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ראונדאפ–שימושבתכשירהדברהגליפוסטנוהל                                          
                                                                  

גורים ירוק ואיכותי, משאבים רבים בפיתוח המושבה כאזור מ המועצת פרדס חנה כרכור משקיע
 תוך רצון לשמר ולשקם את המגוון הביולוגי של החי והצומח ברחבי המועצה.  

קיים צורך להדביר צמחייה ברחבי המועצה על מנת למנוע מפגעים שונים, אולם הדברת צמחייה 
 בשטחים פתוחים עלולה לפגוע בחי ובצומח.

וזאת  בן ממשיכות את השימוש בגליפוסטלאחר בירור בנושא גם ברשויות אחרות ממנו עולה שרו
כנראה מאחר ואין ולא הוצאו הנחיות חדשות ע"י משרד החקלאות או משרד הבריאות או המשרד 

 להגנת הסביבה.


מטרתנוהלזה:

 להסדיר את הדברת הצמחייה ברחבי המושבה.

 למנוע פגיעה מיותרת במגוון הביולוגי הקיים ברחבי המועצה.

 ידיעת העוסקים במלאכה במועצה מקומית פרדס חנה כרכור.להביא הנחיות אלו ל

מטרת הנחיות אלו להסדיר את נושא ההדברה על מנת לפשר בין קונפליקטים אלו, לטובת תושבי 
 המושבה.

 
הרינילא קיים איסור לשימוש בחומר זה ,  ונכון לשעה זו  הנושא נבדק גם משפטית ומאחר

 ובהנחיותכר"מ:לותבחומרזהבמגבשימושה  אתשרלחדשמא
הנחיות:

 פעילות הדברה תתבצע על פי תכנית עבודה שנתית שתאושר על ידי מנהל מחלקת שפ"ע. .1

 יש להשתמש בחומרי הדברה מאושרים בלבד. .2

 בתי ספר , גני ילדים או בגינות ציבוריות. בתוךאין להדביר בגליפוסט ומוצריו  .3

 ניתן להדביר מדרכות. .4

ליד מוסדות חינוך, תרבות או ציבור אחרים, תתבצע על פי הנחיית מנהל  הדברת מדרכות .5
 מחלקת שפ"ע, ורק בשעות בהן אין פעילות במוסדות הנ"ל.

 הדברה לצד בתי ספר וגני ילדים תתבצע רק כאשר המוסד החינוכי אינו פועל. .6

 יש להימנע מהדברה כאשר יש תנועת הולכי רגל על המדרכות. .7

 כרות או אזורים אחרים שאינם מיועדים לתנועת הציבור.אין מניעה להדביר כי .8

מ' , וזאת רק  1במקום בו לא קיימות מדרכות, ניתן להדביר את שולי הכבישים עד לרוחב של  .9
 כאשר קיום הצמחייה מהווה מפגע בטיחותי או תברואתי.

 להדביר כלל שטחים פתוחים. אין .11

צמחייה בשטחים פתוחים תעשה פעילות לסילוק צמחיה יבשה ו/או מפגעים הנוצרים מ .11



 

 

 על ידי הפעלת חרמש ידני בלבד.

 פעילות החירמוש תתבצע, ככל הניתן, רק לאחר שהצמחייה יבשה. .12

לפי הגדרת אקולוג, ניתן יהיה להדביר שטחים פתוחים כנגד צמחים המוגדרים מינים  .13
 פולשים.

 
  ות אלה.יש לפעול על פי הנחי

 
 

בברכה,


דר'אלדדברכוכבא,עו"ד
ראשהמועצה


 


