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בעיד אל אדחא שומרים על הסביבה ועל הניקיון
מכתב לציבור הרחב
אדם השומר על ניקיון הגוף הוא אדם בריא ,כשהבית מסודר ונקי נעים להזמין אליו אורחים ,בחצר נקייה
ומטופחת ילדים משחקים מבלי שיפחדו מפציעה.
אדם ,בית וחצר הם רשות היחיד ושם אנו שומרים על הניקיון באופן טבעי כי אנו מרגישים שייכות ,אנו גם
יודעים כמה אנו מרוויחים מהניקיון ומנגד ,כמה אנו מפסידים כאשר מלוכלך.
אך מי שומר על רשות הרבים? על הרחוב והכפר ,היער ,חוף או השטחים הפתוחים
התלמיד נמצא בבית הספר מחצית מהיום ועל כן זהו ביתו השני והעיר היא כמו באר מים טובים ממנה שואבים
התושבים את הפרנסה ,החינוך ,התרבות והרפואה על כן אלו ואלו צריכים לשמור על הניקיון של רשות הרבים.
לאדם אחד קשה לשנות את העולם אבל קל לשנות את עצמו .נחשוב על העתיד ונדמיין שהרחוב שלנו ,העיר
וחוף הים נקיים ונעימים .נאמין שהאדמה אשר כל כך חשובה לנו היא בריאה אם רק נשמור על הניקיון שלה.
מעשה טוב של ילד יכול להתחבר למעשה של ילד אחר ,של אבא ואימא ושכנים וזהו כבר מעשה גדול.
בחג עיד אל אדחא מתקרב ואנו מבקשים לעשות שלום עם הסביבה  -הנה כמה בקשות :
•

מצמצמים את השימוש בכלים חד פעמיים ושקיות ניילון.

•

כשאוכלים ברחוב מחפשים את הפח הקרוב וזורקים את האריזה לשם.

•

בדלי סיגריה זורקים רק למאפרה או (לאחר כיבוי) לפח רגיל.

•

בעת בילוי בטבע אוספים את הפסולת לשקית וכשהיא מלאה זורקים אל פח ריק .אם אין פח ריק לוקחים
את שקית הפסולת ברכב הביתה .אף פעם לא משאירים פסולת בטבע.

•

לאחר ניקיון יסודי בבית או שיפוץ הבית מפנים את הפסולת למקום המיועד לכך ביישוב .אף פעם לא
משליכים פסולת בשטחים הפתוחים או בפאתי הישוב.

נכבדים רבים (*) ובהם ראשי ערים ,יו"ר וועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת ,אנשי דת ,מנהלי מוסדות
חינוך ,אנשי אקדמיה ואנשי ציבור קראו את המכתב וחתמו עליו.
שמותיהם ותפקידם בעמוד הבא.
(*) גברים ונשים.
מנכ"ל :תומר אשל 054-4949450
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שם

תפקיד

שם

תפקיד

עלי סאלם

ראש עיריית נצרת

שייח מואפק טריף

מנהיג העדה הדרוזית

ד"ר סמיר מחמיד

ראש עיריית אום אל פאחם

זיאד אבו מוך

מנהל תחום בכיר מוסלמים משרד
הפנים

רפיק חלבי

ראש מועצת דלית אל כרמל

ג'מאל אל עוברה

ראש האימאמים בנגב

פאיז אבו סהיבאן

ראש עיריית רהט

חאבס אל עטאונה

ראש מועצת חורה

עו"ד עאדל בדיר

ראש עיריית כפר קאסם

נאיף אבו עאמר

ראש מועצת ערערה בנגב

ח"כ מיקי חיימוביץ

ח"כ יו"רית וועדת הפנים והגנת הסביבה

שייח ג'סאן עתאמנה

כפר קרע

זוהיר בהלול

ח"כ לשעבר ,איש תקשורת

אימאם נזאר ח'טיב

מנהל תחום בכיר דרוזים משרד הפנים

מודר יונס

ראש מועצת ערה ,יו"ר וועד רשויות ערביות

אימאם בדר בדר

מפקח העדה הדרוזית משרד הפנים

עבד אל נסאסרה

ראש מועצה מקומית כסייפה

אימאם יוסף חולד

בית ג'ן

ד"ר סוהיל דיאב

ראש עיריית טמרה

אימאם זוהיר אבו רוקון

עוספיא

ד"ר ספואת אבו ריא

ראש עיריית סכנין

אימאם מלחם סאלמה

חורפיש

סאלח סעד

ח"כ לשעבר בית ג'ן

אימאם נידאל פראג'

ראמה

עומר אבו רקיק

ראש מועצת תל שבע

אימאם נג'יב גאנם

מג'אר

אברהים אבו אמין

ראש מועצת נווה מדבר

אימאם סאלח סובח

בוקעתא

עאמר אבו מעמר

ראש מועצה מקומית שגב שלום

אימאם מחמד בטחיש

מסעדה

עו"ד נדאל עותמאן

סגן ראש העיר טמרה

אימאם שומרי שומרי

כסרא

עאמר אבו אלהיגא

סגן ראש העיר טמרה

שייח סלימאן סטל

מסגד אל נוזהא יפו

אחמד עלי סואעד

סגו ומ"מ ראש המועצה משגב

תאופיק חלבי

אימאם מעוספיה

אחמד עלי סואעד

סגן ומ"מ ראש מועצת משגב

נאדרה ותד מסארווה

מנהלת תיכון אבן סינא -בקה אלגרבייה

עו"ד פיראס בדחי

ראש מועצה כפר קרע

מנאל חסן

אלמשהד -מנהלת בית ספר

בהאא סעדה

מפקח משרד החינוך  -מחוז חיפה

ג'יהאן מחאמיד

מנהל ביה"ס חינוך מיוחד -אום אל פחם

לילא כבהא

מפקחת משרד החינוך  -מחוז חיפה

ראויה בורבארה

מפקחת משרד החינוך -שפה ערבית

פטין ביראני

מפקח משרד החינוך  -מחוז חיפה

סאמר עת'אמנה

מנהל מחלקת החינוך בגבעת חביבה

מוחמד מסארווה

שופט לשעבר ביהמ"ש השלום חדרה

אשרף שרקאוי

מנהל בית ספר מושירפה – ואדי עארה

ראגי' אל אכרם

מנהל אורט אבו תלול

עזאלדין עמאש

ראש מועצה לשעבר ,יועץ ארגוני

חליל דהאבשה

מנהל אורט מותנבאי

זוהדי זיבדה

מנהל אזור יפו אכפת בלילה

חליל אבו רביעה

מנהל חט"ב אבו רביעה

טאלב אלפרונה

פעיל חברתי שגב שלום

אברהים סעדי

מנהל אורט בסמת טבעון

ד"ר אוסאמה סוידאן

מומחה להוראת המתמטיקה

יוסף אל הוואשלה

מנהל אורט אל הוואשלה

ד"ר חוריה בדיר

מרצה במכללת בית ברל

סלמאן

מנהל אורט בוסתאן אל מארג'

ד"ר אחסאן חאג' יחיא

מרצה לחינוך מתמטיקה בית ברל

הודא סקר

מנהלת חט"ב אורט עוספיה

ד"ר ויסאם סיאדוי

התמחות סביבה אוניברסיטת בן גוריון

ד"ר סאמי אבו פרייח

מנהל אורט תארבין לשעבר

מוחמד אל דבסאן

לקייה מרצה במכללת קיי

עיד אבן חזאעל

מנהל יסודי ביר הדאג'

זוהדי זיבדה

מנהל אזור יפו אכפת בלילה

סלוא זבידאת

מנהלת ביה"ס בסמת טבעון

כפאיה עמאש

ג'סר א זרקה -החברה להגנת הטבע

חמדה חמידה

מנהלת יסודי זובדיאת

ברוין עזב

שחקנית ויועצת ארגונית

אברהים אבו רביעה

מנהל ביה"ס יסודי חמאד כסייפה

אעתדאל מסארוה

כפר קרע -מנהלת אגף הרווחה

דר' נביל טנוס

מרצה  -חוג המתרגמים

אבתסאם מחאמיד

יועצת מעמד האישה -פרדיס

ראויה עאקלה

משרד החינוך  -מדריכה

עביר חדאד

תל אביב יפו  -במאית

