
 

 למען חיות הבר, למען התושבים.  -סקר ישובי .1

לא רק  מתי בפעם האחרונה יצאתם לסיבוב אמיתי במקום המגורים שלכם?

להגיע מנקודה אחת לשניה, אלא באמת לשוטט ולהתבונן בסביבה בה אנו 

 גרים. 

 מזמינים אתכם לסקר מונחה, בו נסתכל על היישוב שלנו בעיניים של חוקרים. 

 ם.כהסקר יאפשר לזהות בשטח מה מושך/עשוי למשוך את חיות הבר לישוב של •

הסקר יעזור לבדוק האם התושבים מודעים לתופעת כניסת חיות הבר לישובים והאם הם מודעים לבעייתיות  •

 .שבכך

 כדי לצמצם את התופעהלקחת אחריות לברר האם אנשי הישוב מוכנים בנוסף, נוכל  •

 

 הנחיות לסקר: .1

 הסקר מתחלק לשניים: 

 סיור בשטח )חלק א' בסקר( .1

 .שאלונים שמעבירים לאנשי הישוב .2

מול מנהל הקהילה, מזכיר היישוב, וועד  -מוזמנים ליצור קשר ולשאול שאלות -לאחר הסקרים והשאלונים .3

 הבניין, הפקח האזורי, העירייה/המועצה וכל מי שיוכל לסייע. 

 

 

 

 

  



 

 סקר שטח בנושא צמצום כניסת חיות בר לישוב

 _________________________________שם הישוב: 

 _________________________שם המועצה האזורית: 

  __________________________________________________________________שמות הסוקרים: 

 

 יוצאים לשטח

 ?אותוהאם ליישוב יש גדר שמקיפה  .1

 כן / לא

 

 ? אין / ישאם יש גדר, לכו לאורכה ובדקו האם יש פרצות בגדר או חפירות מתחתיה .2

 כתבו מה גיליתם ואיפה:מצאתם אם 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

 

 נקודות איסוף זבל בישוב ודווחו: 3בדקו  .3

 קי סביב הפחים? כן/לאהאם נ .1

 האם יש שקיות אשפה שאינן בתוך הפחים? .2

 האם הפחים סגורים היטב? כן/לא .3

 האם הפחים יציבים? כן/לא  .4

 כן/לא האם יש האכלה של חתולים ליד הפח?  .5

 האם האוכל לחתולים מונח על הרצפה או בכלי מוגבה? ____________ .6

 האם יש נקודות האכלה אחרות בישוב? כן/לא .7

 

 אם יש לכם גינה, ספרו לנו:  .4

 רי קבוצת הסקר מגודרות? ___ כמה גינות לא מגודרות? ___בכמה מהגינות של ח .א

 כמה מהגינות של חברי קבוצת הסקר נהוג להשקות בשעות היום? ___  .ב

 גינות נהוג להשקות בלילה? ___הכמה מ .ג

 

דברים נוספים שראיתם שכדאי לציין: 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 שאלון "בחן את עצמך" לתושבי הישוב

 א. איפה אתה נוהג להאכיל את חיות הבית שלך? )אם אין, נסה לחשוב כיצד היית נוהג לו היו לך(

 כלי אוכל בחצר .1

 איפה שיוצא .2

 רק בתוך הבית .3

 

 על האכלת חתולי רחוב?מה דעתך ב. 

 אני בעד, צריך לדאוג לחתולים האומללים .1

 זה מיותר, לחתולים את היכולת לדאוג לעצמם .2

 לא כדאי, האוכל ששמים לחתולים מושך גם חיות בר  .3

 

 ג. מה לגבי זריקת אשפה?

 כבר ייקחו אותה משם מניח ליד הפח. מפני הזבל .1

 הפח רק אם נראה לי שהפח מלא אני משאיר את השקית ליד .2

 אני מקפיד לזרוק את האשפה לתוך הפח ולסגור את המכסה .3

 

 ד. מה דעתך על כך שחיות בר נכנסות בלילה לישוב?

 נחמד שהם באות לבקר  .1

 , אבל זה לא מפריע לילפעמים הן עושות נזקים לגינה .2

 כדאי להפריד בין בני אדם לחיות בר ולנסות למנוע כניסה של חיות בר לישוב .3

 

 על כך שבערים כמו חיפה יש המון חזירי  בר?ה. מה אתה חושב 

 בעייני זה מקסים שחיות בר מרגישות בטוחות עם בני האדם .1

 אלא לחיות בישוביםרה אז אין להן בריבני אדם בנו על שטחי המחיה של חיות הבר,  אין מה לעשות. .2

 ופעההקרבה בין בני אדם לחיות בר לא בריאה. צריך לעשות כל מה שניתן כדי לצמצם את הת .3

 

 ?לעשות צריך לדעתך בצפון נכנסים בלילות תנים, שועלים וחזירי בר ומשאירים אחריהם זבל מפוזר. מה לישוב. ח

 לבקש ממפני הזבל שינקו מסביב  .1

 הן פשוט רעבות. לחיות להכין פינות האכלה מסודרות .2

 להקפיד לזרוק את שקיות הזבל לתוך הפחים ולסגור אותם היטב .3

 

 יותר ויותר חיות בר נכנסות לתחומי ישובים. מה לדעתך הדרך הטובה ביותר לטפל בתופעה?ו. בשנים האחרונות 

 אני לא חושב שזו בעיה  .1

 זו אחריות של רשות הטבע והגנים והמועצה לטפל בנושא .2

 לתוך הישובבר חיות כדי לא למשוך לשנות הרגלים  -זו אחריות של כל אחד מאתנו  .3



 

 שאלון )בסגנון "בחן את עצמך"( לתושבי הישוב -'  בחלק  .4

 

 הנחיות לסוקרים:

 תושבים מהישוב ושאלו אותם את השאלות הבאות.  5בחרו 

השאלון בנוי מעשר שאלות אמריקאיות. לכל שאלה מספר תשובות. על הנשאלים לבחור מתוכן את התשובה 

 . עבורםשהכי נכונה 

 את מספרי התשובות של כל נשאל כיתבו במקום המיועד לכך ולבסוף חשבו את מספר הנקודות באופן הבא:

 דוגמא: 

 _17_=_3_+ ז._3_+ ו._2_+ ה._2_+ ד._2_+ ג. _3_ב. _2 א.

 

 :1מרואיין 

 א.___+ ב.___+ ג. ___+ ד.___+ ה.___+ ו.___+ ז.___=____

 :2מרואיין 

 א.___+ ב.___+ ג. ___+ ד.___+ ה.___+ ו.___+ ז.___=____

 :3מרואיין 

 א.___+ ב.___+ ג. ___+ ד.___+ ה.___+ ו.___+ ז.___=____

 :4 מרואיין

 א.___+ ב.___+ ג. ___+ ד.___+ ה.___+ ו.___+ ז.___=____

 :5מרואיין 

 א.___+ ב.___+ ג. ___+ ד.___+ ה.___+ ו.___+ ז.___=____

 

 ☺שלו בנושא, תוכלו להקריא לוומשמעות הציון אם הנשאל רוצה לדעת מה הציון 

  משמעות הציון:

אתה חסר ידע בנושא או שהוא לא ממש מעניין אותך. אולי אתה לא מודע לנזק שיכול להיגרם מכניסת  – נקודות 7-11

 חיות בר לישובים, ואולי אתה בגישה של "יהיה בסדר". 

אתה מתחיל להבין שיש בעיה, אבל את הטיפול בה אתה משאיר למישהו אחר. לא בטוח שאתה  – נקודות 12-18

 התנהלות שלך יכולים להשפיע ולצמצם את תופעת כניסת חיות בר לישובים.מבין ששינויים פשוטים ב

אתה גם מודע לבעיה ואתה גם מוכן לעשות מאמץ כדי לפתור אותה. בעזרתך נוכל לעשות שינוי  –נקודות  19-21

 ולצמצם את כניסת חיות הבר לישובים!


