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 (177/22) ישיבת מליאה

 20.06.22יום שני 

 14:00משעה 

 

 מנהל תחום בניה ירוקה , המשרד להגנת הסביבהמר רן אברהם,   יו"ר המליאה:מ"מ  .1

 

  רעיה שורקי :מנכ"ל רט"גמ"מ 

 

  לי שפירא המליאה: תרכז

 

 מליאה נוכחים:חברי 

 סגנית חשב בכירה, רשות מקרקעי ישראלשני רדמן, גב'  .2

 באופן מקוון – מרכז שלטון המקומימנכ"ל ה, מר שלמה דולברג .3

  , ממונה מחוז ירושלים, משרד הפניםחיים יפרח מר .4

 , משרד החינוךד"ר אלי שיש .5

 לא נכח – ראש התכנית למידע ונתונים בית ברלפרופ' עודד פוצ'טר,  .6

  מנכ"לית חברה להגנת הטבעגב' איריס האן,  .7

 חברה להגנת הטבע מנהל תחום המגוון הביולוגי,מר אלון רוטשילד,  .8

 משרד החקלאותדיאבאת שחברי, ופא גב'  .9

 

 מוזמן קבוע:

 לא נכח – גלי גנהמבקר הרשות, רו"ח  -

 

 מטעם ההנהלה:קבועים שתתפים מ

  מנכ"ליתרעיה שורקי,  -

  יועמ"ש, אופיר בר טלעו"ד  -

 , מנהל חטיבת מנהל וכספיםשלומי ישי -

 לא נכח – , מדען ראשייהושע שקדיד"ר  -

 תיאום ובקרה מנהל אגף, יוסי ורצברגר -
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 23.05.22בתאריך  נעשתה באופן וירטואלי ההתכנסות הקודמת של המליאה

             

 להלן סדר היום:

 התכנסות במגדל צדק - 14:00 ➢
 דיון מליאה  – 14:30-16:00 ➢

 למפעלי ים המלח P9-אירוע דליפת מתעלת כי"ל מ -
  מציג: דר' עמית דולב –הצגת פרויקט הטיפול בחזירי הבר בחיפה  -
 יוסי ורצברגרמציג:  –פרסום דיוני המליאה  -
  אופיר בר טלמציג:  –תגמול חברי המליאה  -
 סיור מודרך בגן לאומי מגדל צדק – 16:00-17:30 ➢

 
  של חברת כי"ל P9-ההולכה מ דליפת מי ים המלח מתעלת -

o  מתעלת ההולכה מ הוצג הסבר רחב על הדליפהP9 עד כה והפעולות שנעשו. 

o .נפתחה גם בדיקה של המשרד להגנת הסביבה בתחומי סמכותו 

o .חברי המליאה עודכנו במצב הנוכחי בדבר המשך ההזרמה ,והצעדים העתידיים 

 סיכום והחלטה:

רואה בחומרה את אי הפסקת הזרמת מי ים המלח בתעלה למרות הנזק הברור  מליאת רט"ג -

שהחלחול עושה. אנו מנחים את הנהלת רט"ג לפעול בכל האמצעים על מנת לשמור ולהציל את 

השטח שנפגע הן על ידי פעולות בשטח והן על ידי פעילות חקירתית מול חברת כי"ל בשיתוף עם 

 הג"ס וגורמי חקירה אחרים. 

 מבקשים לקבל דיווחים על האירוע גם במליאות הבאות. אנו

  עמית דולבד"ר מציג  –חזירי בר בחיפה: דרכי התמודדות עם קונפליקט 

 הוצגה הבעיה באופן רחב ומעמיק. -

 המליאה קיבלה הסבר על הגורמים לתופעה ועל השיטות שיכולות להתמודד עם הבעיה. -

 האקולוגיות.הוסבר על המשמעות לטבע ולמערכות  -

הוצגה הפעילות המשותפת עם העירייה שכללה מחקר, ניטור ופעולות בשטח, וההצלחה עד כה  -

 שפעילות זו מניבה.

 סיכום:

תופעת כניסת חיות הבר למרכזי אוכלוסייה בכלל וחזירי הבר בפרט הולכת ומתפשטת. אנשי המקצוע 

פיתחו ידע ומקצועיות בנושא. הפרויקט בחיפה שהוצג היום מדגים יכולות אלו ומראה  והשטח של רט"ג

 כי ככל שפועלים נכון ניתן להגיע להצלחות.
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נכון יהיה להמשיך בפעולות ההסברה מול הרשויות המקומיות והתושבים אף במקומות אחרים בארץ כפי 

על מנת שלא להגיע למצב הקשה אליו  שכבר נעשה בקמפיין שהוצג למליאה לפני מספר חודשים וזאת

 נקלעה העיר חיפה.

 

 מציג: יוסי ורצברגר  –פרסום דיוני המליאה 

מועצה להשכלה גבוהה, מועצת הרשות  –)ביניהם  הוצגה הבדיקה שנעשתה בתאגידים -

  בנוגע לסוגיה זו.לרט"ג,  שמתאימים בדירוג  השנייה, התאגיד הווטרינרי, מכון התקנים ויד ושם(

  –החלטה 

החל מישיבה זו והלאה יוכן תקציר של המליאה שיכלול את רשימת הנושאים לדיון, תמצית הדברים 

היו"ר והוא יפורסם בעמוד ייעודי לכך באתר האינטרנט של  ידי שהוצגו והחלטה, תקציר זה יאושר על

 רט"ג.

 

 

 אופיר בר טל עו"ד מציג:  –תגמול חברי המליאה 

 את החוק והתקנות הרלוונטיות לנושא וכן דוגמאות מתאגידים אחרים בנושא זה. עו"ד אופיר בר טל הציג

 

. בישיבת מליאה הבאה תתקבל החלטה הדברים שנאמרו יועברו כחוו"ד סדורה של היועמ"ש - החלטה

 בנושא. 

 

 קייזר, מנהל האתר.  אורימליאה סיירו בגן לאומי מגדל צדק בהדרכתו של החברי 

 
 

 לי שפירא רשמה:       

 םרן אברה: מאשר      

 

 ח"כ תמר זנדברגלהגנת הסביבה ,  ההשר העתק: 

 גלית כהןהמשרד להגנת הסביבה,  יתמנכ"ל  

 חברי המליאה 

 הנהלת רט"ג 

 המנהל אגף בכיר, משרד מבקר המדינ מר אהרון הלינגר, 
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