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 27/06/2017-שהתקיימה ב 7201לשנת  2 מסאיכות הסביבה  וועדת  פרוטוקול 

 :משתתפים

 לאיכות הסביבה הוועדה ר"יו  -        לב בינמןמר 

 חבר ועדה  -מר אורן לבון                   

 מא(יועדה ) נציג נגב בר קיחבר  -מר יורם שחר                  

 :נוכחים

 "(גגות פתחים בלהבים)הצגת מיזם " תושב -עודד עובדיה                   

 "(גגות פתוחים בלהביםתושבת )שותפה למיזם " -                  אורית בן צבי

 מהנדס המועצה -סלאבן פנויץ'                  

 הוועדה מזכירת -                       גבאי תמר

 

 

 .2017במס' לשנת  שנייהה איכות הסביבה ועדת פותח את הישיבה, אני  : לב בינמן

 

 : על סדר היום

 הצגת מיזם "גגות פתוחים בלהבים". .1
 

מיזם קהילתי "גגות פתוחים נמצאים אתנו עודד ואורית תשובי היישוב שיציגו בפנינו   לב בינמן:

 ים".בלהב

 

המיזם שאנו רוצים להציע נקרא " גגות פתוחים בלהבים" מלשון בית פתוח. המיזם   :עודד עובדיה

הוא סביבתי קהילתי לשימור הבזים האדומים, ציפור שמצאה את להבים כבית קיץ שלה כמספר 

 שנים. מדובר בעוף דורס הכי קטן שקיים בארץ.

 נה.חודשים בש 4-5הם נמצאים ביישוב סדר גודל של 

 תשע"ו תמוזב 'יב

06/07/2017 

 9045סימוכין הנ/ 



 

 

 

 

 

 ביישוב הוותיק יש הרבה מאוד גגות עם רווחים והם מקננים בתוך הגג.

רב הבזים מתרכזים ביישוב הוותיק. השנה יש גידול בשהות והקינון של הבזים האדומים ביישוב 

 (.2017-בהשוואה ל 2016)מציג פריסה של 

 וכל זה קורה בלי שאנשים מודעים לכך בכלל.

דאוג לשא לאנשים ות במיזם היא לשמר ולבסס את מושבת הקינון בלהבים להכיר את הנומטר

 .בנות תיבות קינון ע"מ להגן עליהםשימשיכו להגיע אלינו, ל לשמור על הבזים

 נוך.והחי הזואולוגיהמתחומי הפרויקט מלווה ע"י חוקרים 

 .+55הדרך היחידה לקדם את הפרויקט היא ביה"ס, מועדון  אורן לבון:

 מה עלות תיבת קינון?לב בינמן: 

מבחינת עלות כספית לא גדול אנו מתחילים באופן צנוע, המימון יגיע הפרויקט  עודד עובדיה:

 מפרט מסודר לבנייתן.ש י הן תיבות מעץ לא מסובכות לבנייה, מבחוץ. תיבות הקינון

 זה לא צריך להוות בעיה. התקציבלב בינמן: אני יבדוק את נושא 

: בשנתיים האחרונות חשוב לנו מבחינה מקצועית יחד אתכם לעשות זאת באופן  אושרית בן צבי

 הדרגתי לפני שפונים לביה"ס. זהו תהליך מקצועי ומלווה בסקר מקצועי.

הקן צריך להיות במבנה נכון של בית וגובה מסוים, טמפ'.  יש עוד כמה אלמנטים )  עודד עובדיה:

 שעדין לא מתומחרים כמו מצלמות.  בטבלת תמחור(

 תודה לכם על הצגת המיזם אנו נקדם את הנושא מבחינת תקציב. לב בינמן:

 

 

 

 

 



 

 


