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 חורשן הר לאזור חיפה העיר מאזור בר חזירי העתקתבנושא כם מענה לפנייתהנדון: 

סוגיית הטיפול בחזירי הבר המייצרים נזקים לחקלאות ומסתובבים בישובים מלווה אותנו לאורך שנים רבות ועם 

 חלקכם אנחנו עובדים באופן שוטף כדי לצמצם את התופעה.

מנסות גם הן למצוא פתרונות לחיכוך בין חזירי הבר אנו עובדים ולומדים מקבוצות חוקרים בארץ ובעולם ה ,כמו כן

 לאדם, תופעה הקיימת במדינות רבות בעולם.

 מנע מהרג חיית הבר. יסיונות לעסוק במניעה ולהשתדל ככל שניתן להיחלק מרכזי בטיפול הוא נ

את הקונפליקט  לאחרונה אנו מייצרים ביחד עם עיריית חיפה מערך טיפול מניעתי כולל כדי לצמצם באופן משמעותי

 יה וטבע אשר מייצרים קושי בטיפול בחזירי הבר.יהקיים עם חזירי הבר בעיר. המבנה המיוחד של העיר יצר ערוב בין בנ

יה, סוגי צומח, ם את החיכוך ע"י גידור, משטר השקעיריית חיפה מתגייסת כדי לייצר פתרונות מניעתיים כדי לצמצ

מניעת האכלה, קיבוע פחים ניטור ומציאת נקודות תורפה הדורשות טיפול. כמו כן הצוות המשותף יחליט בדבר טיפול 

 חזירים בבני האדם תרחיק אותם מהיכולת לחיות בטבע.האגרסיבי במקומות שבהן רמת התלות של 

אשר התרגלו לחיי העיר, הכוונה להוציאם משטח בו  שני חזיריםכחלק של הפרויקט נקבע שיוצאו מתוך השטח העירוני 

הם נמצאים בעיר לשטח הטבעי הצמוד לעיר לאחר שתוקם גדר בין השטח העירוני לשטח הטבעי. חזירים אלו יענדו 

אשר ינטר את פעולתם לאורך היממה. אין כוונה להעתיק את הבעיה של חיפה לשטחים הקרובים לישובים  GPSקולר 

 נה פעולות חד צדדיות שלא בהסכמה.יכנהוג, לא תהי שלכם ובכל מקרה

 יצירת בעיה אחרת, או גלגול בעיה ממקום אחד למקום אחר.  ע"יככלל איננו פותרים בעיה 

 אני משוכנע ששיתוף הפעולה אתכם ימשיך בצורה פתוחה ומשתפת, כפי שהיה עד היום.

 נשמח לעמוד לרשותכם ולהמשיך את העבודה המשותפת.

          

 בברכה, 

 

 גיא אילון        

 צפוןמנהל מחוז         
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