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הקטנה מחכות לו ברי־
$TS1$בריכות$TS1$

ת $DN2$עשירות בדגיםוכל
כות
ולזלול.
הוא לצלול

מה שנותר

אנשי

הטבע והגנים

יפגעבעופות,

מקפידים

רשות

שאיש לא

הנחשבים ערך טבע

מוגן ,אבל מגדלי הדגים טוענים

שלא

חיר
ר$DN2$

הם

אמורים לשלם את המ־
$TS1$המחיר$TS1$

של ההגנה ,המוצדקת כשל־
$TS1$כשלעצמה$TS1$,

ה $DN2$,על העופות.
עצמה,

הכלל
העופות

או פגם

במקרה הזה,

מתבטאת

אחר
טובת

ברצון לשמור על

במסגרת מדיניות

שמירת

שיש כבר

טבע .התובעים טוענים

כמה תקדימים משפטייםלסוג
השמירה
של פיצוי .״אין חולק כי
כזה

על ערכי הטבעועל
הינה

עופות

הבר

מטרה ראויה״ ,נכתב בת־
$TS1$בתביעה$TS1$.

״ואולם,
ביעה.
$DN2$בתביעה$DN2$.

אין
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הצדקה כי
אם

לא

בהגנה

על

התובעים יישאו בעיקר,

במלוא הנטל

הכרוך

ערכים חברתייםאלו״.
מרשות הטבע והגנים

נמסר:

״הרשות מודעת לנושא ומטפלת
בשבוע שעבר הגישו החריפו
בו שנים .לרשות הטבע והגנים חו־
$TS1$חובה$TS1$
המגדלים ,השייכיםל 18 -קיבוצים
$DN2$חובה$DN2$לדאוגלערכי טבע באשר הם,
בה
מאבקם
ואגודות שיתופיות ,את
ולכן היא מוכנהלהשקיע בפתרון
בשקנאים הרעבים והגישו תבי־
$TS1$תביעה$TS1$
הבעיהלחקלאים ,למרות שהדבר
המשפט המ־
$TS1$המחוזי$TS1$
 $DN2נגד המדינהלבית
עה
משרד
נמצא בתחוםטיפולו של
חוזי
י $DN2$בתל אביב ,בעקבות תביעה
החקלאות״ .עוד נמסר כי ״הרשות
בבריכות צילום:
ניזונים
בבריכות דגים ,ב 2009 -יותר מ 40 -אלף
סולומון
מהדגים
שקנאים
שקנאים
קודמת שהגישו נגד רשות הטבע
מממנת האכלת שקנאים בשיתוף
והגנים .הם טועניםשעליה לפ־
$TS1$לפצות$TS1$
מתירה ירי
$TS1$למגדלים $TS1$בעלי בריכות דגים,
מהבריכות ,ללא פגיעה בהם .למ־
ובכךלמנוע את בואםלבריכות.
הדגים .המגדלים טוענים שר־
$TS1$שרשות$TS1$
דונם.
שטח בריכות של כ-
ת $DN2$אותם בסכום של 20מיליון
צות
000,3
הפחדה וגירוש ומנסה
$DN2$למגדלים $DN2$יש גם הוצאות בעקבות למטרות
אבל בתביעה נטען שיש מחלוקת גדלים
$DN2$שרשות $DN2$הטבע והגנים הטילה מג־
$TS1$מגבלות$TS1$
שות
על פי הנתונים המוצגים בת־
$TS1$בתביעה$TS1$,
שקלים על הנזקים שגורמים להם
למצוא פתרונות ידידותיים כמו
הבריכות
היעילות של
מקצועיתלגבי מידת
$TS1$משרד $TS1$בלות
שהוגשה באמצעות מש־
שקנאים וקורמורנים .בין התוב־
פריסת רשתות מעל
$DN2$מגבלות $DN2$רבות על הפגיעה בעופות
$TS1$התובעים $TS1$ביעה,
$DN2$בתביעה$DN2$,
כיסוי הבריכות ברשתות מיוחדות.
מאגריםאלו.
$DN2$משרד $DN2$עורכי הדין בן ארי ,פיש ,סבן
רד
 $DN2$כמה יישובים שיש בהם כמה
בניסיוןלמנוע את כניסת העו־
$TS1$העופות$TS1$
והם חסרי אוניםביכולתםלמנוע
עים
תביעת נציגיבעלי בריכות הדגים
$DN2$העופות$DN2$לבריכה.
פות
הנזק הישירלבריכות מטרי־
$TS1$מטריפה$TS1$
את טריפות הדגים .בשנים האח־
$TS1$האחרונות$TS1$
ושותפיהם ,מגיעים מדי שנהלי־
$TS1$לישראל$TS1$
מבריכות הדגיםהגדולות במדי־
$TS1$במדינה$TS1$.
התביעה מבוססת על העיקרון כלפי תופעת טבע שקיימת אלפי
$DN2$מטריפה $DN2$נאמד ,על פיהתובעים ,ב-
פה
הפעילוהמגדלים ,בתיאום
רונות
$DN2$האחרונות$DN2$
$DN2$לישראל $DN2$במהלך נדידה יותר מ40 -
שראל
 $DN2$ביןהבולטים :קיבוץ ניר דוד
נה.
5.01
שנים וישראל אף חתומה על אמ־
$TS1$אמנות$TS1$
של פיצוי הניתןעל נזק אשר נגרם
עם הרשות ,מאגרי מזון מיוחדים מיליוני שקלים בשנה .בנוסף יש
אלף שקנאים בעשרות ימי נדידה.
ששטח ענף המדגה שלו משתרע
בינלאומיות לשמירתה ,מוז־
$TS1$מוזרה$TS1$
נות
$DN2$אמנות$DN2$
בשלפעילות המתבצעת לטובת
הוצאות של
באמצעות בריכות שאליהן הוכנ־
$TS1$הוכנסו$TS1$
דונם ,ואגודה שיתופית
052,2
מיליוני שקלים על
על
עופות אלו ושני מינים של העוף
$DN2$מוזרה$DN2$ואפילו מקוממת״.
רה
ופעילותלגירוש העופות הכלל .זהו פיצוי הניתן גם במקרה
שמירה,
סו
קורמורן ניזונים מדגים בבריכות
$DN2$הוכנסו $DN2$דגים כדי למשוך את העופות
מיכאל) עם
דג און (קיבוץ מעגן

