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חקלאי יקר!
שיתוף הפעולה שלך חיוני. יחד נשמור

על דו-קיום של חקלאות וטבע.

 הפקה: אגף הסברה
רח' עם ועולמו 3, ירושלים 95463

מקשיבים לכם, איתכם בקו החי:

בן אדם למקום

זקוק לסיוע, להדרכה ולעצה? אינך בודד בשטח. 
התקשר אלינו ונבוא בשמחה לסייע לך.

 ביס אחד 
יותר מדי

הרעלות מכוונות פוגעות בטבע 
ומחטיאות את המטרה

טל' 6911* 
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 נכון, יש בעיה
בחקלאות המודרנית, חקלאים נאלצים לפעול נגד מזיקים. 

חקלאי עלול לחוש תסכול לנוכח פגיעתם של מזיקים ביבולו ועל כן הוא רשאי 
להשתמש בחומרי הדברה. יחד עם זאת, על החקלאי החי בטבע וחי מן הטבע, 

מוטלת החובה לפעול בצורה נאותה ובהתאם לחוק.
אנא, הקדש כמה דקות לעיון בדפדפת זו.

חומרי הדברה מסוכנים גם לך!
הרעלות מכוונות פוגעות באדם ובטבע

חומרי הדברה הם רעלים מסוכנים. פיזור פיתיונות בשדה אינו רק עבירה חמורה 
האסורה על פי חוק, אלא מעשה העלול להביא לתוצאות קשות, שאין לצפותן מראש. 
בדרך כלל, הנפגעים הבלעדיים הם דווקא בעלי חיים שאינם חיות המטרה.  בעלי חיים 

אלה מתים בייסורים איומים, שנמשכים שעות ואפילו ימים. 
הרעל שנצבר בגופם עובר לבעלי חיים הניזונים מהם  )עופות דורסים נדירים, נשרים 
וטורפים נדירים, כמו צבוע( והתוצאה היא אסון אקולוגי שמשפיע בסופו של דבר לא 
רק על חיות הבר, אלא גם על חיות משק, חיות מחמד, מקורות המים ואף על האדם. 

ו-1995   1989 גילה שבין השנים  מחקר שנערך בבית חולים "סורוקה" בבאר שבע 
התאשפזו בבית חולים זה לבדו 50 בני אדם, 36 מהם ילדים קטנים שהורעלו כתוצאה 

מפיזור פיתיונות בידי חקלאים. 

אסור לתת לזה לקרות!
הרעלה מכוונות בשטחים פתוחים מנוגדת לחוק והעבריינים מסתכנים בעונשים חמורים.

הסטטיסטיקה אינה נעימה
95 אחוזים ממקרי ההרעלות המתרחשים בישראל שבהן נפגעים בעלי-חיים הן הרעלות 
זדוניות ומכוונות מראש. חומרי ההדברה העיקריים המעורבים בהרעלות מכוונות הם 

הקטלניים ביותר. בממוצע מתרחשת בישראל הרעלה מכוונת מדי שלושה ימים. 
שליש מההרעלות המכוונות נועדו "לסגור חשבון" בסכסוכי שכנים.

אם המגמה לא תשתנה, עולם החי של ישראל ייכחד. 

אנו רואים את התמונה הכוללת
אתה חושד שחיות בר גורמות לך נזק? קרא לנו. יש לנו כלים לסייע לך להתמודד עם 
הבעיה ביתר קלות. מלחמתו של החקלאי הבודד כנגד אוכלוסיות של בעלי חיים רבים 
היא חסרת תוחלת. אנחנו רואים את התמונה הכוללת. הוכחנו זאת, לדוגמה, במאבק כנגד 
נזקי עורבים. אנו נדריך לא רק אותך, אלא גם את שכניך, בדרך הנכונה להצבת מלכודות 

כדי לסייע לך לפתור את הבעיה באופן כוללני ולחסוך לך כסף וזמן.

הרעלה בשדה יכולה להיגרם גם בלי כוונה
לכן, רגע לפני שאתה מפזר רעל בשדה, ענה בכנות על השאלות האלה:

 האם אני יודע בוודאות איזה בעל חיים גורם לי נזק?
 האם אני מכיר את אורח החיים של בעל החיים שגורם לי נזק?

 האם ההרעלה באמת יעילה?
 האם אין אמצעי יעיל אחר מלבד הרעלה?

אם אינך יודע ולו גם רק אחת מהתשובות לשאלות האלה, התקשר לרשות הטבע והגנים. 
מומחי הרשות יסייעו בידך למצוא את הפתרון היעיל ביותר. במקרה הצורך אף נזעיק 

ציידים כדי לדלל את בעלי החיים המזיקים מבלי להשתמש בחומרי הדברה.

הרעלות מכוונות מחטיאות את המטרה
דוגמה אחת: בשנת 1998 הניח חקלאי בגולן פיתיונות מורעלים בשדה כדי לפגוע 
ומוגנים,  נדירים  29 נשרים, עופות  בזאבים. התוצאה: לזאבים לא קרה דבר, אך 
נמצאו מתים בשדות. עוד דוגמה: ביוני 2007 נמצאו שבעה נשרים מתים בגולן בגלל 
הרעלה מבשר שהכיל רעל מסוג אלדיקרב, הנמצא בשימוש בחקלאות. מתוך 22 
11 נשרים בלבד וקינים רבים  נשרים שנותרו עד אז בשמורת גמלא נצפו למחרת 
שבהם גוזלים נשארו נטושים. מקרים דומים התרחשו גם במקומות אחרים בארץ. 

הרעלה איננה פתרון.
הפתרון הוא במניעת הנזק

מצאת בעל חיים מוטל מת בשדה?
אל תיגע בו. רעלים עלולים לחדור לגופך דרך העור.
כסה את בעל החיים והתקשר לרשות הטבע והגנים.


