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ס " המשרד להגה– במשרדי האגף ללחימה במזיקים 7.3.2011דיון מקצועי שנערך ביום / סיכום פגישה 
 

הילה כהן ממונת מדבירים ארצית ' גב, מנהל האגף ללחימה במזיקים, ר אורי שלום" ד:נוכחים
ונציגי ארגון מדבירי מזיקים בישראל  - מר אלי לוגסי , מר בועז קייזרמן, מר דני ייגר

 
. פגישה זו נערכה ביוזמת ארגון המדבירים בישראל במטרה לקדם אינטרסים חיוניים של כלל המדבירים

: להלן הנושאים שהועלו
. הצגת הארגון .א
 .הרחקת חתולים בישראל .ב
 .2010 –דיון בטיוטת חוץ מניעת מפגעי מזיקים תברואיים  .ג
 .עריכת מפגשים קבועים .ד
 

: הצגת הארגון בהווה .1
. 'תוכניות לעתיד וכו, חברים' מס, דני ייגר הציג המצב העכשווי של הארגון תוך מתן דגש על מיסודו המשפטי

 

: הרחקת חתולים .2
פעמים בטרם ואף ' י מר אלי לוגסי והובהר שסוגיה זו הועלתה בפני במשרד להגנת הסביבה מס"נושא זה הוצג ע

. הוכן מסמך המפרט מצבים שבהם יש לאפשר הרחקת חתולים מבלי להיתבע לדין
מר אורי שלום הבהיר לנו שנושא רגיש זה הועבר להתייחסות הגורמים המתאימים ובעתיד הקרוב ייערך דיון 

. משותף בהשתתפות כל המעורבים במטרה למצוא דרכים שיהיו מקובלות על כל הצדדים
. הובהר לחברי הארגון שיש לתת כלים שיאפשרו הרחקת חתול שנמצא במצוקה מבלי להזדקק לאישורים מיוחדים

חשוב להתחשב בכך שבמקרים רבים החתולים הנמצאים במצוקה מסכנים לא רק את עצמם אלא גם בריאותם של 
. 'תהליכי ייצור וכו, מסכנים מערכות אנרגיה, מאושפזים בבתי חולים

הנושא לא ירד מהפרק עד אשר יימצא פתרון שיענה על הדרישות בעיקר לאור העובדה שהמחוקק לא נתן דעתנו 
. לסוגיות רגישות אלו

 

 :2010 –דיון בטיוטת חוץ מניעת מפגעי מזיקים תברואיים  .3
מר קייזרמן הציג את הסוגיות הבעייתיות בהצעת חוק ונערך דיון מקיף בנושא תוך גילוי הבנה עמוקה מצד המשרד 
. להגנת הסביבה למשמעויות הכרוכות באישור חוק כפי שהוא שיאפשר הצפת השוק במדבירים עם הכשרה בסיסית

. י המשרד להגנת הסביבה"סיכום מפורט זה יועבר לחברים לאחר הפצתו של הפרוטוקול ע
 

: עריכת מפגשים קבועים .4
חודשים פגישות משותפות עם המשרד להגנת הסביבה במטרה ' דני ייגר הבהיר שיש חשיבות לקיים אחת למס

. לקדם נושאים משותפים וליצור מנגנון משותף שידון בעוד מועד בכל סוגיה העשויה להשפיע על מדבירי ישראל
 

: סיכום
חברי הארגון שהשתתפו בפגישה התרשמו עמוקות מהרצון של האגף להדברת מזיקים ובראשם מר אורי שלום 

. לשתף פעולה וליצור הבנה עם הארגון בכל סוגיה שתעלה
 

לוגסי אלי : רשם
 

 


