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 תקציר

העיר חיפה, בדומה לערים רבות באירופה בפרט ובעולם בכלל, מתמודדת עם אוכלוסיות חזירי בר, אשר במהלך 

החזירים נצפים במספרים רבים יותר  במהלך השנים האחרונותם נוכחותן במרחב העיר הלך וגדל. השני

הנוכחי, מטרת המחקר .  הפתוחים, אל תוך שכונות המגוריםבמרחקים הולכים וגדלים מהוואדיות והשטחים ו

ב העיר חיפה, היה להבין טוב יותר את דפוסי התנועה של חזירי הבר במרח ,שהתבצע במהלך השנה האחרונה

 ל דפוסים אלו, ולאמוד את גודל האוכלוסייה. על מנת לתת מענה לשאלות אלולבחון את הגורמים שמשפיעים ע

מופעלות חיישן לניטור  לכידה ומישדור של חזירי בר, הצבת מצלמותנעשו מגוון פעולות המתבססות על 

  .מקומות שאליהם נמשכים החזיריםת , וסקרים רגליים לבחינ106שהגיע למוקד ניתוח נתונים החזירים, 

בחיפה מרחקי התנועה של חזירים במרחב העירוני קטנים בהשוואה לתנועת חזירי בר מהממצאים עולה כי 

בשטחים פתוחים. בנוסף, צפיפויות החזירים גבוהות ביחס למדווח מאזורים אחרים בעולם ובארץ. הצפיפות 

ה ממצאי גבוה של מזון. איתור המקומות שאליהם החזירים הגבוהה והמובוליות הנמוכה נובעים ככל הנרא

חוזרים על מנת לשחר מזון מצביעים על כך כי הגורם העיקרי למשכיתם היא השלכת פסולת. כך גם ניתוח של 

 משיכה לחזירים.  מוקדמראה כי פחי האשפה מהווים  106תצפיות 

כוללים ממשק אוכלוסייה, או ממשק המרחב בחלקו האחרון של הדו"ח נסקרים פתרונות ממשקיים אפשריים ה

ובתי הגידול. ציד, מהנלמד בעולם, אינו מהווה כלי יעיל לממשק האוכלוסייה, אם כי יכול לשמש כלי להרחקת 

פרטים ספציפיים המהווים מפגע או מטרד. גידור מקומי, והפחתת השלכת פסולת עשויים להיות יעילים בצמצום 

 ת בצורה מיטבית יש צורך בשיתוף התושבים ודיאלוג עימם. הקונפליקט. על מנת לעשות זא

 רקע

העיר חיפה, בדומה לערים רבות באירופה בפרט ובעולם בכלל, מתמודדת עם אוכלוסיות חזירי בר, אשר במהלך 

ערים בעולם )בכל  66מסקר מבוסס מרשתת, אליו השיבו נציגים מ השנים נוכחותן במרחב העיר הלך וגדל. 

מערים אלו אוכלוסיית חזירי הבר גדלה בשנים האחרונות  80%אנטרקטיקה(, עולה כי ב היבשות למעט 

(Licoppe et al. 2013 לחזיר הבר, מהיותם חיית הבר הגדולה בארץ, נוכחות משמעותית, הבאה לידי ביטוי .)

יום בשעות ה בפנים כלכליים, חברתיים, תשתיתיים, תברואתיים, בריאותיים ועוד. ככלל, מין זה הינו פעיל 

(, אולם בשטחים עירוניים פעילות חזירי הבר מתרחשת ברובה Stolle et al. 2015, Gaynor et al. 2018לילה )הו

(. מחקרים אחרים מצביעים על כך כי ככל שאוכלוסיות חזיר הבר Podgórski et al. 2013הגדול בשעות הלילה )

 (. Ohashi et al. 2013ת וגדלה )קרובות יותר לערים, מידת הפעילות שלהם בלילה הולכ

לחזירי הבר מבנה חברתי המאופיין בקטגוריות המוגדרות היטב. במרחב נתון יימצא זכר בוגר יחיד, שמחוץ 

לעונת החיזור וההזדווגות יחיה באופן סוליטרי. באותו מרחב, יימצאו על פי רוב מספר קבוצות או להקות של 

מספר נקבות צעירות, ואליהן מצטרפים צאצאי אותה  שאליהן נלוותרות, נקבות בוג 2-5חזירי בר, המורכבות מ 

השנה, גורי זכרים ונקבות. בתום השנה הראשונה לחייהם, יעזבו, על פי רוב, הזכרים הצעירים את קבוצת האם, 

ות פרטים, ולהגיע לקבוצ 6למנות  ימהות עשויותלהקות הא ויתלהקו לקבוצות של מספר פרטים, נטולי טריטוריה.

פרטים. עונת ההזדווגות העיקרית מתרחשת בחודשי הסתיו, וההמלטה, מתרחשת באביב,  40שמניינן עולה על 

גילרון –יום. למתעניינים בנושא, ניתן למצוא סקירה מקיפה שנכתבה על ידי דוידסון  115לאחר הריון שנמשך 

(2016 .) 

קמ"ר,  2-6וריה של נקבות חזירי הבר, בבר, הינו (, שטח הטריט2016) גילרון-כפי שמצוין בסקירתו של דוידסון

קמ"ר. יחד עם זאת קיימת שונות רבה בערכים אלו, בהתאם  20ושל הזכרים גדול יותר על פי רוב, ועשוי להגיע ל 

 (home range) (, הראו כי טווח התנועה היומי2013) .Podgórski et alכך לדוגמא, לאקלים ולשימושי הקרקע. 

מספר המחקרים שנוגעים  2020קמ"ר. יש להדגיש כי נכון לסוף  2.4מרחב העירוני עומד על כ של חזירי בר ב



בדומה לאומדן שטחי הטריטוריה של חזירים, גם אומדני לתנועת בעלי חיים במרחב העירוני מצומצם ביותר.  

מצפון  ברות חזירי אוכלוסי 54(, בחן 2006)  .Melis et alצפיפותם פזורים על פני משרעת רחבה. מחקרם של 

פרטים/קמ"ר. הגורם העיקרי שמכתיב את צפיפות  0.01-10נעה בטווח של  , והראה כי צפיפותםירופהומרכז א

יה טמפרטורת המינימום בחודש ינואר, וככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, אוכלוסיות החזירים, על פי מחקר זה, ה

 בהכללה זו, כתלות בתנאים מקומיים.כך גם צפיפות האוכלוסיות. באופן טבעי, קיים מנעד 

, ושמטרתה לאפיין את תנועת חזירי 10/2019-10/2020העבודה המובאת כאן, מסכמת מידע שנאסף בתקופה 

הבר בעיר חיפה, לבחון את הגורמים המשפיעים על תנועתם, ועל שיחור המזון. בנוסף, במסגרת עבודה זו 

 .2020י הבר בחיפה, נכון לשנת להעריך את גודל אוכלוסיית חזירנעשה ניסיון 

  -גולמיים נתונים שיטות ו

 לכידת חזירים:

סומנו בתגי , ושניים וסומנו בתגי אוזן GPSבמסגרת המחקר נלכדו תשעה פרטים, מהם שבעה מושדרו בקולרי 

גרם.  200, ומשקל המשדרים כ ENGSהקולרים פותחו ונבנו במיוחד עבור המחקר על ידי חברת אוזן בלבד. 

הלכידה פוזר תירס כפיתיון  ביצועטרם  מטרים. 1X1X2.4שמידותיהן  ידות החזירים התבצעו במלכודות כלובלכ

 ., וכן ריחות משיכהימים 2-5למשך 

 מידע כללי. –מידע אודות החזירים שנלכדו  :1טבלה 

מספר 

 קולר

כינוי 

 הפרט
 מין

מספר 

 תג אוזן
 תאריך לכידה

מס' שבועות 

 שידור
 הערות מוערךגיל  מיקום לכידה

 07/10/2019 1 נקבה ספיר 1
מתחם גבעת  --

 זמר
 בוגרת

נפילת קולר 

9/10 

 03/10/2019 3 זכר רמזי 2
מתחם גבעת  --

 זמר
 בוגר 

יציאה משטח 

 המחקר

 בוגרת נחל לוטם 18 07/10/2019 2 נקבה לאונרדה 3
נפילת קולר 

16/2 

 דורתום שי שנתיים נחל לוטם 36 03/10/2019 4 נקבה לוטם 4

 -- 12/10/2019 5 זכר יהושוע 5
מתחם גבעת 

 זמר
 בוגר

יציאה משטח 

 המחקר

 נקבה נרקיס 6

תג ירוק 

+ פס 

 צהוב

 הגנים הבהאים 17 06/03/2020
 -שנתיים 

 שלוש

שחרור *

 בסטלה מאריס

 17 28/10/2019 8 נקבה יפה 8
מתחם גבעת 

 זמר
 בוגרת

נפילת קולר 

24/2 

ללא 

 קולר

חברה 

של 

 נרקיס

 נקבה

ג ירוק ת

+ פס 

 צהוב

 הגנים הבהאים -- 06/03/2020
 -שנה 

 שנתיים

שחרור *

 בסטלה מאריס

ללא 

 קולר
 הגנים הבהאים -- 23/06/2020 7 נקבה אין שם

 -שנה 

 שנתיים

שחרור *

 בסטלה מאריס

 *בהתאם לסיכום עם העירייה ורט"ג.

עות, שבו 2-3ורד אחת ל ולר, והבקדקות. המידע נאגר בהתקן ש 15את מיקום הפרט בכל  איכנו GPSמכשירי ה 

 37,000במהלך תקופת ניטור תנועת החזירים נאספו למעלה מ סך הכל,  באמצעות אנטנה שהותקנה על רחפן.

 איכונים שהיו חריגים במיקומם המרחבי הושמטו מבסיס הנתונים. . GPSמיקומי 



 הצבת מצלמות: -אומדן גודל האוכלוסייה 

חזירי הבר באזורים שונים בעיר, הוצבו מצלמות באזורים שונים בעיר בשלוש  לצורך אומדן גודל אוכלוסיות

תחילת הקיץ, והשלישית  –תקופות. התקופה הראשונה הייתה במהלך חודשי החורף, השנייה בסוף האביב 

 תחילת הסתיו.  –בסוף הקיץ 

בים שונים במיקומים/ סבמצלמות  26', הוצבו סך הכול 20מרץ -'19החודשים נובמבר  במהלך בתקופת החורף,

. המצלמות הוצבו למשך שלושה שבועות, לא כל המצלמות הוצבו במקבילו, (6 איורחיפה )-במרכז הכרמל

 מצלמה שלא פעלה למשך כל שלושת השבועות הוסרה מהניתוח.שבילי חזירים פעילים. באזורים בהם זוהו 

  .של חזירי בר 2833תמונות, מתוכן  13,787זו צולמו בתקופה 

מצלמות שוב במיקומים שהוצבו בעונת  שתיבחרנו להציב  .מצלמות 8', הוצבו 20, חודש יוני בתקופת הקיץ

שתי המצלמות שהוצבו פעם נוספת במיקומי החורף שימשו מצלמות נוספות הוצבו במיקומים חדשים.  6 החורף ו

המצלמות הוצבו למשך וכלוסיות. ל"כיול" אומדן מספרי הפרטים, ולוודא ששיטה זו עקבית בהערכה של גדלי הא

של  1179תמונות צולמו, מתוכן  6210שלושה שבועות, באזורים בהם זוהו שבילי חזירים פעילים. בתקופה זו 

 .חזירי בר

, במטרה לאמוד את השינויים בגדלי האוכלוסיות מצלמות 8', הוצבו סך הכול 20מבר בתקופת הסתיו, חודש ספט

ה הוצבו ארבע מצלמות באזורים שנוטרו במהלך החורף, וארבע מצלמות לשם כך, בסבב ז. במהלך השנה

בחרנו להציב את המצלמות שוב באותם מיקומים שהוצבו בעונת החורף ובעונת  באזורים שנוטרו בתקופת הקיץ.

הקיץ על פי כמות תמונות החזירים שצולמו בכל מצלמה ועל פי האזור בו המצלמה הוצבה . המצלמות הוצבו 

ושה שבועות, באזורים בהם זוהו שבילי חזירים פעילים. על מנת שניתן יהיה להשוות כמותית בין למשך של

 של חזירי בר. 1899תמונות צולמו, מתוכן  4756ימי צילום מכל מצלמה, בתקופה זו  21המצלמות, נלקחו 

תן ניתן לזהות פרטים ניתוח התמונות בוצע על ידי בחינה ויזואלית של תמונות, או של רצפי תמונות, שבאמצעו

. מכיוון שדפוסי (Nakatani and Ono 1995, Maselli et al. 2014, Focardi et al. 2015 ) או קבוצות של פרטים

למדי, ניתן לזהות באופן פרטני את קבוצות החזירים. כך,  יםהתנועה והמבנה החברתי של החזירים עקבי

פר בוגרות, צעירות, גורים, קבוצת זכרים צעירים וכדו'[, באמצעות זיהוי ההרכב הדמוגרפי של כל קבוצה ]מס

המקומות שבהם זוהו פרטים מספר הפרטים בכל אחד מתאי השטח שבהם הוצבו המצלמות.  התאפשר לאמוד

מהפרטים  5%ממצאי הניתוח הויזואלי מצביעים על כך כי כ  עם תגי אוזן אפשרו לנו לבחון את מהימנות גישה זו.

פרי החזירים לפי או שוייכו לקבוצת חזירים כלשהי. בהתאם לכך, טווח השגיאה של מסבתמונות לא זוהו 

. במקרה שהפרטים 0%שויכו בתמונות אחרות לקבוצות( ל )במקרה שהפרטים שלא זוהו,  5%הקבוצות נע בין 

 ממספר הפרטים 5%שלא זוהו בתמונות נתונות, זוהו בתמונות אחרות, אזי אומדן מספר הפרטים גבוה ב 

 בפועל.

 :106ניתוח נתוני מוקד 

דיווחים למוקד על עגלות שלא במקומן )מתחילת  306וניתוחם, התבסס על  106ריכוז נתוני הדיווחים למוקד 

על מנת להבטיח כי מדובר בתצפיות רלוונטיות, כל  .2019על חזירי בר החל מינואר  3000למעלה מ (, ו2020

הדיווחים  306השאלה הרלוונטית. מ  לניתוחלהבטיח את התאמתו באופן פרטני, במטרה  נבחןדיווח למוקד 

 נמצאו רלוונטיים. 166למוקד, 

Hotspots  - אפיון נקודת משיכה 

עובדו על מנת לאתר מקומות שחזירי הבר חוזרים אליהם בקביעות, בעת  שיחור המזון. הקריטריון  GPSנתוני ה 

איכונים  20רחבים אלו הוגדרו על ידי המצאות של יותר מ מ. היה הגעה חוזרת לאותו מרחבלאפיון נקודות אלו 

ההשערה שעמדה מאחורי ניתוח מטרים.  30עבור פרט יחיד שהתקבלו בשעות שיחור המזון, במעגל שרדיוסו 

שהפרטים חוזרים אליהם, מתוך ידיעה כי במקומות אלו ניתן למצוא מקורות מזון  מרחבים קיימיםזה היא כי 



ו מבוססת על כך כי לבעלי חיים רבים זיכרון מרחבי המאפשר להם לחזור למקומות בהם קבוע. הנחה זבאופן 

(, ובמחקרים מבוקרים בחזירי בר Trapanese et al. 2019) , לדוגמא בפרימטיםזמינות או איכות מזון גבוהה

(Held et al. 2005 .) 

הקטגוריות הכלליות שנבחנו   ר רגלי.לאחר זיהוי הנקודות, התבצעה בחינה פיזית של המקומות, באמצעות ביקו

 אשפה או שאריות אשפה, נקודות האכלה של חתולים, שבילי תנועה, ומקורות מים.הן 

 ממצאים: 

 GPSנתוני  –מיקום ותנועת החזירים 

טווחי התנועה של הזכרים גדולים, ככל הנראה משמעותית, מטווחי התנועה של הנקבות. לאחר לכידתם 

על . החל המחקר ת זמר, יצאו הזכרים מאזור הקליטה עם הרחפן, ומיקומם לא נקלט מאזומישדורם באזור גבע

מספר  נפל הקולר 1לנקבה שמושדרה בקולר מס' בנוסף, הם של הנקבות בלבד.  GPSכן, כל ניתוחי מיקומי ה 

 . ימים אחרי התקנתו

  

 חפיפה במיקומים( שנקלטו )חלק מהנקודות מוסתרות מפאת GPSכלל מיקומי אותות ה  :1איור 



 תנועת חזירי הבר

, למעט החזירה שמושדרה במרחב גבעת .(2)נספח נ. ככלל, קיימת הפרדה ברורה למדי בין מיקומי היום והלילה

. את מרבית שעות היום מעבירים החזירים בערוצים, ומחוץ לאזורים הבנויים. נראה כי מרבית יפה( – 8) זמר

שעות הלילה, בהם הם יוצאים אל מחוץ לערוצים, במטרה למצוא מקורות  פעילות שיחור המזון מתרחשת במהלך

טווח התנועה היממתי הינו המרחק שבין שתי הנקודות הרחוקות ביותר שבהן מזון  בלב המרחבים הבנויים. 

טווחי התנועה המקסימאליים הפרטים היו ביממה נתונה. פרמטר זה מהווה אומדן למידת הפעילות של החזירים. 

לאור העובדה מ'.  958מטרים, כאשר הממוצע עומד על  600-1200תיים נעים על פי רוב בטווח של  היממ

, עבור הלילייםחושבו מרחקי ההליכה המצטברים  ,עות החשיכהבששמרבית פעילות שיחור המזון מתבצעת 

 4.4יפה(, ל  – 8ק"מ ) 3.6איכונים. ממוצע מרחקי ההליכה הליליים נע בין  20לילות שבהם התקבלו לפחות 

בצורה נכרת מטווחי התנועה המוכרים של חזירי בר בשטחים  מרחקים אלו קטניםלוטם(.  טווחים ו – 4ק"מ )

כך גם שטחי הטריטוריות שקטנים באופן משמעותי מהידוע על אוכלוסיות חזירי בר בשטחים הפתוחים. פתוחים. 

קמ"ר, בהשוואה לגדלי טריטוריות של מספר קילומטרים במקומות  0.6 – 0.2בחיפה גדלי הטריטוריות נעו בין כ 

המרחבים שבהם נעו הפרטים הממושדרים, לא השתנו במהלך בר נובע מזמינות המזון הגבוהה. הדאחרים. 

 .נשארות קבועות פחות או יותר במהלך עונות השנהעונות השנה, ומכאן ניתן להעריך כי הטריטוריות 

 פעילות חזירי הבהשפעת מזג האוויר על מגמות שנתיות ו

ירי הבר, נבדק הקשר בין טמפרטורות הקשר בין תנאי מזג האוויר לבין מידת פעילות חזעל מנת לאמוד את 

עבור הטמפרטורות, עבור כל שבוע קלנדרי, חושבו ממוצעי  שלהם.  היממתיםומשקעים לבין טווחי התנועה 

טמפרטורות המינימום והמקסימום )תחנת הטכניון(. עבור אותם שבועות חושבה כמות המשקעים המצטברת. 

ע היממתי של הפרטים. ככל שטווח התנועה נמוך יותר, הדבר נתונים אלו נותחו אל מול טווח התנועה הממוצ

  אינדיקטיבי לרמת פעילות נמוכה יותר.  

קשר כלשהו בין התנאים האקלימיים לבין טווחי ניתוח מרחקי ההליכה של הפרטים הממושדרים לא מצביע על 

(. 2)איור  כך לא נכרת מגמה כלשהי בין כמות המשקעים השבועית לבין טווחי התנועה. .(5)נספח נ. התנועה

 גם ברמה היומית לא נמצאו מגמות כלשהן בנתונים. 

 

 י התנועה המקסימליים ממוצעים ביממהחוטוו שבועיתכמות משקעים  :2איור 



 

 .היומיתהמינימום הממוצעים כתלות בטמפרטורת  היממתיםטווחי התנועה  :3איור 

 

 היומית. קסימוםהמהממוצעים כתלות בטמפרטורת  היממתיםטווחי התנועה  :4איור 

(, וטמפרטורת 3דפוסי תנועה ומגמות זהות התקבלו גם ביחס לטמפרטורת המינימום השבועית הממוצעת )איור 

 (. 4המקסימום השבועית הממוצעת )איור 

לבין מרחק  משתני האקלים השוניםבין  [2R - המתאםאחוז השונות המוסברת ]ניתוחי רגרסיה מצביעים על כך ש

בבחינת מובהקות סטטיסטית )רגרסיה  .0.18ל  0.0ארבעת הפרטים, נמוך למדי ונע בין בור התנועה היומי, ע

תנאי מזג האוויר אינם משפיעים קרי, . .(5)נספח נ. לינארית(  לא נמצאו קשרים מובהקים בין אותם משתנים

  בצורה משמעותית על מידת פעילות החזירים.

לבין המהלך השבועי השנתי, על מנת לבחון האם כמו כן, נבדק הקשר בין טווחי התנועה הליליים הממוצעים 

קיים קשר בין תנועת החזירים לבין עונות השנה. מבין הפרטים הממושדרים, לא נמצא כל קשר מובהק בין מהלך 

השנה לבין טווחי התנועה עבור שלוש מארבעת הנקבות הממושדרות. כן עולה כי לתקופה בשנה יכולת נמוכה 

, 2adjR 0.12 =)לאונרדה( 3קולר הנמוכים:  2Rועה, כפי שבא לידי ביטוי בערכי ה מאוד להסביר את טווחי התנ



)לוטם(  4. מנגד, טווחי התנועה של נקבה מספר 2adjR  =-0.04)יפה(  8, קולר 2adjR  =-0.02)נרקיס(  6קולר 

 (.5)איור  (2adjR 0.47 =) לי( מובהק עם מהלך השנההראו קשר ריבועי )פרבו

 ממוצעים בשבוע כתלות בתקופת השנהיממתיים תנועה  : טווחי5איור 

שני שבועות שבהם טווחי התנועה היו נמוכים במיוחד. במהלך הקשר הפרבולי המובהק נגרם ככל הנראה 

מחקרים הנראה את מועד המלטת הגורים.  תקופה זו הינה השבוע השני והשלישי בחודש מרץ, שמשקפים ככל

 Kurz andההמלטה מרחקי התנועה של הנקבות קטנים יותר ) טרום אחרים מצביעים על כך כי בתקופת

Marchinton 1972 וכי בשבוע וחצי הראשונים שלאחר ההמלטה הנקבות נוטות להישאר בקרבת אתר ,)

מסתמן אם כך, כי לא תנאי מזג ,ממצאי הנתונים שנאספו כאן תואמים מחקרים אלו. (Jensen 1986)ההמלטה 

ההמלטה וזמינות מזון ורמים חברתיים כגון עונת תנועת חזירי הבר, אלא גהאוויר הם אלה שמכתיבים את 

(Massei et al. 1997) . 

 דגמי תנועה –לכידה והעברה 

במהלך שנת הפעילות, ובמסגרת שיתוף הפעולה עם הגנים הבהאים, נלכדו בשני מועדים שונים שלוש נקבות 

. שתיים מהנקבות היו צעירות מדי מכדי למשדר אותן האיםבמרחב הגנים הב (2020יוני  23, 2020מרץ  6)

, במועד הראשון. לאחר שנלכדה שוחררה הנקבה נרקיס( – 6, והנקבה השלישית מושדרה )קולר GPSבקולרי ה 

 (6 ק"מ בקו אווירי )איור 2.5בסמוך לסטלה מאריס. המרחק האווירי בין נקודת הלכידה לנקודת השחרור הוא כ 

שבו פרט של חזיר בר, נלכד, שוחרר, שידוע לנו עליו, המדעית, מסתמן כי זהו המקרה הראשון הספרות  מסקירת

. בהתאם לכך, השחרור התבצע במרחק כפול מטווח , לא כל שכן במרחב עירוניובוצע מעקב אחרי תנועותיו

 התנועה היומי הממוצע, כפי שחושב עד לאותו מועד, מנותני הפרטים האחרים. 

שעות, ולאחריהן נעה כמעט בקו ישר  40מראה כי היא נשארה באזור השחרור כ  GPSני ה מעקב אחרי נתו

, היא מרץ( 9) שעות נוספות, כלומר כשלושה ימים אחרי לכידתה 24לעבר חלקו העליון של נחל לוטם. לאחר 

שונים נתוני המיקומים בעשרת הימים הרא 5באיור חצתה את שדרות הנשיא, וחזרה לאזור הגנים הבהאים. 

במרחב שבין תיכון עתיד לתיירות מצביעים על כך שנעה והסתובבה  GPSללכידתה. בהמשך התקופה, נתוני ה 



מפגש שבין רחוב האסיף לשדרות קיש. בנוסף, היא נעה ושהתה בחלקו העליון של נחל גיבורים, בחלקו ה ואזור

ועה אלו נראה כי לאחר שנותקה מהקבוצה החברתית מדפוסי תנ  של הערוץ שנמצא מדרום לשכונת ורדיה.

שלה, היא התקשתה להשתלב בקבוצות אחרות. עזיבת להקה, או קבוצה חברתית היא תופעה שכיחה בקרב 

חזירי בר מתבגרים. סביב תום שנת חייהם הראשונה, קיימת עזיבה של הלהקה, אולם תופעה זו אופיינית 

 עם או סביב הלהקה.  לזכרים הצעירים, בעוד הנקבות נשארות

 

 ( בעשרת הימים הראשונים שלאחר לכידתה. 6מיקומי נרקיס )קולר  :6איור 

 אומדן גדלי אוכלוסיות –מצלמות 

כפי שצוין לעיל, התקיימו שלושה סבבים של הצבת מצלמות: במהלך החורף, הקיץ  והסתיו, במטרה לאמוד את 

מהימנות אומדן מספרי החזירים  נבחנהם תקופת החורף . בתו(7 )איור מספרי חזירי הבר באזורים השונים

 שנספרו בכל אחת מהמצלמות. 

שמונה המצלמות  .מצלמות 19בנתונים מ ניתן היה לעשות שימוש , בתקופת החורף המצלמות שהוצבו 26מ 

 הנותרות כוללות מצלמה אחת שנגנבה, אחת שנלקחה על ידי ילדים והוחזרה, ארבע מצלמות שהחזירים הזיזו



ועל בסיס  ,התמונות שנקלטו בכל אתר בהן המצלמות הוצבו מוינו בקפדנותמסקרנות, ובנותרות היה כשל טכני. 

 תמונה דמוגרפית בכל אחד האזורים. ההורכבה כך 

ק"מ, וכי גדלי הטריטוריות נעים בטווח  1פחות מ הינם כי טווחי התנועה של החזירים  עלהלאור המידע שנאסף, 

נ"ל, והאומדנים הביאו ה. בהתאם לכך, המצלמות מוקמו באופן שמייצג את גדלי הטריטוריות קמ"ר 0.2-0.6של 

 בחשבון את העובדה כי ייתכן וקיימות מספר קבוצות בואדי נתון בהתאם לגודלו.

 

 .  מיקומי המצלמות :7 איור



רחבים בהם הוצבה לבחון את מידת מהימנות אומדני מספר החזירים בכל אחד מהמהאתגר הקיים הוא כאמור, 

מצלמה. על מנת לעשות זאת בוצעו שני ניתוחים. הראשון בחן את הקשר שבין מספר החזירים שנאמד בכל 

. ההנחה היא כי ככל שמספר החזירים גבוה יותר, כך מספר התמונות לבין מספר התמונות שצולמו נקודה

, נוכח האפשרות שבאזורים שכזה ים מתאםשצולמו יהיה גבוה יותר ]השערה אלטרנטיבית עשויה להיות כי לא קי

אקטיבים" ולכן קיימות תמונות רבות מהאזור[. הניתוח שבחן השערה זו מצביע על -מסויימים החזירים "היפר

מדד  (.8 )איור 2R 0.78 = –ה לבין מספר התמונות שצולמו יבין אומדן גודל האוכלוסי  כך כי קיים מתאם גבוה

)המדד נע  0.88וצמת הקשר בין שני המשתנים שנבחנים, ובמקרה זה הערך הינו (, משמש לבחינת עr)  פירסון

 (, ומכאן עולה כי קיים קשר גבוה בין מספר התמונות שצולמו ואומדן מספר הפרטים.1 - 1-בין 

 

 הקשר שבין גודל האוכלוסייה שנאמדת במצלמה נתונה לבין מספר התמונות שצולמו :8 איור

דוק את מידת המהימנות של האומדנים, הוא לבחון את גודל אוכלוסיית החזירים לבניתן אופן נוסף שבו 

סביב מרחב המצלמה. ההנחה היא שבאזורים שבהם  106המשוערת כנגד מספר דיווחי החזירים למוקד 

קרי, מתאם חיובי בין מספר  –יהיה רב יותר  106מספר הדיווחים למוקד יותר,  ותת החזירים גבוהאוכלוסיו

מ', שבו נספרו הדיווחים  500ים לגודל האוכלוסייה. על מנת לבחון זאת, סביב כל מצלמה נוצר "באפר" של הדיווח

. גם ניתוח זה מצביע על מתאם גבוה במהלך השנה שקדמה להצבת המצלמות ובתקופת הצבתן 106למוקד 

. 0.89ד פירסון עומד על במקרה זה, ערכו של מד(. 9 )איור 2R 0.79 = –בין מספר החזירים למספר הדיווחים 



גבוה במיוחד  106מניתוח זה הושמטו נתוני המצלמות סביב שכונת כרמליה, שכן מספר הדיווחים למוקד 

 משכונה זו, נוכח "דיווחי מחאה" של התושבים. 

 

 

 מ' 500ברדיוס של  105הקשר שבין גודל האוכלוסייה הנאמדת למספר הדיווחים למוקד  :9איור 

הערכת גדלי האוכלוסיות שנאמדו באמצעות ניתוח התמונות. כמקובל בניתוח מתקפים את ו שני ניתוחים אל

נתוני מצלמות, הערך הנאמד מהווה חסם תחתון לגודל האוכלוסייה האמיתי. יחד עם זאת, נוכח הניתוחים 

 ת בפועל. גודל האוכלוסיוהאוכלוסיות בכל מקום אינו רחוק מהתומכים שביצענו, ניתן לשער כי אומדן גדלי 

 כל השנה –אומדנים 

מטרת הצבת המצלמות שהוצבו במהלך חודש יוני הייתה לאמוד את מספרי חזירי הבר בשישה מרחבים נוספים 

היה צורך לבחון האם אפריל, -ברחבי העיר. מאחר ותקופת ההמלטה העיקרית מתרחשת במהלך החודשים מרץ

שבין חודשי החורף לחודש יוני. לשם כך, הוצבו שתי  גדלי האוכלוסיות השתנו באופן משמעותי במהלך הזמן

[, ובחלקו 1מצלמות בשני אתרים שנותרו במהלך החורף: מצפון לכרמליה בחלקו העליון של נחל שיח ]מצלמה 

 (. 2 , טבלה6)איור  –[ 7העליון של נחל לוטם ]מצלמה 

 

 

 

 

 

 

 

y = 5.8648x + 19.097
R² = 0.7905
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אומדן גודל אוכלוסייה



שנה בכל אחת מהמצלמות. מספר המצלמה שצולמו לאורך המספרי התמונות ואומדן מספרי החזירים  :2טבלה 

 .6תואם למספר שמופיע באיור 

 סתיו קיץ חורף 

מספר 

 מיקום מצלמה

מס תמונות 

 חזירי בר

אומדן 

 אוכלוסייה

מס תמונות 

 חזירי בר

אומדן 

 אוכלוסייה

מס תמונות 

 חזירי בר

אומדן 

 אוכלוסייה

1 
נחל שיח  -כרמלייה

 4 12 4 30 8 113 עליון

2 
שיח  נחל -כרמלייה

     4 129 תחתון

3 
ואדי אזוב -כרמלייה

     10 166 עליון

 21 261   16 77 2סטלה מאריס  4

5 
דוד  -3סטלה מאריס 

     5 31 מרקוס

     10 27 אמצע נחל לוטם 6

 37 1102 31 402 29 776 נחל לוטם עליון 7

     15 195 ברל -בי"ס פתוח  8

*9 
רח  -נחל לוטם 

 25 104   17 102 הדולב

 10 53   21 70 גן חיות – נחל לוטם 10

11 
בת חן  – נחל ספיר

40 2 2     

     4 11 קדמת חן-מעבר מים 12

 15 165   18 360 פלימןבי"ח  13

     8 66 רח בובר -  בית נוער 14

16 
בת חן  – נחל ספיר

56 9 5     

18 
-4סטלה  מאריס 

     5 35 רכבל

19 
-5סטלה מאריס 

     8 147 ו הלפריןירמיה

 23 127 19 160   איטליה 'דניה רח 20

   5 22   נחל אבן-ורדיה 21

 10 53 13 71   נחל תן-ורדיה 22

 14 75 25 319   עליון נחל עמיק 23

   13 108   תחתון נחל עמיק 24

25 
רח  – רמת גולדה

   17 67   קויפמן

 יקת שבה הוצבה במהלך החורף. * בדיגום הסתיו המצלמה לא הוצבה בנקודה המדו

שנצפו במצלמות שהוצבו באותם מקומות בעונות השונות. ככלל, קיימת עקביות יחסית במספרי הפרטים 

בחלקו [. 7]מצלמה  31ובקיץ  29לדוגמא, מספר הפרטים שנאמד בחורף בחלקו העליון של נחל לוטם היה 

  בשלושת תקופות הדיגום.  8ו  4יה [, מספר החזירים שנספרו ה1העליון של נחל שיח ]מצלמה 



במרחב כלשהו היו בנחל ספיר, ממערב לגבעת חן. באזור זה הוצבו  מספרי הפרטים הנמוכים ביותר שנצפו

פרטים. מכיוון שהמרחק בין המצלמות מצומצם  2-5במהלך החורף ובהן נספרו  16ו  12, 11 –שלוש מצלמות 

שהן נמצאות באותו ערוץ, ניתן לשער שאוכלוסיית החזירים במרחב  מ'(, ונוכח העובדה 400מ' ו  100יחסית )כ 

זה נמוך. המרחב שוב נצפו בשלושת התקופות באופן עקבי המספר הרב ביותר של החזירים הוא חלקו העליון 

 פרטים בתקופת הסתיו.  37בקיץ ו  31פרטים בתקופת החורף,  29[. באזור זה נספרו 7של נחל לוטם ]מצלמה 

המצלמות בסתיו הייתה לבחון האם ניתן לזהות ירידה במספרי החזירים, הצפויה בעונה זו של  מטרת הצבת

השנה. בשטחים טבעיים, בהם מצאי המזון והמים יורד עם תום הקיץ ובמהלך הסתיו, הישרדות הפרטים נמוכה 

פתה בחמש משבע בגדלי האוכלוסיות.  ירידה מסוג זה נצ –תוך שנתית  –יותר, דבר המביא לירידה עונתית 

ן שלא הוצבה )המצלמה שהוצבה נחל לוטם, מתחת לרח' דולב הושמטה, מכיוו מהמקרים 71%קרי ב מצלמות, 

[. בשני אזורים נצפתה עלייה במספר הפרטים שנספרו, 23, 22, 13,  10, 1בדיוק באותה נקודה( ]מצלמות 

 [. 7לוטם ]מצלמה [, ובחלקו העליון של נחל 19מצפון לרחוב איטליה בדניה ]מצלמה 

 

 אומדן צפיפויות חזירי הבר

ק"מ בלילה בממוצע, בתוך הטריטוריות  1 כ של ווחבטניתוח נתוני טווח תנועת חזירי הבר העלה כי הם נעים 

שלהם. הצבת המצלמות כיסתה את כל השטחים הפתוחים והוואדיות העיקריים בחיפה, למעט את נחל עמירם 

הצליב בין מרחקי התנועה/גדלי טריטוריות לבין מספר הפרטים שזוהו במצלמות ונחל אחוזה. בהתאם לכך, ניתן ל

חזירי הבר באזורים ולבין שטחי השטחים הפתוחים שבהם הוצבו המצלמות, ובאמצעות כך לאמוד את צפיפויות 

 (.3השונים )טבלה 

 אומדן צפיפויות החזירים בתאי השטח שבהם הוצבו מצלמות :3טבלה 

 

 שטח
פוליגון 

 ר()קמ"

מס' אומדן 
פרטים 

 מינימאלי

מס' אומדן 
פרטים 

 מקסימאלי

אומדן 
מס' 

פרטים 
 ממוצע

צפיפות 
 מינימום

 )פרטים/קמ"ר(

צפיפות 
 מקסימום

 )פרטים/קמ"ר(

צפיפות 
ממוצעת 
 )פרטים/

 קמ"ר(

 31 36.0 26.0 15.5 18 13 0.5 סטלה מאריס

 37.55 38.3 36.8 50 51 49 1.33 נחל לוטם

 10.75 14.0 7.5 21.5 28 15 2 נחל עמיק

 6.3 7.0 5.6 13.5 15 12 2.15 נחל שיח

 3.7 3.7 3.7 10 10 10 2.73 נחל אזוב

 12 15.7 8.3 22.5 36 19 2.3 נחל עובדיה

 95 115.0 75.0 14 23 15 0.2 נחל ספיר

 57 70.0 44.0 23.5 35 22 0.5 נחל אבן

 18.8 18.8 18.8 18 18 18 0.96 גבעת זמר

ר, סה"כ )קמ"
פרטים( 

ממוצע /
 29.6 34.6 24.6 20.9 234 173 12.7 )פרטים/קמ"ר(

 

ניתוח זה מצביע על שונות גבוהה בצפיפויות חזירי הבר באזורים השונים בעיר. הצפיפויות הגבוהות ביותר 

מוערכות בנחל ספיר, וזאת בשל גודלו הקטן, ולא בהכרח בגלל אוכלוסיית חזירים גדולה. במרחב זה, אומדן 

פרטים/קמ"ר. אזורים נוספים בהם אומדן צפיפות החזירים גבוה הם נחל לוטם,  75-115פיפות החזירים נעה צ



צפיפות החזירים הממוצעת עומדת על אזור סטלה מאריס, ואזור נחל אבן )מצפון לורדיה לכיוון רח' אסיף(. 

אומדן פרטים.  173-234ד על פרטים קמ"ר. אומדן שמרני של מספר חזירי הבר באזורים אלו עומ 24.6-34.6

י שלהם במהלך היום הוא בוואדיות, ובמהלך היום עולים לשחר זה מתייחס לחזירי הבר שמרחב המחייה העיקר

למזון באזורים המבונים שבעיר. מכיוון שלא ידוע על חזירים או להקות חזירים ששוהות אך ורק בתוך האזורים 

הבנויים, ולא בואדיות, קשה להעריך את המשמעות לתרומה של אלה לאומדן גודל האוכלוסייה. נוכח העובדה 

 על פרטים שכאלה, ככל הנראה, במידה וקיימים כאלה כלל, מספרם נמוך וזניח. שלא ידוע 

 : פחי אשפה הפוכים ודיווחי חזירי בר106מוקד 

על חזירי הבר ניתוח נוסף שבוצע בחן את הקשר שבין הדיווחים על פחי אשפה הפוכים למוקד, ומספר הדיווחים 

חים על חזירי הבר מפוזרים באקראי במרחב העירוני, או באותו האזור. מטרת ניתוח זה באה לבחון האם הדיוו

דיווחים על  86מ' סביב  100שמא קיים קשר בין תצפיות על חזירים ופחי האשפה. הניתוח בוצע ברדיוס של 

פחי האשפה, ובמסגרתו נספרה כמות הדיווחים סביב כל פח אשפה הפוך. התפלגות מספרי דיווחים זו הושוותה 

נקודות שנבחרו באקראי במרחב העיר. ממצאי הניתוח מצביעים על כך כי מספר  86סביב  להתפלגות הדיווחים

ובאופן מובהק סביב הנקודות בהן התקבלו דיווחים על פחי אשפה הדיווחים על חזירי בר גבוה משמעותית 

 . 10 איור – (χ2 = 129.33, 13 d.f. p < 0.001הפוכים )

 

 פוכים, בהשוואה לנקודות אקראיות בחיפהחזירי בר סביב פחים ה : התפלגות מספר הדיווחים של10איור 

 

 

 

 

 

 



Hotspots  - אפיון נקודת משיכה 

איתור נקודות שבהם החזירים נצפו מספר רב של פעמים הוביל לבדיקה פיזית של אזורים אלו. בסך הכל אופיינו 

יותר מגורם משיכה אחד, סך הקטגוריות  מכיוון שבנקודות מסויימות היה(, שנבדקו ונבחנו. 11אזורים )איור  76

 .83הינו 

 

 . hot spots: איתורי ה 11איור 



לארבע מהנקודות לא הייתה גישה עקב הסקר בוצע במהלך הסתיו, ומשקף את התנאים בשטח בתקופה זו. ו

מספר הרב מתוך הנקודות שהיה אליהן  גישה, ה(. 4 )טבלה  נקודות נוספות לא היו סימני חזירים 17גידור, וב 

נמצאות מחוץ לוואדיות ובתוך השטחים  hotspotsהיו מרבצי מנוחה. מכיוון שכל נקודות ה  32.3%ביותר, 

 הבנויים, משמעות הדבר היא כי בנקודת זמן כזאת או אחרת, חזירי הבר שהו שם פרקי זמן ממושכים יחסית. 

 . hotspots: התפלגות הקטגוריות של ה 4טבלה 

 קטגוריה
מספר 

ותנקוד  אחוז 

 5.2 4 אין גישה

 14.5 11 אין סימני חזירים

 23.7 18 / קופוסט  אשפה

 10.5 8 מזון לחתולים

 6.6 5 מכולת אשפה

 5.2 4 מקור מים

 25 19 מרבץ מנוחה

 9.2 7 / נבירות שביל חזירים
 

נקודות היו מה 30%קטגוריה משמעותית נוספת שהיוותה מקור משיכה לפרטים הממושדרים הייתה אשפה. כ 

נקודות היו  5קומפוסט ואשפה זרוקה בחצרות, ו נקודות של  18ות בצורה כזאת או אחרת לפסולת: מאופיינ

מסך המקומות שאליהם חזירי הבר חזרו  10.5%. נקודת האכלה של חתולים היוו כ .סביב פחי/מכולות אשפה

של מים, בין אם כשלוליות, ובין  סה"כ( היו מאופיינות בהמצאות 5%נקודות ) ארבעלבקר מספר פעמים. 

 כמקורות מים שמטפטפים, שהיוו מקורות משיכה לחזירים.

 

 סיכום הממצאים:

בחיפה מסתמנים התנועה ומרחקי התנועה היממתיים של חזירי הבר הממושדרים טווחי : תנועה -1

הגורם  כמצומצמים וקצרים יותר בהשוואה לנתונים שפורסמו ממקומות אחרים בעולם. ההנחה היא כי

Dussault et al.  (2005 )( ו 2015)  .Schoepf et alהמסביר דגמים אלו היא זמינות המזון הגבוהה. כך, 

עם עלייה בזמינות  מראים כי הן גודל הטריטוריה והן מרחקי התנועה מצטמצמים במינים שונים של חיות בר

לאורך מזג האוויר  ופן כלשהו לתנאיבאאת טווחי התנועה היממתיים  לקשורניתן היה לא בנוסף, .  המזון

מסתמן כי לגורמים חברתיים, כגון עונת בכמויות המשקעים. ולא כתלות  כתלות בטמפרטורותלא השנה, 

 רבייה ותקופת ההמלטה יש השפעה מסויימת על אופי תנועת החזירים.

 

חות חזירי הבר. מסתמן : הניתוח מצביע על קשר סטטיסטי הדוק בין פחי אשפה הפוכים לבין נוכשיחור מזון -2

נוכח חוסר כי מניעת נגישות לפחי האשפה עשויה לגרור ירידה בנוכחות חזירי הבר ברחובות בטווח הקצר, 

ירידה בגודל האוכלוסייה בטווח הארוך, נוכח הפחתת מקורות בנוסף תתכן גישה לשאריות המזון שבפחים. 

שפה מהווה גורם משמעותי המושך את חזירי , מסתמן כי תפזורת אhotspotsבנוסף, מניתוח ה  המזון.

הבר. נראה כי כך גם נקודות ההאכלה של חתולים, אולם לאלה השפעה משנית ושולית יחסית בהשוואה 

( מדווחים עליהם בסקר 2013) .Licoppe et alממצא זה תואם את תוצאות הסקר ש לפסולת ואשפה. 

לחיות מחמד הוא הגורם שנמצא הכי פחות משמעותי שהוזכר במבוא. תוצאותיהם מצביעות על כך כי מזון 

ערים(  32ערים( ו גינות ירק ) 26הערים שנסקרו(, ואילו אשפה ) 66מ  10כגורם אטרקטיבי לחזירי הבר )

היוו גורמי משיכה משמעותיים יותר. יחד עם זאת ממצאיהם כוללים גם זמינות מזון טבעי בשולי הערים, 



גורם משיכה שכיח ביותר למשיכת חיות הבר, בשטחים שמחוץ לעיר. למעשה לפי הסקר זהו הגורם האשר 

נוסף לחזירים הקיים במרחב העיר הוא האכלה מכוונת על ידי התושבים. אין די מידע על מנת לכמת את 

 השפעת הפעילות מסוג זה על החזירים בחיפה. 

 

אומדן מרחקי תבססות על תוך ה, נתוני המצלמות ממצאי: גודל אוכלוסיית חזירי הבר בחיפהפיפות וצ -3

הינו ו שנוטרואומדן שמרני של מספר הפרטים בשטחים עולה התנועה של החזירים, ובתאי השטח שנבדקו, 

 25.1-35.4פרטים. באזורים אלו, אומדן ממוצע צפיפות הפרטים עומד על  173-234בטווח של 

גבוהות יותר, ואחרים בצפיפות  ימים מאופיינים בצפיפותעיל, תאי שטח מסופרטים/קמ"ר.  כפי שצויין ל

.  פרטים במרחב העיר חיפההק של מספרם הכולל של מדוישונות זו גבוהה ומקשה על אומדן נמוכות יותר. 

דונם )בהנחה מקלה כי חזירי הבר זקוקים  10קמ"ר של שטחים פתוחים, אשר שטחם גדול מ  16בחיפה כ 

סך כל השטחים שנסקרו באמצעות המצלמות ם(. דונם מרחב על מנת לשהות בו במהלך היו 10לפחות ל 

גודל  בהתאם לכך, ונוכח חוסר הוודאות הנוגע לערכים המדויקים, ניתן לאמוד אתקמ"ר.  12.7עמד על כ 

בהשוואה לידוע ממקומות אחרים בעולם אומדן צפיפויות פרטים.  400-566אוכלוסיית החזירים בחיפה בכ 

בחיפה לא ידוע על שכאלה גם השלכות פוטנציאליות לבריאות הציבור. לצפיפויות גבוהות אלו גבוה ביותר. 

. יחד עם זאת, יש לתת מקרים בהם חלה הדבקה של בני אדם במחלות הנישאות ומועברות על ידי חזירי בר

עלייה עתידית בצפיפויות החזירים עלולה להגביר סיכונים לכך. אולם כיום,  .לסיכון זהרבית תשומת לב מ

 קטנות, גדלות או נותרות יציבות במרחב העיר. ריםיע המאפשר לבחון האם אוכלוסיות החזאין כל מיד

 דיון

סיטואציה של קונפליקט בין חזירי הבר לבין קיימת בחיפה, בדומה לערים רבות אחרות באירופה ובעולם, 

קונפליקט מסוג זה  ניהולתושבי העיר, ובין תושבי העיר לבין עצמם, בנוגע לניהול המיטבי של קופנליקט זה. 

ומאפייניי ההתנהגות  השתנות גדלי האוכלוסייה לאורך השנים, לגודל אוכלוסיית חזירי בר,מצריך מידע בנוגע 

ייחודו של פרוייקט זה בכך שהצליח ללמוד על תנועת חזירי הבר בחיפה, לבחון את הגורמים של הפרטים. 

עם זאת,  המושכים את חזירי הבר מהוואדיות לשכונות, ולכמת את גודל אוכלוסיית חזירי הבר בחיפה. יחד

קשה להשוות את מידת או עוצמת הקונפליקט בחיפה לערים אחרות בעולם, מכיוון שמחקרים בודדים 

 התייחסו לצפיפויות חזירי בר בערים, לא כל שכן, בערים ים תיכוניות. 

העיקרי הוא פסולת, בין אם  גורם המשיכהעל פי המיקומים שאליהם חזרו הפרטים הממושדרים נראה כי 

עקב היעדר תחושה של אחריות סביבתית. תחנות ההאכלה של  פזורה, ובין אם היא היא בפחי האשפה

כתופעה משנית המושכת חזירי בר. יחד עם זאת יש לסייג כאן סייג כפול: לא קיים מיפוי של  נראית םחתוליה

, כך שלא ניתן לבחון את פרופורציית הנקודות שמושכות את החזירים. מנגד, ברחבי העיר תחנות האכלה אלו

גורם נוסף שעשוי מזון הזמינה בנקודות ההאכלה זניחה יחסית ביחס לכמות המזון שחזירי בר צורכים. ה תכמו

לא נמצא כי עצי  hotspotsשנאספו, ומניתוח ה  GPSלהוות כמקור מזון לחזירי הבר הינו עצי הפרי. מנתוני ה 

ים בכלל, או עצי פרי בפרט, הפרי היוו מקור משיכה לחזירים המשחרים למזון. כיום לא קיים מיפוי של עצ

בחיפה. בהתאם לכך, לא ניתן לאמוד את תרומתם למאזן המזון של החזירים. אומנם קיימות תצפיות 

אנקדוטליות של חזירים הניזונים מעצי פרי, אך גם במקרה זה, סביר להניח כי התרומה היחסית של הפירות 

 ירות.איננה משמעותית לתזונתם, נוכח הזמינות העונתית של הפ

את כלי הממשק ניתן לחלק לשתי קטגוריות  סלסלת כלי הממשק הזמינה למקבלי ההחלטות מצומצמת יחסית.

האמצעים לממשק האוכלוסייה כוללים אמצעים . והמרחב כלליות: ממשק האוכלוסייה וממשק בית הגידול

ים למקום אחר. , או להגברת התמותה, וכן העברה של פרט(ילודהגיוס פרטים לאוכלוסייה )להגבלת 

. PZPו  GonaCon -  בהתייחסות להגבלת הילודה, פותחו שני תכשירים להגבלת פריון הנקבות של חיות בר

את התכשירים ניתן, בשלב זה, לתת באמצעות זריקה בלבד. לשם כך יש צורך ללכוד את הנקבות, ולחסנן 

הה, אולם העלות הכלכלית גבוהה אף בחיסונים נשנים. יעילות התכשירים גבולאחר מכן בחיסון ראשוני, ו

 . באשר להגברת התמותה, ניתן לעשות שימוש בצידמספר פעמים הנקבות בלכידת המורכבותהיא, בשל 



. מחקרים שונים בחנו את לחצי הציד הנדרשים על מנת לצמצם אוכלוסיות של להשגת מטרה זו ככלי ממשקי

וכלוסיות איילים הנמצאות בסמיכות חיות בר, וכן את יעילות הגישה. לדוגמה, ממשק באמצעות ציד של א

(. בהתייחס לחזירי בר, שקצב הרבייה Curtis 2020לאזורים עירוניים בצפון אמריקה כשל פעם אחר פעם )

יעילות הציד ככלי ממשקי המועיל לטווח קצר או בפועל , טרם הוכחה מזה של האיילים שלהם גבוה עוד יותר

של  50%הראו כי יש צורך בציד של  ארוך. מודלים שבחנו את ממשק אוכלוסיות חזירי הבר בשבדיה

( בחנו מודל 2017)  .Pepin et al(. Magnusson 2010האוכלוסייה בכל שנה על מנת לשמור עליה יציבה )

של האוכלוסייה בכל שנה,  20-60%תיאורטי לצמצום אוכלוסיות של חזירי בר, והראו כי באמצעות ציד של 

קריסת האוכלוסייה. זאת תחת הנחה שאין הגירה פנימה שנים, ניתן לצמצם ואף לגרום ל 4לתקופה של 

שמגיעים מבחוץ. במקרים שקיימת הגירה פנימה של פרטים )כפי שניתן לשער שיהיה  פרטיםשל  ,לאזור

המצב בחיפה, נוכח הסמיכות לפארק הכרמל(, לחצי ציד זהים, מורידים את גודל האוכלוסייה בשיעור של 

ים ציד יכול להוות כלי ממשק אפקטיבי, אולם נוכח הצורך בלחצי ציד בלבד. כלומר, בתנאים מסוימ 20%

גבוהים, העלויות הממשקיות תהיינה אף הן גבוהות. לחילופין, ציד יכול לשמש ככלי להרחקת פרטים 

לתושבי העיר. פתרון זה זמני וקצר מועד. הכלי השלישי לממשק או סיכון ספציפיים המהווים מטרד 

צורך בלכידה מאסיבית של חזירים על מנת הרה של פרטים למקומות אחרים. בהינתן האוכלוסיות הינו העב

 יקר כלכלית.מסתמן כלצמצם את האוכלוסייה, גם פתרון זה 

כלי ממשק המתייחסים לממשק בתי הגידול והמרחב כוללים, פעולות סניטציה, הסברה לציבור, האכלה 

אלה ממשקית שעולה  שכך, קמת מכשולי תנועה כדוגמת גידור. הוספת מים ומזון לוואדיות, וה –אלטרנטיבית 

היא האם ראוי להשאיר מזון ומים בוואדיות על מנת למשוך אותם לאזורים אלו ולמנוע מהם מלעלות לחצרות, 

לגינות ולאזורים הבנויים, בייחוד בתקופת הקיץ והסתיו. מהלך שכזה טרם נבדק לעומק. ניתן לשער כי 

, נוכחותם בשכונותר יפחית את ך, וימנעו מלהגיע לאזורים הבנויים, ובטווח הקצר אכן הדבהחזירים יגיבו לכ

יחד עם זאת, סביר להניח כי  זאת בהנחה שכמות המים הזמינה בוואדיות חיפה איננה מספיקה לפרטים. 

מכך  זמינות המים והמזון הרבה יותר, וכתוצאה לאורבטווח הארוך שרידות הפרטים תהיה גבוהה יותר, 

אוקטובר, לאחר שחלק -אוכלוסיית החזירים תגדל. ייתכן כי ניתן לשקול מהלך כזה בתקופת ספטמבר

לא ישרדו את הקיץ ]כפי שקורה בכל שנה[, ולמשוך רק את אלה ששרדו חזרה  שנה מהפרטים שנולדו באותה

 בוקר.כך או כך, בחינה שכזאת צריכה להתקיים במסגרת ניסוי מ לואדיות במהלך תקופה זו.

ההשלכות של קיבוע הפחים טרם נבדקו לעומק. מדיווחים ראשוניים עולה כי קיבוע פחי האשפה יעיל, וכי 

נובע במקומות בהם התבצעה פעולה זו, חלה ירידה בדיווחים על חזירי הבר. על מנת לבחון האם הדבר 

או אכן תוצר של תגובה לפעולה זו, יש לנתח את הנתונים לאורך זמן. בעוד  בפעילות החזירים מקרימירידה 

, ואת מידת קיימת תגובה לקיבוע הפחים שנתיים ניתן יהיה לקבוע באופן חד משמעי יותר האם אכן –נה כש

 יעילותה של פעולה זו. 

, אולם איתור נקודות מעבר ספציפיות, ומי ויעיל. עלויות הגידור גבוהותגידור אף הוא יכול לשמש פתרון מק

ביל, השלכת במקמניעת הכניסה של החזירים לתוך השכונות. וחסימת מקומות אלו, עשויים להיות יעילים ב

פסולת לגינות והכנת מתחמי קומפוסט בגינות מהווים אף הם מקור משיכה משמעותי לחזירי הבר. נראה כי 

ת לגינות עשויים והפסולת המושלכוהפחתת כמויות איתור הנקודות שבהן החזירים נכנסים לשכונות  וגידורן, 

עם ודיאלוג בשכונות. על מנת לעשות זאת בצורה מיטבית יש צורך בתקשורת לצמצם את נוכחות החזירים 

צמצום  – 2קבלת אינפורמציה רלוונטית לנקודות הדורשות ממשק,  – 1תושבי השכונות משלושה טעמים: 

ם את ושל התושבים למאמצים לצמצוהאחריות העצמת תחושת החיבור  – 3תופעת השלכת הפסולת, ו 

 הקופנליקטים.

ה את ההשתנות בגודל אוכלוסיית חזירי הבר בחיפה לאורך השנים. בעבודה עבודה זה לא בחנלבסוף, 

קודמת הראינו שהמרחק מהוואדיות/שטחים פתוחים שבו נצפים חזירי הבר עלה עם השנים. כלומר, קיימים 

זורים המרוחקים מהשטחים הפתוחים. מכלול סיבות יכול לגרום לתופעה זו. בתוך השכונות, באיותר דיווחים 

, ייתכן כי קיימת עלייה באוכלוסיות חזירי הבר, ועל כן הם נמצאים גם בלב האזורים הבנויים. אפשרות ראשית



מצאות חזירי הבר בעיר. לבסוף, ייתכן כי אין מדובר ילדווח על היותר שנייה היא כי תושבי העיר מקפידים 

ובהתאם לכך איבדו את  בעלייה באוכלוסיות חזירי הבר, אלא בכך שהפרטים עברו תהליך ביות כלשהו,

  החשש מלחדור ללב השכונות. כמובן, שייתכן כי קיים שילוב בין גורמים אלו. 

אומדן גודל אוכלוסיית המשך בין אם תינקטנה פעולות ממשקיות כלשהן, ובין אם לאו, קיימת חשיבות רבה ל

עלות חיישן נותן מענה פחזירי הבר בעיר, הן בשטחים הפתוחים, והן במרחב הבנוי. השימוש במצלמות מו

לאורך השנים, ואת יעילות פעולות  משתניםות חזירי הבר אוכלוסיגדלי לצורך זה, ויאפשר להעריך האם 

 הממשק השונות.

 

 

 

 

 

 

 

 :תודות

 אנשי הגנים הבהאיםל של עיריית חיפה, שתמיד היה נכון לעזור.  יד"ר יאיר וייס, מנהל השירות הווטרינר

, אשר הקפידו על רועי לפיד 'דר רהווטרינ , ביחד עם ב אלדג'ם וחבורתואבי . שסייעו אף הם בתחומי הגנים

 מוריה סנדלר שעזרה עם ניתוחי הממ"ג. רמת מקצועיות גבוהה בשלבי הלכידה והטיפול בפרטים שנלכדו.
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 יים: מזג אוויר ועונות השנהניתוחים סטטיסט –. 3נ.

 טמפרטורות מקסימום

       טמפ מקס -לוטם 

Regression Statistics      

Multiple R 0.129829      

R Square 0.016856      

Adjusted R 
Square -0.01294      



Standard Error 188.6109      

Observations 35      

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Intercept 767.9609 136.6757 5.618856 2.97E-06 489.8921 1046.03 

TempMax 4.824502 6.414035 0.752179 0.457275 -8.22495 17.87395 

       

       

       טמפ מקס -נרקיס 

Regression Statistics      

Multiple R 0.176577      

R Square 0.031179      

Adjusted R 
Square -0.02581      

Standard Error 292.4309      

Observations 19      

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Intercept 1294.297 370.3177 3.495099 0.002773 512.9951 2075.599 

X Variable 1 -11.2335 15.18727 -0.73967 0.469593 -43.2759 20.8088 

 

        טמפ מקס -יפה 

        

Regression Statistics       

Multiple R 0.426688       

R Square 0.182062       

Adjusted R 
Square 0.130941       

Standard Error 134.0591       

Observations 18       

        

ANOVA        

  df SS MS F 
Significance 

F   

Regression 1 64004.81 64004.81 3.561394 0.077417   

Residual 16 287549.5 17971.84     

Total 17 351554.3         

        

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Lower 
95.0% 

Intercept 1227.534 134.4161 9.132342 9.56E-08 942.5843 1512.483 942.5843 

TempMax -13.202 6.995651 -1.88717 0.077417 -28.0321 1.628165 -28.0321 



        

SUMMARY 
OUTPUT        

        

Regression Statistics       

Multiple R 0.456902       

R Square 0.208759       

Adjusted R 
Square 0.15601       

Standard Error 121.878       

Observations 17       

        

ANOVA        

  df SS MS F 
Significance 

F   

Regression 1 58786.67 58786.67 3.957567 0.065216   

Residual 15 222813.7 14854.25     

Total 16 281600.3         

        

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Lower 
95.0% 

Intercept 760.0589 123.442 6.157213 1.83E-05 496.9485 1023.169 496.9485 

TempMax 12.70127 6.38459 1.989363 0.065216 -0.90716 26.3097 -0.90716 

 

 טמפרטורות מינימום

       טמפ מינימום -לוטם 

       

Regression Statistics      

Multiple R 0.160137      

R Square 0.025644      

Adjusted R Square -0.00388      

Standard Error 187.766      

Observations 35      

       

ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  

Regression 1 30620.67 30620.67 0.868522 0.358133  

Residual 33 1163451 35256.08    

Total 34 1194071        

       



  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Intercept 768.7658 111.0376 6.923472 6.55E-08 542.8581 994.6735 

TempMin 7.212403 7.739085 0.931945 0.358133 -8.53288 22.95769 

       

טמפ  -לאונרדה 
       מינימום

       

Regression Statistics      

Multiple R 0.449302      

R Square 0.201872      

Adjusted R Square 0.148663      

Standard Error 122.4073      

Observations 17      

       

ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  

Regression 1 56847.23 56847.23 3.793978 0.070403  

Residual 15 224753.1 14983.54    

Total 16 281600.3        

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Intercept 813.8481 99.33231 8.193187 6.41E-07 602.1263 1025.57 

TempMin 15.01919 7.710793 1.947814 0.070403 -1.41598 31.45435 

       

       טמפ מינימום -יפה 

       

Regression Statistics      

Multiple R 0.389925      

R Square 0.152041      

Adjusted R Square 0.099044      

Standard Error 136.4971      

Observations 18      

       

ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  

Regression 1 53450.81 53450.81 2.868846 0.109684  

Residual 16 298103.5 18631.47    

Total 17 351554.3        



       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Intercept 1157.613 109.1362 10.60705 1.2E-08 926.2549 1388.972 

TempMin -14.482 8.55019 -1.69377 0.109684 -32.6076 3.643566 

       

       טמפ מינימום -נרקיס 

       

Regression Statistics      

Multiple R 0.204452      

R Square 0.041801      

Adjusted R Square -0.01456      

Standard Error 290.8234      

Observations 19      

       

ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  

Regression 1 62724.41 62724.41 0.741614 0.401128  

Residual 17 1437831 84578.28    

Total 18 1500555        

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Intercept 1256.934 277.5589 4.528532 0.000297 671.3362 1842.533 

TempMin -13.9921 16.24782 -0.86117 0.401128 -48.272 20.28777 

 

 מהלך עונתי 

מהלך  -לאונרדה 
       שבועי

       

Regression Statistics      

Multiple R 0.4141      

R Square 0.171479      

Adjusted R 
Square 0.116244      

Standard Error 124.7162      

Observations 17      

       

ANOVA       



  df SS MS F 
Significance 

F  

Regression 1 48288.56 48288.56 3.104552 0.098434  

Residual 15 233311.8 15554.12    

Total 16 281600.3        

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Intercept 1096.397 63.26846 17.32928 2.49E-11 961.5434 1231.25 

WeekIndex -10.8791 6.17437 -1.76197 0.098434 -24.0394 2.28128 

       

       

       לך שבועיהמ -יפה 

       

Regression Statistics      

Multiple R 0.109756      

R Square 0.012046      

Adjusted R 
Square -0.0497      

Standard Error 147.3345      

Observations 18      

       

ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  

Regression 1 4234.985 4234.985 0.195094 0.664622  

Residual 16 347319.3 21707.46    

Total 17 351554.3        

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Intercept 952.8899 72.45354 13.15174 5.39E-10 799.2953 1106.485 

WeekIndex 2.956508 6.693566 0.441694 0.664622 -11.2332 17.14623 

       

       מהלך שבועי -נרקיס 

       

Regression Statistics      

Multiple R 0.024198      

R Square 0.000586      

Adjusted R 
Square -0.06188      

Standard Error 279.1139      



Observations 18      

       

ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  

Regression 1 730.2987 730.2987 0.009374 0.924071  

Residual 16 1246473 77904.55    

Total 17 1247203        

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Intercept 1033.918 379.8141 2.722168 0.015071 228.748 1839.088 

WeedIndex -1.22773 12.68045 -0.09682 0.924071 -28.1091 25.65361 

 

       מהלך שבועי -לוטם 

       

Regression Statistics      

Multiple R 0.705385      

R Square 0.497568      

Adjusted R 
Square 0.466166      

Standard Error 136.9237      

Observations 35      

       

ANOVA       

  df SS MS F 
Significance 

F  

Regression 2 594132.2 297066.1 15.84513 1.65E-05  

Residual 32 599939.2 18748.1    

Total 34 1194071        

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Intercept 1235.961 73.5986 16.79327 1.99E-17 1086.046 1385.877 

WeekIndex -38.9583 9.426758 -4.13274 0.000241 -58.16 -19.7566 

WeekSq 0.782202 0.253999 3.079543 0.004235 0.264822 1.299581 
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 השלכת פסולת בגינות.


