המלצות לבעלי נכסים  -תנאי סף במכרזי יזמים
שמירה על בעלי החיים בפרויקטים של התחדשות עירונית
קיפודים ,זיקיות ,לטאות ,גוזלי ציפורים ,ועוד בעלי חיים ,מתגוררים בצמחיה ,בעצים ,ובקירות הבניינים
הישנים שנועדו לפינוי בינוי .הם מהווים חלק חשוב ובלתי נפרד מהטבע ותורמים רבות לסביבה ,לנוף,
לאקלים ולרווחה הנפשית של כולנו .ברגע שיתחילו בהריסה ושיטוח הקרקע דינם מוות ,ביסורים.

אפשר וצריך למנוע פגיעה בחיות ,לשמור על הטבע ולהנות מהדירה החדשה בפרויקט!
להלן ההמלצות לתנאי סף למכרז היזמים:
התחייבות היזם לממן עריכת סקר בעלי חיים ע"י גורמים מקצועיים במטרה לשמור על בעלי חיים במתחם
טרם ההריסה ,בליווי ופיקוח של עמותת 'נח'.
התחייבות היזם לממן פינוי וטיפול בבעלי החיים כמפורט בסקר ,טרם ההריסה ,על ידי גורמים מקצועיים,
בליווי ופיקוח של עמותת 'נח' ,וכן מימון חילוץ בעלי חיים באתר ,מהלך הבנייה ,במידת הצורך וטיפול בהם.
בדיקה ופינוי של קינים עם גוזלים מדירות ריקות ומחורים בקירות .למניעת קינון בדירות ,יש לדרוש כי
הדיירים יסגרו חלונות ותריסים אחרי פינוי דירתם ולאסור על מכירת התריסים והחלונות.
גיזום וכריתת עצים שלא בעונת הקינון ,שמתרחשת בין חודשי מרץ לאוגוסט כולל (ניתן לפתרון על ידי
הקדמת/איחור הגיזום ,למשל הקדמה לינואר כאשר ההריסה מתוכננת לחודש מאי).
קביעת פינות האכלה חדשות לחתולי הקהילה מחוץ למתחם ,ומימון מזון יבש ורטוב לצורך משיכת
החתולים לפינות האלו ,ביעוץ וליווי של עמותת נח .העברת חתולים זקנים או מוגבלים לפנסיון באופן זמני
במידת הצורך ,במימון היזם.
למניעת פגיעה בקיפודים כיסוח עשבייה עם חרמש עד כ 20-25 -ס"מ מעל פני קרקע ,לא עם מכסחת
דשא.
סיור במתחם לאיתור בעלי חיים בוקר לפני תחילת ההריסות.
גידור זמני מוגבה או עם פתחים של  30סמ מלמטה להמלטות בע"ח.
פיקח הדוק על אספני ברזל למכירה למיניהם על מנת שלא יזרקו דודים ,חפצים מהגובה (קיים איסור בחוק
להשליך חפצים מגובה).
בתום הבנייה ,שתילת עצים ,שיחים וצמחייה לשם יצירת מקומות מסתור חדשים לבעלי חיים .העדר שטחים
ירוקים מגביר השפעת ההתחממות הגלובלית ,חשיפה לחום קיצוני בקיץ וזיהום אוויר ,במיוחד בבניה
מודרנית צפופה.
בקרו באתר של עמותת נח והורידו המלצות לשמירה על בעלי החיים במרכז היזמים
https://www.noah.org.il/animals-urban-renovation
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