לכבוד
מר רון חולדאי ,ראש עירית תל-אביב-יפו
גב' עינת קליש ,ראש עירית חיפה
מר משה ליאון ,ראש עירית ירושלים
מר רוביק דנילוביץ ,ראש עירית באר-שבע
כבוד ראשי הערים,
הנדון :קריאה בהולה להפסקת הריסוס העירוני בערים חיפה ,תל-אביב ,ירושלים ובאר-שבע
כ 2-מיליון בני אדם מתגוררים בערים הגדולות בישראל ,ירושלים ,ת"א ,חיפה ובאר-שבע .כ 2מיליון
בני אדם בתחום שיפוטכם חשופים מדי יום ביומו לחומרי הדברה רעילים ,מסוכנים לבריאות
ומסרטנים אפשריים לאדם! כ 2-מיליון בני אדם המבקשים ליהנות מחיים בסביבה בריאה בפארקים
בהם הם מבלים ,בגינות הציבוריות ובמדרכות בהן הם פוסעים .בכל המקומות הללו ,בתחומי הערים
עליהן אתם מופקדים ,כמו גם במאות ערים וישובים אחרים בישראל ,נתונים התושבים לסכנת חיים
מתמדת בשל ריסוס חומרי הדברה.
בימים אלו ,נרתמות רשויות מקומיות אמיצות למאבק בריסוס חומרי ההדברה במרחב העירוני.
רשויות כמו כפר-סבא ,יהוד-מונוסון ,כרמיאל ,חריש ,כוכב יאיר וצור יגאל הבינו זה מכבר שאפשר גם
אחרת .מתוך דאגה כנה לבריאות תושביהן ,הבינו ערים אלו שגינון בר-קיימא הוא התחליף לריסוס
המרחב העירוני .בתוך כך ,הוציאו הערים הללו מתחומן חומרים רעילים דוגמת החומר גלייפוסט
המיועד לקטילת עשבים ,שסווג זה מכבר ע"י ארגון הבריאות העולמי כמסרטן אפשרי בבני אדם.
הרשויות האמיצות הללו לומדות ממקבילותיהן בערים מובילות באירופה ובארה"ב ,ומכריזות על אפס
הדברה במרחב העירוני שלהן.
נכבדי ,קרוב ל 2-מיליון בני אדם החיים בתחומי הערים עליהן הנכם מופקדים ממתינים להכרזתכם על
מרחב ציבורי נטול הדברה .משפחות מבקשות ליהנות מהמרחב ולהושיב את ילדיהן על הדשא בפארקים
ובגינות ,מבלי לחשוש האם חלף מספיק זמן מרגע ארוע ההדברה הרעילה ועד לאפשרות לשבת בביטחה
על במדשאות הרבות הפזורות ברחבי הערים.
ירושלים ,תל-אביב-יפו ,חיפה ובאר-שבע הן ערים מובילות בישראל – ערים החייבות להתייצב בחזית
המאבק בהדברה ובהגנה על בריאות הציבור ,במקום להשתרך מאחור ,מתוך תפיסת "עסקים כרגיל".
אני מפציר בכם להצטרף כבר היום למאבק אותו מוביל ארגון אדם טבע ודין עם רשויות אמיצות
בישראל ,רשויות המסתכלות לתושביהם בעיניים ומספקות להם מדי יום מרחב עירוני בריא ובטוח
לחיות בו .הכריזו כבר היום על עירכם כעיר ללא הדברה והצטרפו לרשימת הערים המתקדמות
והבריאות בישראל .בחירתכם באפס הדברה היא חובתכם עבור מאות אלפי תושבים!
בברכה,
עו"ד עמית ברכה
מנכ"ל אדם טבע ודין

