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 91119199סיכום ועדת איכות סביבה מיום 
 

 , חיים ריס, דן בבלי, רן אריאלי, בסקי'מריז גושצ, מנחם פישר, איתי הדרי, עידית בנאורי: משתתפים
 ברוך קומפנו

 רועי אלישע: חסרים
 

 .נערכה היכרות בין כולם , חברים חדשים הצטרפו .1
, ניר ברעם, ינון ירושלמי, פרשו גם שמוליק סבן, יצא מייל נפרד בנושא, עידית בנאורי הודיעה על פרישתה .2

 .תודה לכולכם
: רן אריאלי הציג את נושא החתולים המשוטטים וחתולי הבית מזווית הראייה של הפגיעה במגוון המינים .3

 רסמים קטנים ועודמכ, לטאות, ציפורים

בהמשך הסיכום תופיע הצעה . לאור חשיבות הנושא החליטה הוועדה לבחון מספר דרכים לשיפור הנושא .4
 .לתוכנית המבוססת על כהצעות חברי הוועדה

 .לשלוח את הקישור למגנט ההפרדה לישובים עם בקשה להעביר במייל לתושב .5
 ים ושהפעילות מתנהלת ביומן קיימות וסביבהלכתוב ביומנים עמק תפארת וזבל זבל תפריד שהם מוקפא .6

 ייבדק עם דורית זיס היכן עומד הטיפול הנחיות לתסקיר של מחצבת שגב .7

 יועבר לכולם דף קשר עם טלפונים ומיילים של חברי הועדה .8

 .בפגישה הבאה יתקיים דיון  -שפני סלע .9
מנחם פישר שיתרום  ר"זו הצעה של ד" הועדה לאיכות סביבה ובריאותה"לשקול החלפת שם הועדה  .11

 .בוועדה גם את הצד הבריאותי של הדברים
 

לאחר הערותיכם נשלים את עריכת התוכנית כולל גורם , להלן טיוטת התוכנית בנושא מגוון המינים והחתולים
 .ז"אחראי ולו

 
ציידים יש מחקרים שמצביעים על כך שמינים שלמים נמצאים בסכנת הכחדה בגלל שהחתולים הם : תיאור המצב

כתוצאה מהתרבות החתולים יש מינים שונים של ציפורים כגון . מיומנים שככל הנראה עושים זאת לא רק כדי לאכול
לטאה , גם לטאות כמו זיקית, שהכמות שלהם פוחתת עד סכנה להיעלמות, דרור הבית , עפרוני מצויץ, פשוש

יש משום פגיעה , הערכי והאקולוגי, לעניין המוסרימעבר . ירוקה ומכרסמים כמו קוצן כמעט ולא נראים כתוצאה מכך
ציפורים , לדוגמה ציפורים אוכלות חרקים ושומרות על סביבה מאוזנת, באדם עם כל מין שנכחד בדרכים שונות

 "אם ציפורים אינן שרות המוות פה שורר"מנעימות ונותנות השראה 
 

 .ה לאיזון שיגרום למינים נכחדים לשוב ולהופיע באזורעצירת הפגיעה במגוון המינים על ידי החתולים ושאיפ: החזון
 

 :דרכי הפעולה
 :הסברה שתכלול מניעת האכלה ככל שניתן .1

a. הרצאות שתועברנה על ידי רן אריאלי בהתנדבות -הסברה בבתי ספר ובהשתלמויות גנות ומורים. 
b. הסברה בישובים למבוגרים על ידי איתור נאמני מגוון מינים או פעילים סביבתיים 

c. הרצאות של רן אריאלי בישובים. 
d. לארגן ראיון לדן אריאלי ואורית שריר באה לה גוש, פרסומים בעיתונות ובאינטרנט 

צירוף חובבי החתולים לצוות חשיבה משותף שידון בנושא במטרה לגשר על הפערים בעמדות דרך  .2
 .הגדרת בעיה משותפת

 .ושאלפעול מול האקדמיה והשלטון המרכזי על מנת לקבל סיוע בנ .3
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 :שלד תוכנית עבודה

 
על פי פניות הגורמים . בתי הספר והישובים, לאגף החינוך 1במהלך ינואר יפורסמו כלי ההסברה שבסעיף  .1

ההרצאות תועברנה על ידי , אחריות הפרסום אגף קיימות וסביבה. תיערך תוכנית הרצאות בתיאום עם רן
 (אחריות ברוך ורן. )רן בהתאם ליכולתו

 
ייצאו , בתחילת ינואר לציבור בקריאה לחובבי החתולים להצטרף לצוות חשיבה ומשא ומתןתתבצע פניה  .2

 (אחריות ברוך. )להלן ודוד דורון, גם מכתבים אישיים לביבי מאי
 

צוות מצומצם בהשתתפות נציגים מהוועדה שיקדם את הנושא , יוקם בהקדם ולא יאוחר ממחצית ינואר .3
 (.אחריות ברוך. )צוות חוץ מרן אריאלינא הודיעו מתנדב להיות ב, כפרויקט

 
 .תיבדק עד סוף פברואר האפשרות להכניס ראיון בעיתון המקומי עם רן אריאלי ואורית שריר .4

 
 
 

 ברוך קומפנו: רשם


