
 לכבוד : 

 מר מתניהו אנגלמן 

 מבקר המדינה 

 מכת חזירי הבר בשכונות המגורים של חיפה  הנדון :     

 

 רב,  שלום מכובדי 

אנו נציגי שכונות חיפה הסובלות כבר זמן רב ממכת חזירי בר הפולשים לשכונות המגורים בחיפה  

בטיפול במפגע החמור הזה שפוגע ומסכן עשרות  בבקשה לבדיקת התנהלות עירית חיפה   ךפונים אלי 

 :   אלפי תושבים בעיר 

בראשות עירית חיפה. אחת   קליש רותםזכתה ד"ר עינת  2018בבחירות המקומיות באוקטובר  .1

ההחלטות הראשונות שהחליטה וביצעה הייתה הפסקת התקשרות עם ציד מורשה אשר תפקידו  

 באופן מבוקר את מספר חזירים שחדרו בלהקות לשכונות חיפה, בעיקר בלילות.  היה לדלל 

קיצצה מיידית ובאופן דרמטי את התקציב השנתי שהוקצה לטיפול במפגע   קליש רותםזאת  לצד  .2

הנ"ל )שלטעמנו היה נמוך גם לפני מינוייה לראשות העיר( ולא נקטה כמעט בשום פעולה מעשית  

 נתייחס בהמשך.  2020לות העירייה בשנת ולגבי פעי  2019לאורך שנת 

, הוכפלה אם לא שולשה כמות חזירי  2020ובהתמדה לתוך שנת  2019כתוצאה מכך כבר באביב  .3

הבר שפושטים על שכונות המגורים בחיפה ואף הוחמרה בכמה היבטים כגון: יותר חזירים הן  

בנוסף לקיימות, החמרה   בלילות והן לאורך כל שעות היום, כניסת להקות חזירים לעוד שכונות

 בנזקים ובפגיעות שיתוארו להלן. 

על ידי תושבים וע"י הווטרינר העירוני וכאמור הם רק  פעמים רבות  נזקי ופגיעות חזירי הבר תועדו  .4

החריפו באופן ניכר. ניתן למנות כמה פגיעות ונזקים שכבר התרחשו פעמים רבות וחלקן הפכו  

 לשיגרה ברחבי חיפה וביניהם: 

 בזמן נסיעת מכוניות בכביש  חזירים שחוצים לפתע את הרחובע"י בכלי רכב פגיעה  .4.1
חלקן גרמו לפציעות קשות וחלקן לטראומה נפשית  שמתקפות חזירים על תושבים וחיות בית   .4.2

 .  ים דלמבוגרים ויל 
 התקרבות מסוכנת של חזירים לעגלות ילדים ופינות משחקים לילדים.  .4.3
להישאר כלואים  אילוצם הביתה , או  ומבוגרים להיכנסחוסר אפשרות של קשישים, ילדים  .4.4

שעתיים את שביל  - ת למשך שעהות חזירים חוסמו, כאשר להק מהבית  מבלי יכולת לצאת
 . לבניין המגורים שלהם  והיציאה הכניסה

  להקות  וני שקלים בשנה למאות גינות פרטיות שפשוט הוחרבו ע"יי הרס עצום שנאמד במיל .4.5
 . חזירי בר 

מכולות אשפה בשכונות העיר שחזירים נוהגים  עשרות זור אשפה משיגרה יומיומית של פי .4.6

להפוך אותן, או לטפס ולהוציא מהן אשפה ולפזרה במדרכות וברחובות, תוך גרימת מפגע  

 . והולכי רגל  , אופניים בריאותי וסיכון תנועת מכוניות 

 . י בורלכל גן צי  הרס עצום לגינות ציבוריות/עירוניות הנאמד לפחות במאות אלפי ₪ לשנה .4.7

כגון הגן הבהאי שהוא מקום קדוש לעדה הבהאית   רחבי ידיים הרס מתמיד לגנים פרטיים  .4.8

 העולמית ומהווה אייקון בינלאומי של חיפה. 

  מהווים סכנה בריאותיתבחיפה חזירי הבר והספרות המחקרית הווטרינר העירוני  י לפי דיווח .4.9

. חזירי בר  מקרים לבני אדםכי הם נושאים מחלות מדבקות שכבר הועברו במספר  לבני אדם 

מוגדרים כסכנה בריאותית ברמה הגבוהה ביותר ע"י האיחוד האירופאי וכמה מדינות  

 בארה"ב. 

 [ זו רק רשימה חלקית של הנזקים והפגיעות שמתועדים בקביעות על ידנו]

מאז החל מאבק תושבי חיפה כנגד מכת חזירי הבר בשכונות המגורים ובעקבות הפגנה גדולה   .5

לספר לציבור ולחברי   2020בינואר שקיימנו לפני קצת למעלה מחצי שנה, החלה ראש העירייה 

" שפורסמה בראשי  התוכנית"כינה "תוכנית לטיפול בתופעת חזירי הבר" . מכי היא  מועצת העיר 
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שורה של פעולות שברובן לא מופנות כלל לטיפול באוכלוסיית החזירים, אלא   ללתכו פרקים בלבד 

בוצעו  חלקן  סמליות שודווקא בתושבים שהם הקורבנות של הבעיה ובחלקן כוללות פעולות מינוריות  

.  באופן דומהמכל עשרות השכונות שסובלות מהמפגע הזה    רק בשכונה אחתמאד    ם מצומצ  אופן ב

כגון: קשירת פחי אשפה, הצבת   נקודתיות  כמה פעולות החלו להתבצע כרמליה בה ת גם בשכונ

  האכלת חתוליל ם בודדים והצבה מדגמית של כלובי  בהיקף זעיר גדרות למניעת תנועת חזירים 

הן הופסקו בתירוץ שסגר  גם תועלת ולמעשה כל כי הן חלקיות וחסרות סתבר הרחוב משוטטים, 

ה. שאר הפעולות וביניהן הצבת  שלטים עם הכיתוב "חזיר חיפאי  הקורונה מונע את המשך העבוד

מכינה תוכנית "חינוכית" בבתי הספר כדי  ובנוסף הצהרה כאילו העירייה לפניך" בכמה שכונות, 

מצד הילדים וכו', עוררו זעם רב מצד התושבים אשר  ומניעת האכלת חיות "לעורר חיבה" לחזירים  

יה עם מכת חזירי הבר בשכונות וחוסר נכונות אמיתית  רואים בהן השלמה של הנהגת העירי

השקעת המשאבים הדרושים על מנת לחסל או לצמצם כמעט לגמרי את  תוך להתמודד ברצינות 

 .   כל שבועהמפגע החמור הזה שרק מקצין 

כל פניות התושבים לעירית חיפה לרבות מבקר העיריה כלל לא נענו. ראש העירייה  מסרבת   .6

ועל   השכונות שמנהלים את המאבק הנזכר לעיל ואוסרת על עובדי העירייה להיפגש עם נציגי

להיפגש עמנו. ולמעשה התשובה הנפוצה של נציגי פניות   האקולוגית העירונית שמונתה לאחרונה

ראש העירייה הצהירה כי היא הקימה   ". ואל תאכילו אותם הציבור בעירייה היא "תתרגלו לחזירים 

תושבי השכונות לא זומן לפגישות  של מאבק ית חזירי הבר, אך אף נציג צוותי חשיבה לדיון בסוגי

עימם וגם אם זומן מישהו משכונה כלשהי, הוא לא חבר במטה המאבק שמרכז את העדויות הרבות  

. חמור מכך עוזר ראש  שהוכחו כאפקטיביות  ופתרונות פעולותסידרת ומנסה לקדם מצד העירייה 

פעיל עליהם לחץ בלתי ראוי להפסיק  ע"מ להלפעילים במאבק העירייה נוהג להתקשר מידי פעם 

 לפעול או לפרסם מידע על מפגעי החזירים ברשתות החברתיות. 

במשך שנות פעילותנו נפגשנו עם אנשי מקצוע רלוונטיים כולל עם נציגי רשות הטבע והגנים, רמת   .7

לת פתרונות שבוצעו בהצלחה  הנדיב, נציגי רשויות מקומיות אחרות ועוד וכן ריכזנו מידע רב על חבי 

בערים ויישובים אחרים בארץ ובחו"ל שסבלו ממכה דומה של חזירי בר. הפתרונות ידועים לנו היטב  

, אך  והגנים ע בין השאר ע"י נציגי רשות הטב , הוצגו לראש העירייה ואנשיהחלקם ונאמר לנו כי 

את המשאבים   לא עשתה עד כה שום מאמץ רציני לבצע את הנדרש ולהשקיע בכךרה"ע 

"להרדים" את   בעצם כי כל מאמצי ראש העירייה נועדו ראה לנו על פניו נ , אדרבא . המבוקשים

תביעות נזיקין פוטנציאליות מצד  באמצעות מצגי שווא על "מעשים" כביכול ולהדוף  התושבים 

  " סיפורי מעשיות"בפועל במקום מעשים אנו מקבלים . תושבים שנפגעו וספגו נזקים מחזירי הבר

לא הפנימה את חובתה הציבורית והחוקית לטפל במלוא הרצינות    קליש רותםשרק מוכיחים כי הגב'  

 במפגע הקשה והמסוכן הזה! 

לפיכך, אנו מבקשים כי נציגים מטעמנו יפגשו עם אנשי משרדך ויציגו בפניהם את כל החומרים   .8

שתוכנם מוסתר   פנימיים בעירייה, לרבות מידע שהתגלה לנו על הנאמר בדיונים הרבים שאספנו 

והקלטות שיחות טלפון רלוונטיות באופן שממחיש ללא שום ספק את צדקת טענותינו. אנו    מהציבור 

  . אין לנו ספק כי גם אנשיך יתרשמו הצעותינו לפתרונות יעילים למכת החזירים בשכונות נציג את

יאו לעליית מדרגה בלתי  מחדלי עיריית חיפה לאורך התקופה האחרונה שהבעד כמה חמורים 

. אנו תקווה כי המלצות הצוות שלכם יועילו מאד  נסבלת במכת חזירי הבר בשכונות העיר חיפה

 לפתרון הבעיה! 

 בכבוד רב, 

מירב     קונץ,   ליאורה,  ירון חנןדוד מייבלום,  ,  בילי ברוך ,  איציק סייג,  חראליס ש,  אילנה דיחנו,  אריה קורץ

   ניצה רוסו דותן, 

 במאבק להחזרת חזירי הבר לטבע  חיפה  נציגי שכונות

 העתק: 

 חיפה  ראש העיר  –  קליש רותם רותםד"ר עינת 

 ית חיפהימבקר עיר - מר עופר טל


