התחביב

יעבור לניהול

פרטיים

גופים

ציידים :חוק הציד החדש רק
הפגיעהבחיות בר
יגביר את
רינת

צפריר

בעיקרלחקלאים,

תים
$DN2$שירותים$DN2$

להם

שנגרמים

נזקים מחיות בר .לצד המפ־
$TS1$המפעלים$TS1$

$DN2$המפעלים $DN2$ממשיכיםלצור
ההליך לביטול תחביב הציר עלים
$TS1$מאלפיים$TS1$
מאל־
(מספטמבר ערינואר) יותר
בישראל מגיע לשלב סופי ,לא־
$TS1$לאחר$TS1$

בעונת הציר

בעלי רישיונות.
פיים
$DN2$מאלפיים$DN2$
$DN2$לאחר $DN2$שוועדת הפנים והגנת הסביבה
חר

החלה אתמול
שנייהושלישית,
לחוק הגנת חיות הבר ,המבטל
בריונים,

לקריאה

באישור תיקון
את

שיטת רישיונות הציר הנהוגההיום.

נציגי ארגוני הציירים

שהתיקוןלחוק יפגע
המושרשת
בישראל,
בעיקר

במסורת הציר
בין

ערבים ודרוזים .הם מותחים בי־
$TS1$ביקורת$TS1$

קורת
$DN2$ביקורת$DN2$
בריוןהעלו נציגי הציירים את הט־
$TS1$הטענה$TS1$,
ופעילות ירי
שאםיעבור החוק

חוששים

חריפה על שיטתהמפעלים

יפעלו ממניעיםכלכליים
הם

הראויים .נציגם המשפטי ,עו״ר
הפרופ' רןביין ,פנה לשר להגנת
הסביבה ,עמיר פרץ ,וטען שבגלל

והדבר יפגע עור יותר בחיות הבר.

התיקון לחוק יעבור הציר לירי

הצטרפה גםיו״רהוועדה,

העשוייםלפעול

ענה,
$DN2$הטענה$DN2$,

בחיות בר תועברלירי גופים מסח־
$TS1$מסחריים$TS1$,

ריים,
$DN2$מסחריים$DN2$,

לחשש זה

גופים מסחריים,

אקולוגיים.
ממניעים כספיים ולא

ח״כ מירי רגב.

לטענתו,
הציידים

חוששים

קבלן

הם יעשו

שימוש בעוברי

שאין להם המיומנות הדרו־
$TS1$הדרושה$TS1$

שה
$DN2$הדרושה $DN2$והמחויבותלכללי ציר ,והדבר

שגופים מסחריים

יחמיר את הפגיעה

יפגעו ביותר חיות

״הסכמנו

בחיות בר.

להקמת המפעלים

$TS1$לצורך$TS1$
לצו־
ממניעיםכלכליים
ראויים כי ציידים לא נענו
$DN2$לצורך $DN2$החקלאיםלהתמודד
רך
שגורמות חיות בר״ ,הסביר רוני
לחוק ,שיזמו רשות
לפי התיקון
ברשות
אכיפה
$TS1$הסביבה $TS1$,מלכא ,סמנכ״ל
הטבע והגנים והמשרדלהגנת הס־
$DN2$הסביבה$DN2$,תבוטל השיטה הנוכחית שבה
ביבה,
הטבע והגנים .״איןלנו דבר נגד
הציירים ,אבל במקרים רבים הם לא
יש עונת ציר ,שבה מותרלבעלי
נענולפניותהחקלאים ,כי מדובר
רישיון ציר לצור מינים מסוימים
בחיות בר שאין להםעניין לצור
של חיות בר .כוונתביטול השיטה
המפעלים הראויים הם תאגי־
$TS1$תאגידים$TS1$
אותן.
היא לצמצם את מספר כלל חיות
$DN2$תאגידים$DN2$חקלאייםהמנהלים מחסן נשק
דים
הבר הנורות מרי שנה .כרי לה־
$TS1$להתמודד$TS1$
באישור .יש מקרים שבהם משלמים
תמודד
$DN2$להתמודד $DN2$עם הציר הלא חוקי ,מציע
לתאגידים אלה בער שעות העבו־
$TS1$העבודה$TS1$,
התיקון החמרתענישה.
$DN2$העבודה $DN2$,אבל בדרך כלל אלה חקלאים
דה,
לחוק ,ירי בחיות בר
לפי התיקון
שמספקיםשירותים״.
יהיה מותר רקלתכליות שמגדיר
מלכא הוסיף שללאטיפול בנ־
$TS1$בנזקים$TS1$
החוק ובאמצעות גופים מיוחדים
עם נזקים

הרשות
ראויים״ .גופים
הנקראים
זקים
$DN2$בנזקים$DN2$
״מפעלים
לחקלאיים ,תעמוד
אלו
$TS1$הגורמות $TS1$מולהרעלות שיבצעוחקלאים,
יוכלו גםלצור חיות בר הגור־
גידוליהם .והדבר יגרום
להגן
כרי
לירות
או
לחקלאות,
נזקים
מות
$DN2$הגורמות$DN2$
על
אוכלוסיות חיות בד מסיבות
לווסת
נזק כבר יותרלחיות הבר .החב־
$TS1$החברה$TS1$
$DN2$החברה $DN2$להגנת הטבע הביעה תמיכה
רה
פועלים כ15 -
אקולוגיות .כבר היום

מפעלים

ראויים ,המספקים שירו־
$TS1$שירותים$TS1$

באישור התיקון.

