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לכבוד
אורי באייז–Green Flow
אמנון מגנוס–לוכסנבורג תעשיות בע"מ
א.נ.
הנדון :סיכום ביניים פיילוט יתושים רמת אפעל כפר אז"ר
בתאריך ה –  /09//90/20התקיימה במחלקה לאיכות הסביבה עיריית ר"ג פגישת סיכום ביניים לפיילוט
יתושים ברמת אפעל וכפר אז"ר.
נכחו בפגישה :לוכסנבורג תעשיות מר אמנון מגנוס :Green Flow ,מר אורי באייז ,מר ניר עופר ,מעיריית
רמת גן :מר יוני יעקבוב ,גב' חבצלת שרעבי והחתומה מטה.
בתחילת המפגש נערכה סקירה קצרה ומסכמת על התהליך עד כה:
 משתתפים 22// :בתי אב בכפר אז"ר וברמת אפעל
 החומר:אקואטיין חומר המאושר לשימוש בייתי ע"י המשרד להגנת הסביבה לצד שימוש במרחב
הציבורי .החומר אינו מזהם את הקרקע ומקורות מים ובטוח לשימוש בקרב בעלי חיים ובני אדם.
 רציונל :בדיקת יעילות השימוש בחומר למיגור זחלי יתושים בשיתוף הקהילה לצד שימוש בחומר
זהה במרחב הציבורי.
 תקופת הפיילוט :יוני  -ספטמבר .0/20
 ב –  /19//90/20נערך מפגש הסברה עם כ –  0/תושבים מתנדבים מרמת אפעל וכפר אז"ראשר
קיבלו הסבר מפורט על יתושים וסוגיהם ובהמשך על תהליך שיתוף הקהילה בניטור ומיגור זחלי
יתושים בחומר חדשני שאושר לשימוש בייתי לצד השימוש שתעשה ע"י העירייה בחומר זהה.
 במהלך שבועיים חולקו ע"י המתנדבים בקבוקוניםללא תשלום (מספיק לכל תק' הפיילוט) לכל
התושבים והתהליך התחיל .במקביל פורסם מידע מנחה באמצעות פליירים שחולק לבתי התושבים
( 22//בתי אב) ,נשלחו מיילים(תפוצה של  0//מיילים) ופורסם בפייסבוק.
 משוב נשלח ב –  /19/090/20ל –  0//בתי אב ועליו ענו כ –  /0בתי אב (כ  /% -מקרב
המשתמשים) ממנו למדנו כי יש שביעות רצון כללית ברמת אפעל (מכפר אז"ר לא ענו מספיק
תושבים) למעט אזור בחלק המזרחי של השכונה שבו המשיכו להתלונן על מטרד היתושים.
 עקב מלחמת צוק איתן ואבל על נפילתו של חייל בכפר אז"ר הופסקה ההתקשרות עם התושבים וב
  0091נשלח מייל ריענון לפיילוט היתושים .במקביל נשלח מנטרלאזור המתלונן שמצא מפגעיםרבים בחצרות הבתים .התושבים הודרכו וקיבלו פלייר הסבר והדרכה כיצד לפעול למיגור היתושים
בסביבתם.

תוצרי הפיילוט עד היום:
 .2שיתוף הקהילה בפיילוט ובשימוש בחומר אקואטיין גרם להגדלת המודעות בקרב הציבורלייבוש
מקורות מים ולטיפול במקורות מים ומפגעים בלתי פתירים ע"י החומר אקואטיין
 .0תחושת שביעות רצון של התושבים ממתן פתרון לבעיה מטרידה עם מוצר סביבתי ויעיל הייתה
גבוהה (משובים בפייסבוק ,מיילים ושיח חופשי עם תושבים)
 .1יעילות ההדברה בשטחים פתוחים נותנת תוצאות טובות וזהות לחומר הרגיל בו השתמשו עד כה
(סיכום שיחה טלפונית עם טל ויינברג בנוכחות המשתתפים בישיבה)
מסקנות:
 החומר אינו רעיל ואינו מזהם את הסביבה
 החומר ידידותי וקל למשתמש הביתי .אפקט השימוש המקביל במרחב הציבורי והביתי הנו
בעל חשיבות רבה לתושבים ולעירייה.
המלצה:
 יש לבחון את החומר לשימוש בשכונות נוספות ברחבי העיר בשיתוף התושבים ובמקביל
במערכת ההדברה העירונית.

בברכה,

יעל קפלן
מנהלת המחלקהלאיכות הסביבה
העתקים:
ראובן שמר – מנהל אגף תברואה
ניר עופר Green Flow -
אלי בן עמי – מנהל תכנון ייעול וארגון
יונייעקובוב– מנהל מחלקת הדברה
טל ויינברג–ניטור יתושים

