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חדשות

שבו, שתמך בנו וגיבה אותנו 
ויזם  ארגן  הרשויות,  מול 
אירועים סביבתיים להגדלת 
המודעות בעיקר בגני ילדים, 
לטובת הסברה  ובתי ספר 

בנושא.
אנו רוצים להודות גם לח"כ 
נרתמה  שמיד  גרמן  יעל 
הבנה  כדי  תוך  לעזור, 
ובבעייתיות  בחשיבות 
הריסוס האווירי בסמיכות 
הבעיה  התושבים.  לבתי 
החמורה קיימת בכל רחבי 
בפריפריה  ובפרט  הארץ, 
"ירוקה"  אפשרות  וישנה 
לפתור אותה בקלות, בצורה 
זולה וכלכלית עבור כולנו. 
ועד הפעולה "אף אחד לא 
שלי"  הילדים  את  ירסס 
ימשיך בפעילותו מול גורמים 
שונים ומול הכנסת להביא 
של  לאומי  ארצי,  לשינוי 
פריסת מלכודות ידידותיות 
זבוב  נגד  בטיפול  לסביבה 
שטחי  בכל  התיכון  הים 
ההדרים והנשירים בארץ".
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וכך מספר )ומחמיא..( 
כתב הסביבה הותיק 

אביב לביא !
אבינועם.  מגלית  מייל  קיבלתי  כשנתיים  לפני 
ציונה,  נס  כתושבת  עצמה  את  הציגה  היא 
שקראה כתבה שלי על חומרי הדברה בחקלאות 
והבינה  הבריאות,  על  שלהם  וההשלכות 
שלי",  "הבעיה  לחייה.  מאוד  רלבנטי  שהנושא 
"יוקרתי"  באיזור  דירה  "שקניתי  כתבה,  היא 
כירוקה,  שווקה  השכונה  פרדס.  מול  שנמצא 
לעלות  עלול  שזה  מאוד  מהר  גיליתי  אבל 
בבריאות שלי ושל הילדים שלי. שלנו ושל עוד 
עשרים בניינים של בנייה רוויה שהם קו ראשון 

לפרדס".
זכרוני,  למיטב  בינינו,  ההתכתבות  בעקבות 
אבינועם עלתה לשידור אצלנו ב"יהיה בסדר". 
וממשרד  ציונה  נס  מעיריית  דרשה  היא 
לריכוזי  הצמודות  שבחלקות  החקלאות 
אוכלוסייה החקלאים יעברו להדברה ביולוגית. 
תוך זמן קצר התרוממה סביבה תנועת מחאה 
כנסים,  בפייסבוק,  עצומות  שכונתית/עירונית: 
אני זוכר הופעה מרשימה שלה בכנס של אדם 
טבע ודין שעסק בנזקי ההדברה הכימית. המסר 
מקבלי  אל  מהתושבים  לחלחל  התחיל 

ההחלטות.
בפיילוט,  התחיל  זה 
הוצבו  שבמסגרתו 
לזבובי  מלכודות 
חברת  של  פירות 
)בתמונה(  "ביופיד" 
על פני 150 דונם של 
חקלאיים  שטחים 
ציונה.  נס  בפאתי 
הצליח:  הפיילוט 
החקלאית  התפוקה 

האגרסיבי  הכימי  הריסוס  רוב  נפגעה,  לא 
משמח  היה  השבוע  שקיבלתי  המייל  התייתר. 
אבינועם  גלית  של  משותפת  הודעה  במיוחד: 
לזבובי  מלכודות  הצבת  על  ציונה  נס  ועיריית 
פירות בכל השטחים החקלאיים ההיקפים של 
את  לחלוטין  כמעט  להחליף  שאמורה  העיר, 

הריסוס ממטוסים.
מתברר שההיגיון הירוק והפשוט יכול לנצח: זה 
ציבור  אנשי  ואכפתיים,  ערניים  תושבים  דורש 
יעל  הקודמת  הבריאות  שרת  )כולל  מחויבים 
ופתוח  קשוב  עיר  וראש  שהתגייסה(  גרמן 
החקלאות  משרד  את  נראה  עכשיו  לשינויים. 
הופך את נס ציונה למודל לחיקוי ולא משאיר 

אותה על תקן שושנה בין חוחים מודברים.
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