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 2019יוני,  26

 
 איכות הסביבהפרוטוקול ישיבת ועדת 

 בחדר הישיבות :0017שעה  1906.17.מתאריך  3מס'
 
 

 .יו"ר הועדה -   מר שי בנימין משתתפים:
 .נציג ציבור -  מר יהונתן היימן  
 מהיחידה לאיכות הסביבה שורק. -  נועם פלאםגב'   

 מנהל אגף החינוך. -   מר יואב שור
 .נציגת ציבור -  גב' אביבה קוגוס  
 .החברה להגנת הטבע -   גב' אמנדה לינד  
ויויאן כהן     .ותיקים בסביבה -  גב' 

 עין מבשר. -   מר אייל הרוש
 תושבת. -   לצמנגב' רובין 

 תושבת. -   גב' גיתית גילרן
 תושבת. -   בניאשגב' מיכל 

 ת וותיקים בסביבה.תושב -   גב' ג'ני מעגן
 תושב וותיקים בסביבה.  -   מר אליעזר מעגן

 תושבת וותיקים בסביבה. -   גב' נינה לבני
 החברה להגנת הסביבה. -   מר אור משה

 תושבת ותיקים בסביבה. -   גב' מלי אביטל
 תושב. -   מר שי דרור

 וטרינר הרשות. -  ד"ר ראני עבד אלרחמאן
  הגנת הסביבה.המשרד ל -   מר יואב גואל

 
 על סדר היום:

  עיקור, סירוס והאכלת חתולי רחוב. .1

סקירת פרויקטים קהילתיים במסגרת קול קורא של המשרד להגנת  .2
  הסביבה.

  מיחזור פסולת אלקטרונית. .3
 

 
 

 עיקור, סירור והאכלת חתולי רחוב : 1סעיף 
 
 

 :  פרופ' מיכל בניאש וד"ר גיתית גילרן
מתנדבות ומתנדבים המטפלים בחתולי רחוב. הועד  20חברות בוועד פעולה של כ 

תחנות להאכלת חתולים. בכל תחנה נלכדים  12. במבשרת כ 2014החל לפעול ב 
עיקור \מהאוכלוסייה של אותה תחנה. סירוס 80%סירוס כ \ומועברים לעיקור
) 200של חתול עולה כ  חיסונים(. מתבצע בתמיכה ₪  60לטיפול ועוד כ ₪  ₪150 

 2019יות לחיות בשיתוף המועצה ובתמיכת ראש המועצה והמנכ"ל. ב של תנו לח
בכל  5,000חתולים )מתוך אוכלוסייה של כ  300עיקור של כ \יש תקציב לסירוס

מבשרת ציון(. המתנדבים מממנים את ההאכלה מכיסם. קיימת גם התנכלות של 
תושבים הכוללת התעללות בחתולים, השחתה של פינות האכלה והטרדה של 

 המתנדבים.
ן נשמעו גם קולות המצביעים על הבעיתיות שבהאכלת חתולי רחוב:   בדיו
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ן הביולוגי  שי דרור: ובכך משנים את המגוו החתולים צדים מכרסמים וציפורים 
בצורה דרסטית. הטיעון מנגד הוא שההאכלה היא זו שמאפשרת דילול. 

. אור משה: פינות מהאוכלוסייה )לאורך זמן( מביא ל 70%עיקור של \סירוס מאזן
האכלה מושכות גם קיפודים, תנים )ואולי גם צבועים?( ממליץ להתייעץ בנושא 

 עם שמוליק ידוב מנהל מרכז יונקים בחברה להגנת הטבע.
 

ל  יואב: עדיין לא פורסם. מציע לפעול יחד עם  2019קול קורא משרד החקלאות 
ועם הפקח של אגף צער בע"ח במשרד להגנת הסביבה והקרן למען בע" ח במשרד, 

 רשות הטבע והגנים. יבדוק אפשרות לשת"פ אזורי להוזלת עלויות.
 
 

ן "נח  אביבה:  -מציעה לארגן מפגש תושבים בנושא, לשתף גם את ארגו
ההתאחדות הישראלית של הארגונים להגנת בעלי החיים" ולברר כיצד מטפלים 

 בנושא בערים אחרות.
 

גם של אוהבי חתולים וגם של מי  –של כולם  עיקור וסירוס הוא אינטרס רני:
 שרואה בהם מטרד.

 
 אביבה התנדבה לרכז את המשך הפעילות בנושא.

נושאים נוספים לטיפול: קיצור הזמן מאישור התקציב ועד למימושו, מציאת 
מקורות תקציביים נוספים, הסדרת תחנות האכלה קיימות ואיתור אתרים 

ותנועות נוער. גיוס מתנדבים דרך בתי ספר   נוספים בהם נדרשות תחנות, 
 
 
 

סקירת פרויקטים קהילתיים במסגרת קול קורא המשרד להגנת  : 2סעיף 
 הסביבה

 
 

, משתפת פעולה עם קבוצות דומות בארץ, לומדת 2016הקבוצה הוקמה ב : ויויאן
ועוד(, משתפת פעולה  מפרוייקטים אחרים )עמק הצבאים, גן בוטני בצור הדסה 

ן ועוד.  עם רט"ג, בתי ספר במבשרת ציו
 

פרוייקט חירבת מוצה הוצע לקבוצה על ידי המועצה. הקבוצה ערכה סקרי טבע 
פגשה עם נציג רשות העתיקות. במסגרת הקול הקורא ביקשה להנגיש באתר, נ

ולקיים בו פעילות קהילתית..  את האתר 
 

ונגישות באתר.  סטטוס: לאחרונה הצביעה מהנדסת המועצה על בעיות בטיחות 
 יש לארגן סיור של אחראי בטיחות במועצה כדי לבדוק איך פותרים את הבעיות.

 
קציב קול קורא רק עד אוגוסט, אבל כרגע מימוש ניתן לממש את ת אמנדה לינד:

ן  התקציב תקוע. מבקשת מהיחידה לאיכות הסביבה לדחות את אפשרות המימו
 לאחרי אוגוסט. נעם תטפל בנושא מול המשרד. שי יטפל מול מנכ"ל המועצה.

ן אפשרות להציב ספסלים.  אייל הרוש ואור משה: לשתף פעולה עם רט"ג, לבחו
 תי הספר בישוב כדי לפתח את האתר.להביא תלמידים מב

 
פרוייקט קהילה עירונית חקלאית עין המבשר. הוקמה גינה   :אייל הרוש

קהילתית, שבילי גישה. מי מעיין "עין המבשר" משמשים להשקייה של 
משפחות בקשר יציב עם המקום ועם חלקות מניבות. מתמודדים כעת  7החלקות. 

 לות בתמיכה משמעותית של מגמת עם חיות בר שחומדות את היבול. הפעי
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חקלאות בישיבה התורנית הסמוכה. חיבור בין התושבים לנערים בישיבה. 
 "העשייה החברתית מתקיימת בזכות התקציב הנמוך".

 
 הועברו הצעות מחיר לציוד דרך מח' חינוך. עדיין לא מומשו. סטטוס:

 
. צריך לפעול מול יש אישור של המשרד להגנת הסביבה להוציא את הכסף נעם:

הגורמים במועצה כדי לשחרר אותו. ברשויות אחרות שעובדות עם היחידה 
בבית  5פרוייקטים באבו גוש,  2לאיכות הסביבה "שורק" יש בעיות דומות )

ו  ומול הגזבר. 5שמש   במטה יהודה(. שי יבדוק מול המנכ"ל 
 
 

 מיחזור פסולת אלקטרונית :3סעיף 
 

דים "מאי" ו"אקומיוניטי". צוות שמורכב מנציגי קיבלנו הצעות משני התאגי
ומנהל התפעול בחן את  היחידה לאיכות הסביבה, מחזיק תיק איכות הסביבה 

ואז  ההצעות ונתן המלצה. ההמלצה צריכה לקבל אישור של היועץ המשפטי 
והגזבר.  לעבור לחתימה וביצוע על ידי המנכ"ל 

 
 
 
 
 

 
 

 נימיןשי ברשם: 


