענו את 

התושבים ורתמנו את שיתוף 
הפעולה של החקלאים 

והמשרד להגנת הסביבה, על 
מנת שנוכל לחיות בסביבה 

איכותית למען בריאות 
התושבים והילדים"

יוסי שבו בלשכתו עם חברת הכנסת יעל גרמן

הדרכה על מלכודת הזבובים - מימין לשמאל דר 
נמרוד ישראלי יוסי שבו גלית אבינועם ויעל גרמן.


