
 

  

 תקציר - סקר סניטציה בשמורת הכפירה וסביב לה

 רקע .1

נזקים לחקלאות, ל גורמיםמינים מתפרצים הם מינים מקומיים שאוכלוסיותיהם גדלו מעבר לכושר הנשיאה הטבעי של השטח ו

 הדוגמאות הבולטות למינים מתפרצים הם חזיר הבר והתן הזהוב.  בארץ'. לתשתיות גינון, למערכות אקולוגיות טבעיות וכו

פסולת מזון של  עלייה בזמינות מזון בשטח בעקבות פעילות אדם: שלמינים מקומיים נעשים מתפרצים בהמקרים,  רובב

 וכו'.  ושליות ממשקים לגידול בע"ח םהמיועדים להאכלת בע"ח, פגרי האדם, תוצרי חקלאות שדה ומטעים, מרכזי מזון

תחום מחייה קטן  ותע"י רט"ג צפון הראה כי אוכלוסיות תנים הניזונות מיישובי אדם הינן בעלמחקר שנעשה ברמת הגולן 

 מוציאות פחות אנרגיה על חיפוש מזון ויותר על רבייה וכך מתפתחת אוכלוסייה צפופה יותר בזמן קצר.הללו  - יותר

פינוי פגרי בקר רק . אף על פי כן, בירי על מנת לצמצם את אוכלוסיות הטורפיםבמשך שנים, ברמה"ג, נעשה שימוש בדילול 

 כך גם בגליל העליון. זורים מסוימים ותנים באההביא לירידה משמעותית בשרידות בשטחים הפתוחים 

 מחלת הכלבת. של אחת הסכנות הגדולות במינים מתפרצים היא אפשרות להפצה 

עם שטחי הרשות הפלסטינית ולכן, השמורה והיישובים סביב לה חשופים לחדירה  שמורת הכפירה צמודה לגדר ההפרדה

 , בפרט כשצפיפות התנים בשמורה וסביב לה היא גבוהה מאוד. עות בכלבתשל חיות נגו

פעולות נרחבות להפחתת מקורות המזון במרחב, כגון, מיגון וגידור של מתקני גידול בע"ח ומרכזי  ללא נקיטתש המסקנה היא

. לא ניתן יהיה להקטין את אוכלוסיות המינים המתפרצים באופן יעיל - 'וכומזון, סגירת מזבלות, הסדרת פינוי פגרים ופסדים 

 לא ניתן יהיה להקטין את נזקיהן. ש -משמעות הדבר 

 

גרמה להפרה של האיזון במערכת האקולוגית של השמורה. דהיינו, צפיפות  2016גדולה בשמורת הכפירה בסתיו השריפה ה

 אוכלוסיות התנים בשמורה עלתה משמעותית ומספר הצבאים בשמורה ירד באופן דרסטי. 

מנגד, רגישותם לטריפה ושגרם לקריסה משמעותית באוכלוסיית הצבאים והעלה את  היווה אירוע קיצוןכנראה אירוע השריפה 

סה שהחלה ממילא עם אירוע לקרי ת אוכלוסיית הצבאיםדחקו אוהם אוכלוסיית התנים בשמורה לא הושפעה מהשריפה 

 , ע"י טריפת עופרים. השריפה

 

 מטרת הסקר .2

 יצענואוכלוסיית הצבאים בשמורה, ב הרבות שנעשות להחזרת המאזן האקולוגי לשמורה ולאישוש כחלק מפעולות הממשק

לגבש ו של מינים מתפרצים למפות את המפגעים ומוקדי המשיכה במטרהסקר מפגעי סניטציה במרחב השמורה וסביב לה 

 דרכים והמלצות לצמצום משאבי המזון לחיות הבר ובפרט לתנים וחזירים. 

להפחית את הסיכון  ,על מנת להקטין אוכלוסיות של מינים מתפרצים ובכך לצמצם נזקי חקלאות על ידי מינים אלו ,זאת

 ולהחזיר את המאזן האקולוגי לשמורה.  להעברת מחלות כמו כלבת

 

 שיטות  .3

 

רה וסביב לה, נעשו סיורים כדי לתעד ולמפות את מקורות המזון הפוטנציאליים המרכזיים למינים מתפרצים בתחומי השמו

'. מקורות המזון והנגישות שלהם מופו ע"י בתוך השמורה, ביישובים, בשטחים הפתוחים ובשטחי קק"ל שסביב וכו -במרחב

ותועדו ע"י פירוט וצילום. לצורך הכוונה והשלמת מידע ופרטים, נערכו פגישות ושיחות עם הנהלת המרחב  GIS -שימוש ב

 מטעם קק"ל, חקלאים ובוקרים של היישובים השונים, תושבים ועם הפקח האזורי של רשות הטבע והגנים. 

21/21/31  



מעלה החמישה, נטף, אבו גוש, נווה אילן, יד השמונה ומבוא חורון. בנוסף, נבדקו שטחי  -ישוביםהמקומות שנבדקו הם הי

מתחמי ישיבה בגן לאומי הרי יהודה והר הרוח, יער החמישה, חלק מפארק קנדה. נבדקו גם חניון עין כפירה, מתחמי  -קק"ל

 ומטעים. הרכבת, מוקדי פעילות של צה"ל ושטחים חקלאיים באזור, בעיקר כרמים

היה תכנון לבצע סקירת פתחים בגדר ההפרדה, כדי להבין את היקף פוטנציאל כניסת בע"ח מהרשות הפלשתינאית לתוך 

צה"ל לא היה מאשר סקירה כזו והשמורה וכדי לבחון אילו מפגעי סניטציה ניתן למפות מעבר לגדר. הדבר לא נעשה היות 

, דרך המנהל האזרחי ובעזרתו של פקח רט"ג קלאי הכפרים קטנה ואבו לחםעם ח. בימים אלו, יש ניסיון לייצר שיח בגדר

 לייצר שיתוף פעולה בעניין הסניטציה. כדי  הרלוונטי,

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ממצאים .4

במרחב, כלומר, למועצות האזוריות ויישוביה בנפרד  רשויות השונות הנמצאותלפירוט המפגעים ייעשה לפי חלוקה לגופים ו

בכל יישוב/גוף יצוינו המפגעים החריגים ביותר. כלל המפגעים ופירוטם )כולל מפות( מופיעים וקק"ל בנפרד.  ולשטחי רט"ג

 בדו"ח המפורט של הסקר. 

 

 מועצה אזורית מטה יהודה .א

, ובכל יישוב ישנם מפגעים שדורשים טיפול וגם, מרבית הינה בינונית בחלק זה של המועצהציה בתחומי היישובים רמת הסניט

יוצא מן הכלל היישובים אינם מגודרים כלל, מה שמאפשר כניסה חופשית של חיות בר לתחומם בחיפוש אחר מקורות מזון. 

רודה מאוד וניכר כי שרמת הסניטציה בו י , שאינו שייך למועצה אך נמצא גיאוגרפית בתחומה,הוא היישוב הערבי אבו גוש

 א. יאין טיפול ראוי בפסולת מכל סוג שה

 .של המועצה הוא השטחים החקלאיים ובעיקר, הכרמיםם זה נים מתפרצים בתחואחד ממוקדי המשיכה המרכזיים של מי

לחזירים ת והענבים הם מזון אטרקטיבי של חזירי בר באזור. היו התפרצות בשנים האחרונות, הביא ריבוי הכרמים באזור זה

וההשקיה מהווה מקור מים זמין, ככל שיש יותר כרמים במרחב, כך יש יותר מזון ומים זמינים לתנים ולחזירים ומינים אלו 

 נעשים מתפרצים ומזיקים.

הגדר ההיקפית של היישוב מלאה בפתחים ופרצות שבע"ח נכנסים דרכן לתוך היישוב. הרפת ביישוב איננה  -מעלה החמישה

ת על הגדר ההיקפית הפרוצה ואין פח ייעודי לפגרים ושליות. השליות מושלכות בפחים הרגילים שבמתחם מגודרת ונסמכ

הרפת ומנהל הרפת סיפר שבכל בוקר נראים תנים במתחם הרפת שהופכים את הפחים הללו ואוכלים את השליות. הדבר 

 מהווה מפגע סניטציה משמעותי. 

: מפת גבולות הסקר וסימוני מפגעי הסניטציה במרחב.1מפה   



סביב מעלה החמישה ישנם כרמים רבים של היישוב המוחכרים ליקבי קסטל. הכרמים מגודרים ומתוחזקים היטב למניעת 

חלק מהכרמים כניסה של חיות בר, ובפרט חזירים, אולם, המשך ריבוי כרמים במרחב זה עלול להביא עוד ועוד חזירים. 

 ים ומים זורמים. הדבר מהווה מוקד משיכה לחיות בר. מזרימים מים לשטחים הפתוחים שיוצרים שלוליות מים עומד

היישוב איננו מגודר ובו מספר אורוות סוסים שאינן מגודרות ובהן ערימות חציר, מים ופחים נמוכים שאינם חסיני  -יד השמונה

 נבירה והפיכה. הדבר מהווה מוקד משיכה בעיקר לחזירים. 

שעולים  ובורות ספיגה לא מגודרותופרי  גינות ירקבר ובפרט, לחזירים, בשל  מהווה מוקד משיכה מרכזי לחיותיישוב זה  -נטף

על נזקים משמעותיים מחזירי בר שגברו בשנתיים האחרונות. תושבים רבים מספרים  . תושבי נטףמדי חודש על גדותיהם

הינם גם מוקד  קומפוסטיםביישוב מגדלים גפנים והדבר מושך מאוד חזירים וגם ההשקיה בגינות מושכת מאוד חיות בר. 

משיכה ביישוב, היות ומרביתם אינם טמונים ותנים וחזירים מצליחים לנבור בהם ולהפוך אותם, בפרט כשהם יחסית ריקים. 

 חשוב לציין כי היישוב איננו מגודר ועל כן, כניסת חיות הבר ליישוב הינה נגישה וקלה. 

הביתית והדבר דורש שיפור משמעותי. דהיינו, ישנם רחובות עם מבואות  ביישוב זה אין אחידות בטיפול בפסולת -נווה אילן

חסיני נבירה והפיכה נגישים ולא מגודרים מבואה. בנוסף, ביישוב שאינם פחים מסודרות וסגורות וישנם רחובות עם פחים 

 הרבה מוקדי פסולת תעשייתית וגרוטאות. 

הדבר משקף את הטיפול בפסולת הביתית במרבית היישובים בחלק זה של המועצה, מלבד נטף )בו הטיפול בפסולת הביתית 

הוא טוב מאוד(. בכל היישובים יש ריבוי פחים וחלקם לא חסיני נבירה והפיכה ע"י חיות בר. היות ומרבית היישובים אינם 

 בר.  מגודרים, הדבר מהווה מוקד משיכה משמעותי לחיות

יישוב זה אינו נמצא בתחומי מ.א. מטה יהודה אך גיאוגרפית נמצא בתחומה ולכן משפיע עליה מבחינת סניטציה.  -אבו גוש

ביישוב זה סניטציה ירודה מאוד שמתבטאת בעיקר בטיפול לקוי/ חוסר טיפול בפסולת הביתית והתעשייתית. יש ריבוי פחים 

, והרבה פסולת זרוקה ברחובות היישוב. ישנן מזבלות פירטיות רבות על מדרונות ביישוב, כולם אינם חסיני נבירה והפיכה

 היישוב לכיוון השטחים הפתוחים ובתוך היישוב עצמו. 

 

 מועצה אזורית מטה בנימין .ב

 היישוב המרכזי שנסקר בתחומי מ.א. מטה בנימין היה מבוא חורון. 

גדר כאשר ב געים רבים הדורשים טיפול. בפרט,רמת הסניטציה ביישוב זה וסביבותיו היא ירודה ובתחומי היישוב וסביבו מפ

 ים וגדולים מאוד. פתחים ופרצות רבההיקפית של היישוב 

של היישוב הוא בקר  מפגע הסניטציה המרכזי והמשמעותי

ל השטחים המרעה שלו. עדר הבקר מסתובב חופשי בכ

, בתוך 1הפתוחים שסביב, דרך פארק קנדה ועד כביש 

שמורת הכפירה ועד היישוב נטף. אין פיקוח וליווי מספק של 

עדר הבקר ופרות רבות מתות בשטח הפתוח, ללא ידיעת 

הבוקרים, ופגריהם מהווים "מסעדה" נגישה וזמינה לתנים. 

 בנוסף, מכלאות הבקר הרבות בשטח כמעט ואינן מגודרות

)אם כן, רק בגדר בקר שהינה חדירה לחיות בר(, בור המים 

והחציר נמצאים בתוכן באופן נגיש והמכלאות מהוות מוקד 

משיכה משמעותי לתנים וחזירים. זאת ועוד, במכלאת 

העגלים שבתחומי היישוב אין פח ייעודי לפגרים ושליות 

והפגרים נזרקים בשטח הפתוח שליד המכלאה ולרוב אינם 

שעות. ביום הסקר במקום, נזרק פגר של עגל  24תוך מפונים 

ואחראי הבקר טען כי לדעתו אין  (1)תמונה  בסמוך למכלאה

 טעם ואין רווחיות בהזמנת משאית פינוי בשביל עגל קטן. 

הדבר מהווה מפגע סניטציה משמעותי במרחב המושך אליו 

 תנים רבים וגורם לריבוי יתר שלהם במרחב זה היות ומדובר במקור מזון זמין וקל. 

 

במבוא חורון.: פגר של עגל בסמוך למכלאת בקר המרעה 1תמונה   



מפגע מרכזי נוסף בתחומי היישוב הוא השטחים החקלאיים שלו ובעיקר, הכרמים. מרביתם אינם מגודרים היטב בפני כניסה 

החקלאיים של היישוב מציין כי הוא סופג נזקים רבים שנעשים ע"י חזירים בכרמים. עוד ציין של חיות בר ואחראי השטחים 

 כי אין מימון ראוי לגידור הכרמים כנגד כניסה של חזירים. 

הסניטציה ביישוב זה מבחינת פסולת ביתית הינה ירודה מאוד והדבר ניכר בעיקר באזור התעשייה של היישוב שרחובותיו 

פזורה בכל מקום, ללא הסדרה. בחלק המיושב, יש ריבוי פחים ועיקר הפינוי הוא באמצעות מכולות פתוחות, מלאים בפסולת 

 המתמלאות במהרה עד אפס מקום ופסולת מפוזרת סביבן. 

 

 מתחמי קק"ל ורט"ג .ג

, ישנם ק"ללקבשטחים השייכים בעיקר בשמורת הכפירה עצמה לא קיימים מתחמי ישיבה ופחים כלל, אולם, סביב השמורה, 

 פינות ומתחמי ישיבה רבים למטיילים.

 מיער החמישה.  פארק קנדה וחלקיםחלקים משטחי קק"ל שנסקרו היו גן לאומי הרי יהודה והר הרוח, יער אילן, 

 1-3ויותר וחלקם קטנים ומכילים  ספסלים/מתחמי ישיבה  10במרחב זה מתחמי ישיבה רבים, חלקם גדולים ומכילים 

 שיבה. ספסלים/מתחמי י

במרבית בתוך מבואה חצי פתוחה, קשורים בשרשרת. , לא טמונים, פחים 1-4בכל מתחם ישיבה יש ההר,  במרחב

למשוך את הפסולת מהפח המתחמים, הפחים פתוחים או חצי פתוחים בשל שבירה של מנגנון הסגירה. כך חיות בר יכולות 

 , מה שנראה רבות במהלך הסקר. ה, בפרט אם הפח מלא עד אפס מקוםהחוצ

נבירה והפיכה  חסיני לא 360ש מתחמים שבהם פחי וי ולכן, קלים יותר להפיכה, הפחים אינם במבואה בחלק מהמתחמים

 ונשברים בקלות. 

במתחמים רבים נראו פחים שהמטיילים הותירו את שקיות האשפה לידם, על האדמה, בשל כך שהפח התמלא עד אפס 

 בר משכו ופיזרו את שקיות האשפה לכל עבר. מקום, וחיות ה

, אריזות ושקיות פלסטיק, ולא משליכים פסולת זו שיירי מזוןכגון, פסלי הישיבה עצמם, מטיילים מותירים אשפה על ס, בנוסף

 וגם לאורך שבילי הטיול. , המיועדים לגחלים בלבד ,הגחלים משאירים אשפה באשפוני ףא המטייליםלפח. 

לאור העובדה כי המתחמים נמצאים בלב במרחב, וחזירים  מפגע סניטציה משמעותי ומוקד משיכה לתניםהדבר מהווה 

 . לאור ריבוי מתחמי הישיבה והפחיםהשטחים הפתוחים ו

 

 גדר המערכת והיישובים הפלשתינאים  .ד

לא ניתן היה לבצע סריקת פרצות ופתחים בגדר המערכת הצמודה לתחומי שמורת הכפירה, ולא ניתן היה לקבל , לצערנו

 בשל המצב הביטחוני והסתייגות צה"ל מלאפשר זאת., בכפרים אבו לחם וקטנהמידע על רמת הסניטציה 

טיות בשטח הפתוח בסמוך מעלה החמישה, ניתן היה להבחין במספר מזבלות פירבזאת, במהלך הסקירה שבוצעה  עם

 היישוב.  תחוםב לולים 9ובליישוב הפלשתינאי קטנה 

טיפול ראוי בפסדים וכי הם נזרקים לשטח הפתוח הסמוך ומהווים מקור מזון בהם כי אין סביר לא ידוע באם הלולים מגודרים ו

 מרכזי לחיות בר ובפרט, לתנים, שועלים וצבועים.

מודה לשמורת הכפירה פרצות ופתחים רבים בגדר המאפשרים כניסת אדם )צוין כי מפי עדויות רבות, בגדר המערכת הצ

ובפרט, טורפים,  חיות ברדבר מאפשר מעבר חופשי וקל של (. המטרים 100של  פתח ברוחבבסמוך למעלה החמישה יש 

בין השמורה לבין הכפרים הפלשתינאים הסמוכים לגדר. הטורפים, כנראה, ניזונים מהפסולת בכפרים וחוזרים לשהות 

בשמורה המספקת להם מחסות, שקט ומרחב. פרצות אלו מאפשרות גם כניסת ציידים לשמורה הפוגעים באוכלוסיית הצבאים 

 .ופתחים אלו לא מטופלים ע"י צה"ל שות בצבאים ובחיות אחרות. פרצותהקטנה וכניסת כלבים משוטטים הפוגעים ק

 

 סיכום והמלצות .5

 סביב שמורת הכפירה מפגעי סניטציה רבים היוצרים מוקדי משיכה משמעותיים למינים מתפרצים ובראשם, תנים וחזירים.

 :העיקריים שבהם הם 

 השייך למבוא חורוןבקר המרעה  עדר .1

 באזור מעלה החמישה והר הרוח וגם באזור מבוא חורון, גם ריבוי הכרמים במרחב .2

  תינאים שבצד השני של גדר המערכתהכפרים הפלשמשקים חיים של  .3



 ריבוי מתחמי הישיבה, הפחים והפסולת במתחמי קק"ל במרחב .4

 

לצמצם משמעותית את ריבוי היתר של המינים המתפרצים על מנת , טיפול מיידיל צריכים להיות מתועדפים ראשוניםאלו 

 צפיפותם ונוכחותם במרחב.  ולצמצם את

 -היישובים עצמם גם הם מספקים מוקדי משיכה משמעותיים ומזון קל וזמין למינים מתפרצים היות וברובם הסניטציה ירודה

 ומרביתם אינם מגודרים בגידור היקפי.  בינונית, אין טיפול ראוי בפסולת

 

בנוסף, "ג. קק"ל ורט מועצות אזוריות,, כלומר, השונים השטחיםעל בעלות ה"י מחולקות עפההמלצות המפורטות מטה 

 ן באופן מיידי מופיעות ראשונות בכל סעיף ומודגשות. וניתן ליישמ ,תפעולית ותקציבית ,ההמלצות שהינן ישימות יותר

 

 :המלצותינו הן

 מ.א. מטה יהודה  .א

ס"מ בקרקע או יצירת "שמלת" אבנים גדולה בחלק התחתון  80-ע"י הטמנת הגדר כ טיוב הגידור במעלה החמישה .1

 של הגדר.

באופן שימנע  ,)מעלה החמישה, יד השמונה, נטף( גידור/טיוב הגידור במתקני בעלי החיים שבתוך היישובים .2

 כניסת חיות בר אליהם. 

 הקמת פח ייעודי טמוןדהיינו,  .)ובעיקר במעלה החמישה( ות במתקני בע"חטיפול ראוי בפגרים, פסדים ושלי .3

 לכך ו/או הקמת מתחם פחים ייעודי מגודר. 

 צמצום משמעותי של הקמת כרמים נוספים במרחב .4

 ותחזוקה שוטפתהנפגעים מחזירים באופן שאינו חדיר לחיות בר  גידור הכרמים .5

 שינוי הקונספציה בעניין הטיפול בפסולת הביתית ביישובים: .6

 למספר מתחמים בודדים הנמצאים בתוך מבואה מגודרת וסגורה ביישוב צמצום כמות הפחים .א

 החלפה לפחים טמונים  .ב

 והגרוטאות והקמת מתחם מגודר ומסודר אחד ביישוב פינוי הפסולת התעשייתית .ג

 אכיפה ומניעת השלכת פסולת ביישובים ובשטחים הפתוחים סביב להם .ד

 נטף:ב .7

 באופן בלתי חדיר לחיות בר )או גידור היקפי ליישוב( גידור גינות הפרי והירק .א

 תיחום/גידור קומפוסטים .ב

 מציאת פתרון לבורות הספיגה שעולים על גדותיהם .ג

 של מים ביישובים ובשטחים הפתוחים סביב להםיבוש שלוליות מים ומניעת הזרמה והיקוות י .8

 בתיםבצמוד לקו ה )נטף, נווה אילן, יד השמונה( ידור היישובים שאינם מגודריםג .9

 

  בנימיןמ.א. מטה  .ב

ס"מ בקרקע או יצירת "שמלת" אבנים גדולה בחלק התחתון של  80-ע"י הטמנת הגדר כ וב הגידור במבוא חורוןטי .1

 הגדר.

הקמת פח . דהיינו, ות במתקני בע"ח ובמכלאת בקר המרעה במבוא חורוןיפול ראוי בפגרים, פסדים ושליט .2

 ו/או הקמת מתחם פחים ייעודי מגודר.  ייעודי טמון

 היישוב צמצום משמעותי של הקמת כרמים נוספים במרחב .3

 שינוי הקונספציה בעניין הטיפול בפסולת הביתית ביישובים: .4

 למספר מתחמים בודדים הנמצאים בתוך מבואה מגודרת וסגורה ביישוב צמצום כמות הפחים .א

 החלפה לפחים טמונים  .ב

 והגרוטאות והקמת מתחם מגודר ומסודר אחד ביישוב פינוי הפסולת התעשייתית .ג

 ובשטחים הפתוחים סביב לו כיפה ומניעת השלכת פסולת ביישובא .ד

 



 : קר המרעה של מבוא חורוןב .5

 צמצום משמעותי של שטח המרעה של הבקר  .א

 הקמת פח) והסדרת פינוי פגרים ושליותבאופן בלתי חדיר לחיות בר  גידור המכלאה שבתחומי היישוב .ב

 שעות(. 24או מתחם פחים מגודר ופינוי פגרים תוך  מכולת קירור/טמון

 ליווי צמוד של הבקר בעת המרעה, למניעת הישארות פגרים בשטחפיקוח ו .ג

 הגדרת מכלאת לילה קבועה לכל העדר וגידורה באופן בלתי חדיר לחיות בר .ד

 באם לא מתאפשר יישום ההמלצות לעיל בעניין פיקוח ואחזקה של עדר הבקר, יש לשקול את ביטול אחזקתו.

 ידור הכרמים הנפגעים מחזירים באופן שאינו חדיר לחיות בר ותחזוקה שוטפתג .6

 

 קק"ל  .ג

 לפחים טמונים במתחמי הישיבה החליף את כלל הפחיםל .א

 הסרת אשפוני גחלים במתחמי הישיבה .ב

 צמצום כמות מתחמי הישיבה )בפרט, המתחמים הקטנים( .ג

 

 רט"ג .ד

 :הפלשתינאיםיישובים בהמשקים החיים גדר המערכת ו      

 שקול הקמת חיץ בין שמורת הכפירה לבין גדר המערכת הפרוצה ל .1

 ניסיון לשיתוף פעולה עם החקלאים הפלשתינאים לצמצום מפגעי הסניטציה ביישוביהם  .2

 

 

לסיכום, בשמורת הכפירה וסביבה אוכלוסיות צפופות מאוד של תנים וחזירים והדבר איננו מפתיע בבחינת מפגעי הסניטציה 

 הקיימים במרחב.  הרבים

לטווח הקצר ולטווח הארוך. בטווח הקצר, מאמצים אלו  המאמצים לצמצום מפגעי הסניטציה במרחב זה הינם חשובים מאוד

המאמצים יגרמו לצמצום אוכלוסיות המינים  . בטווח הארוך,את נזקי המינים המתפרצים ביישובים ובשטחים החקלאיים ימנעו

 לות כגון כלבת ויצטמצמו הנזקים הנגרמים למערכת האקולוגית של שמורת הכפירה. המתפרצים, וכך תימנע הפצת מח

 

מסמך זה מהווה תקציר לדו"ח הסיכום לסקר זה, בו מפורטים כל המפגעים במרחב ומיקומיהם במפות והמלצות פרטניות 

 לכל מפגע ומפגע. 

 

 

 

 

 

 

 

 אלה פסטרנק 

 מרכז יונקים, החברה להגנת הטבע


