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30/12/2021 

 

 צמצום קונפליקט עם חזירי הבר בחיפה 

 

 .)בתחתית הקובץ, מצורף הסיכום הקודם( 2021 עודכן לסוף דצמברהמ תיוהפעילוריכוז סיכום שני של להלן 

 מבוא כללי

 :לפי סדר חשיבות עקרונות הבאיםלצמצום קונפליקט עם חזירי בר בחיפה מתבסס על התכנית הפעילות 

סניטציה ומניעת מזון זמין, עצירת האכלה מכוונת של חיות בר בדגש ביצוע  –צמצום מקורות מזון ומים  .1

 ., שיתוף ציבור והסברהריקון פחים בשעות ערבחזירים )דרבנים, שפני סלע, תנים ועוד(, קיבוע פחים, 

 פעילות מרכזית זו, נועדה לצמצם האינטרס של החזירים להיכנס לשכונות בכדי להשיג מזון.

של  בגלל הטופוגרפיה ומבנה השכונות, יש נתיבי חדירה מוגדרים –חסימת נתיבי חדירה לשכונות  .2

במשך החזירים שהתרגלו להיכנס לשכונות  תכניסשל נתיבי כניסה אלה, נועד למנוע . גידור קשיח חזירים

 . שנים

. פרטים אלה פרטים שהורגלו ואיבדו החשש מבני אדםישנם  –טיפול והוצאה של פרטים סוררים  .3

 הוצאתם מהמערכת.עלולים להיות מסוכנים, ונדרש טיפול ל

החל לעבוד פרוייקטור ייעודי של רשות הטבע והגנים בנושא חזירי הבר בתחום העיר  15.11.21החל מתאריך 

  ועד לסוף חודש דצמבר. 2021ה כולל סקירה כללית של הפעילות שנעשתה החל מחודש מאי זשני חיפה. סיכום 

 צמצום מקורות מזון .1

 סניטציה כללי

  נועד לצמצם את המזון הזמין לחזירים הנכנסים לשכונות בשעות הערב לשחר  –פינוי ערב של פחי אשפה

(. בחלק מהשכונות מבוצע 1נוסף פינוי אשפה בשעות הערב במספר שכונות )טבלה  01.06.21מזון. בתאריך 

פינוי מלא בכל ערב של כלל הפחים ומסיבות תפעוליות בחלק מן השכונות מבוצע פינוי חלקי או פינוי של 

 רחובות. מספר

  מפחי האשפה בשכונות בהן קיימת נוכחות חזירי בר. 90% -הושלם קיבוע של כ 2021בחודש דצמבר 

  בחודש מאי בשכונת דניה ורמת גולדה הוספו ווי סגירה לדלתות מסתורי אשפה פרטיים שחזירי הבר למדו

 לפתוח. 

  את הפחים, על מנת לבצע סגירה  החל מיפוי מסתורי אשפה פרטיים בהם לא ניתן לקבע 2021בתחילת דצמבר

 באמצעות דלתות בשכונות קרית שפרינצק, שער העליה ועין הים.

 הפחים בגנים ציבוריים ובמדרכות לאשפתונים שאינם נגישים של שונה פרט  2020החל מיוני  -אשפתונים

 לאשפתונים.הוחלפו מאות פחים  2021לחזירי בר )עם מנגנון נעילה ומקובעים לקרקע(. במהלך שנת 

 רחובות שם השכונה

 פינוי מלא בכל השכונה כרמליה
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 פינוי מלא בכל השכונה כבאביר

 פינוי מלא בכל השכונה כבירים

 פינוי מלא בכל השכונה רמת גולדה

 פינוי מלא בכל השכונה כולל רחוב איינשטיין גבעת דאונס

 פינוי מלא בכל השכונה סביוני דניה

 בכל השכונהפינוי מלא  רמת אשכול

 פינוי מלא בכל השכונה רמת בגין

 עד לרחוב פינלנד דניה א'

 רחוב חורב ומוריה אחוזה

צוללת דקר, אורן, הפרחים וכולל תחנת דלק פז  רמת בן גוריון
 ומצה.

 .01.06.21פינוי אשפה ערב בחלוקה לשכונות ורחובות החל מתאריך  -1טבלה 

 (.2ב במספר רחובות בשכונות נוספות )טבלה נוסף פינוי אשפה ער 01.08.21בתאריך 

 רחובות שם השכונה

הרב מימון, פינסקר, גלבוע, אדם הכהן, מל"ל,  נווה שאנן
 הצפירה, גדליהו, מרכז זיו, אליאב, חניתה.

 אינטרנציונאל, חנקין רמות רמז

 הרב משאש נווה יוסף

 חטיבת כרמלי נווה גנים

 .01.08.21פינוי אשפה ערב בחלוקה לשכונות ורחובות החל מתאריך  -2טבלה 

 

 סופי שבועבו יםערבבקיון גנים ינ

מראה של אשפה מפוזרת בשעות הבוקר חזר על עצמו כמעט בכל גן ופארק בשכונות בהן נוכחים חזירי הבר ולכן 

(. במסגרת הניקיון מבוצעת החלפת 3)טבלה  אחה"צ וסופי שבועהחל ניקיון גנים בשעות  20.06.21החל מתאריך 

 שקיות אשפה בכל הפחים/אשפתונים ומבוצע ניקיון כללי.

חבל מערב  חבל כרמל חבל הדר חבל נו"ש חבל רמות 
1 

חבל מערב 
2 

 חבל קריות

 7 3 17 14 23 13 17 מספר גנים

 מספר גנים בהם התווסף ניקיון ערב בחלוקה לחבלי התפעול. -3טבלה 

חל שיפור ניכר במידת ניקיון הגנים וירידה  -הוספת הניקיון ולפי דיווח מנהלי חבלים של מחלקת גניםבעקבות 

משמעותית בתלונות של תושבים ובמראה של אשפה מפוזרת. בדוח הבא נבצע ניתוח נתוני פניות ציבור על אשפה 

 מפוזרת בגנים ציבוריים.

 אכיפה

תוגברה משמעותית  2021קף לא מבוטל. החל מראשית שנת בחיפה קיימת תופעה של האכלת חזירי בר בהי

האכיפה כנגד האכלה בניגוד לחוקי העזר העירוני וכנגד השלכת פסולת במרחב הציבורי. בתקופה האחרונה, אנו 
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נתקלים במצב בו "מאכילי חזירי הבר" שינו את דפוסי הפעילות בכדי להימנע מהגבלות על פעילותם. עד כה 

 ומצם ביחס להיקפי המאכילים.המענה האכיפתי מצ

 הסברה

הושק קמפיין הסברתי בנושא הקשר בין חיות הבר בכלל וחזירי הבר בפרט לבין זמינות המזון בעיר. יצא סרטון 

ונתלו פוסטרים של הקמפיין בתחנות אוטובוס ברחבי העיר ובוצע פרסום בעיתונות המקומית.  הסברה, מיניסייט 

tpo-www.youtube.com/watch?v=0hM0jk7https:// 

בנוסף נתלו פוסטרים וחולקו פליירים בנושא האכלה נכונה של חתולי קהילה וחולקו דפי הסברה בנושא טיפול 

חבי העיר על רקע תופעה של השלכת קרטונים לפחי האשפה שגרמה לגלישה של בקרטונים לבתי עסק בכל ר

 אשפה.

  חדירה לשכונותחסימת נתיבי  .2

כללה בשלב הראשון את השכונות הגובלות בפארק  החסימה של הכניסות לשכונות בעזרת גידור קשיח,תכנית 

, מתוך מטרה דניה, רמת גולדה רמת בגין, וחלק דרומי של רמת אשכול )מדרום לכביש פרויד( – (1)מפה  הכרמל

החסימה כללה שימוש בגדר קשיחה  למנוע חדירה של פרטים נוספים מהשטח הטבעי בכרמל, לתוך שכונות חיפה.

פתוח, הוקמו שנמצאה יעילה בחסימת המעבר של חזירים. במיקומים בהם יש שבילי יציאה מהשכונות לשטח ה

 :(4)טבלה  דצמבר החל גידור של השכונות הבאות -שערים להולכי רגל המאפשרים יציאה. בחודשים אוקטובר

 

ונות. בוצעה חסימה של נתיבי כניסה לשכ שכונות דרום מערב חיפה )דניה, רמת גולדה ורמת אשכול(, בהן – 1מפה 
 במקטעים הדרושים.לאורכו הוקמה חסימה  באדום מתואר קו סכמתי של האזור

 

https://www.youtube.com/watch?v=0hM0jk7-tpo
https://www.youtube.com/watch?v=0hM0jk7-tpo
https://www.youtube.com/watch?v=0hM0jk7-tpo
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 השכונה תאריך סיום גידור אורך גדר )מ'( מספר שערים

 דניה 20.10.21* 1620 10

 רמת גולדה 09.12.21 1340 4

 רמת בגין 09.12.21 1750 4

רמת אשכול מדרום  02.01.21צפי לסיום  170 3
 לפרויד

 .29.12.21גרינבוים בתאריך מ' ושער ברחוב  52* תוספת של  פירוט הגידור לפי שכונות. -4טבלה 

 ניטור - בחינת יעילות הגידור

, על מנת GPSבאמצעות קולרי  חזיריםניטור של מספר בעזרת החל מחודש דצמבר בחינת יעילות הגידור נעשתה 

ברמת . מעקב אחר אחת הנקבות שמושדרה עוד לפני השלמת הגדר על דפוס תנועתם לבחון את השפעת הגדר

(. בעוד 5לאחר השלמת הגידור בשכונת רמת גולדה ורמת בגין  )טבלה לפני ו, מלמדת על  דפוס התנועה גולדה

בכל ערב, לאחר השלמת הגדר תנועתה היתה  ותהיתה נכנסת לשחר מזון בתוך השכונ חזירהשלפני הגידור, ה

 לאורך הגדר, מבלי שהצליחה לחדור לשכונה.

 

 

 פני הגידור )מימין( ולאחר הגידור )משמאל(.תנועה של אחת הנקבות ל -5טבלה 

 

 ניטור השפעת סניטציה + גידור

כחלק מבחינה של יעילות פעילות הסניטציה, בוצע ניטור שבועי של פניות ציבור בנושא פחים הפוכים, כתוצאה 

הוספת מפעילות חזירים. הפחים ההפוכים מהווים אינדיקציה טובה לנוכחות של חזירי בר. בבחינה של השפעת 

 פינוי ערב, יחד עם ניקיון הגנים והשפעת הגידור ניתן לראות את התוצאות הבאות:

)פינוי  ת דניהבמשך חמשת החודשים הראשונים בהם בוצעה פעילות סניטציה יעילה בשכונ – (1שכונת דניה )איור 

ר של נתיבי הכניסה . השלמה של גידו9ערב ובוקר של פחים וניקיון גנים(, ירד היקף הפחים ההפוכים פי ~ 

 לעומת המצב בראשית יוני.  20אירועי הפיכת פחים ליותר מפי הוריד את היקף לשכונה, 
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 .2021דיווחי פחים הפוכים בחלוקה לחודשים בשכונת דניה מחודש אפריל ועד דצמבר  -1איור 

 (2)איור  רמת בגיןשכונת 

 17-בכמות האירועים של הפיכת פחים )מבמרבית החודשים דצמבר, ניכרה ירידה רבה -במהלך מרבית החודשים שבין מאי

חריג יחסית היה חודש ספטמבר בו היו חגים, בו היתה כמות ימי שבת ומועד רבה, שבהם היתה ירידה בדצמבר(.  3-במאי ל

 ועל כן את ההשפעה ניתן יהיה לראות בהמשך.בפינוי פחים. הגידור סביב שכונה זו הושלם בדצמבר, 

 

 .2021דיווחי פחים הפוכים בחלוקה לחודשים בשכונת רמת בגין מחודש אפריל ועד דצמבר  -2איור 
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 (3)איור  רמת גולדהשכונת 

דצמבר במהלך החודשים יוני עד אוקטובר לא ניכרה מגמת שינוי בהיקף אירועי הפיכת פחים. עם זאת, בחודשים נובמבר 

לא תועדו אירועי הפיכת פחים כלל. הגידור סביב שכונה זו הושלם בדצמבר, ועל כן את ההשפעה המצטברת של הסניטציה 

 והגידור, ניתן יהיה לראות בהמשך.

 

 .2021דיווחי פחים הפוכים בחלוקה לחודשים בשכונת רמת גולדה מחודש אפריל ועד דצמבר  -3איור 

 

 

 

 לסיכום

 בחצי השנה האחרונה מלמדות:תוצאות הפעילות 

(. חלק מהירידה נובעת משינוי 1-3נראה שקיימת ירידה משמעותית בדיווחים על פחים הפוכים )איור  .1
עונתי בדפוס הפעילות של חזירי הבר, אך על סמך נתוני שנים קודמות, קיימת לרוב עליה בנוכחות חזירי 

פעילות הסניטציה נראה שהיתה בהם ירידה.  בר בעיר בחודשים יוני, ספטמבר ואוקטובר, בעוד שהשנה
שכוללת פינוי פחים בשעות ערב, ניקיון גנים, קיבוע פחים ועוד, תרמה לירידה משמעותית בהיקף פעילות 

 בסיכומים הבאים, ישולב ניתוח שכוות נוספות. .אלה החזירים בשכונות

תוצאות ראשוניות משכונת דניה, מלמדות על הפחתה משמעותית נוספת  –חסימת נתיבי כניסה לשכונות  .2
שהגדר חוסמת בצורה טובה מאוד את בהיקף פעילות החזירים בשכונה. ניטור חזירים ממושדרים, הראה 

 כניסתם לשכונה. בחינה מעמיקה של ההשפעה בשכונות נוספות, תתבצע בהמשך.

 

 בברכה

 יעל אולק, עידו גל, ועמית דולב
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10/12/2021 

 

  צמצום קונפליקט עם חזירי הבר בחיפה

החל במהלך חודש  קונפליקט עם אוכלוסיית חזירי הבר בחיפההלצמצום משותף של עיריית חיפה ורט"ג פרויקט 
 בנושאים הבאים: מצ"ב סיכום ראשון של חודש נובמבר לפעילות בחיפה .2021נובמבר 

מקודם ע"י עיריית חיפה תהליך מקיף של פינוי אשפה יומי משכונות העיר, כשבחלקן מבוצע פינוי  – הפחתת מזון
על ירידה ניכרת בהפיכת פחים בשכונות גם בשעות הערב. תוצאות ביניים בחודשים האחרונים מצביעות 

 המטופלות פעמיים ביום.

ערביות של חיפה, שגובלות בפארק הכרמל. הוחלט לקדם גידור במקבץ השכונות הדרום מבשלב ראשון   –גידור 
 בשכונות הבאות:פרויקט גידור  בוצע 2021במהלך חודש נובמבר 

  רחובות: קוסטה ריקה )שער רכב, הסתיים גידור השכונה שכלל את הבמסגרת הפרויקט  -שכונת דניה
, הרב יצחק שערי הולכי רגל, שער רכב, שער קרוסלה(, אסתר רבין 3שער הולכי רגל(, שבדיה, האג )

שערי רכב, שער  2שערי רכב, שער קרוסלה(, פנחס לבון )שער הולכי רגל( ורחוב איטליה ) 2רובינשטיין )
, 2, האג 1רצות בגדר: קוסטה ריקה פ 5נמצאו  2021נובמבר הולכי רגל, שער קרוסלה(. במהלך חודש 

וסף נדרשות השלמות גידור ברחוב על ידי העירייה. בנ 4רצות הנ"ל טופלו הפ 5. מתוך 1איטליה , 1שבדיה 
 נורווגיה וברחוב שופמן )"סוף העולם"(.

   למעט רחוב  במסגרת הפרויקט, הסתיים גידור השכונה שכללאת היקף השכונה כולה -שכונת רמת בגין
שערי  2הוקמו גדרות ברחובות: נתן אלתרמן )שער רכב, שער קרוסלה(, משה סורוקה, בני ברית ) .אידר
 קרוסלה(.  שערי 4רכב, 

  הקמת גדר בשכונה  נמצאת בשלבי סיום. –שכונת רמת גולדה 

 .(1)מפה  בשכונת רמת בגין 2בשכונת דניה,  6פרצות בגדר מתוכם  8פרצות בגדר: במהלך החודש נצפו 

 ניכרת הפחתה דרמטית בפעילות חזירים.  –בשכונת דניה בה היה טיפול משולב של פינוי אשפה פעמיים וגידור 

 

 מיקומי פרצות בגדר – 1מפה 
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  (2)מפה  ת חזיריםמשיכ מוקדי

  בוצעו סריקות לתחנות האכלה של חזירים  2021במהלך חודש נובמבר תחנות האכלה: במהלך החודש
באזורים מרובי תלונות בחיפה, עם התמקדות בשכונות נווה שאנן ושפרינצק, בעיקר סביב רחובות הגליל 

תחנות  (59.09%) 13תחנות האכלה, מתוכם  22והרחובות הסובבים אותו. נמצאו ונתיב חן, וגן אלי כהן 

( תחנות האכלה מעורבות גם 9.09%) 2 -( תחנות האכלת חתולים ו31.82%) 7מובהקות להאכלת חזירים, 
 לחתולים וגם לחזירים.

  רחוב הרב 1ין בשכונת דניה )רחוב אסתר רב 2דליפות ביוב,  3נמצאו  2021ביוב: במהלך חודש נובמבר ,
 בשכונת בגין )מתחת לרחוב נתן אלתרמן(. 1 -( ו1יצחק רובינשטיין 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מוקדי   - 2מפה 
משיכת  חזירים

  – מישדור ותיוג חזירים

 GPSהפעולות לצמצום כניסת חזירי בר לשכונות. משדרי  לניטור של יעילותפעולות אלה נועדו לתת אמצעי 
פרטים שנלכדו ולא מושדרו, סומנו הוצמדו למספר נקבות, בכדי ללמוד על דפוס תנועתן לאחר פעולות הגידור. 

תהליך הלכידה והמישדור  בתג אוזן צבעוני עם מספר, בכדי לאפשר זיהוי חוזר שלהם במידה ונכנסו לשכונות.
מערביות )דניה, בגין גולדה(, החל לאחר השלמת גידור שכונת דניה, ולפני השלמת גידור ברמת  בשכונות הדרום

בגין וגולדה, מתוך מטרה לבחון את ההשפעה של הגדר במקטעים שגודרו, ולתת מידע על האזור שנמצאים 
 בתהליך, לפני ואחרי הגידור.

נקבות( בתחנת הלכידה רמת גולדה. כל החזירים  6 -זכרים ו 3חזירי בר ) 9נלכדו  2021במהלך חודש נובמבר 
מושדרו  3הנקבות שנלכדו  6(. מתוך 20- 12שנלכדו תויגו בתגי אוזן הכוללים צבע ומספר )צהוב או ירוק ומספרים 

 (.12,13,19)נקבות מס': 

 שכ' קריית שפרינצק

נווה שאנןשכ'   

רמת בגיןשכ'   

דניהשכ'   
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  מדרום לנחל ושוחררה , 9.11.21ומושדרה בתאריך רמת גולדה נלכדה באתר הלכידה : 12חזירה מספר
בעיקר באזור עין קדם עם גיחה קצרה לאזור טירת הכרמל נדר הסמוך לשכונת דניה. תחום פעילותה היה 

 חזירה מתה באזור עין קדם. הנמצאה  17.11.21בתאריך  .וחזרה לאזור עין קדם

  מנתוני הקולר ניתן. 9.11.21באתר הלכידה ברמת גולדה בתאריך מושדרה נלכדה ו: 13חזירה מספר 
לראות כי לאחר הלכידה החזירה חצתה את נחל עובדיה והגיע לפאתי שכונת דניה מצפון )רחוב איטליה(, 

)מפה  במשך כל חודש נובמבר החזירה הלכה הלוך ושוב לאורך הגדר ונראה שלא הצליחה לחדור לשכונה
שעות(,  6-תוך כ ק"מ בקו אווירי 6-)כ"נדדה" לאזור נחל לוטם  13חזירה מספר  18.11.21. בתאריך ה(3

 6-7)בפרק זמן של לאחר מכן חזרה לנחל עובדיה  21.11.21בהליכה מוכוונת ושהתה שם עד לתאריך ה
 ומאז ממשיכה ללכת על ציר הגדר מצפון לשכונת דניה מבלי לחדור לשכונה.שעות(, 

  ולר מנתוני הק .24.11.2021נלכדה ומושדרה באתר הלכידה ברמת גולדה בתאריך : 19חזירה מספר
כשהיא חודרת רמת בגין כן לולפני סיום הגידור שלה, רואים כי החזירה נכנסת לשכונות רמת גולדה 

 ., שטרם הושלם בו הגידורהשכונות הנ"לשתי  שביןלשכונה באזור 

 

: במפה ניתן לראות כי החזירה הולכת 27.11.21 – 26.11.21בתאריכים  13מפת תנועה חזירה מספר  - 3מפה 
ל הצפוני של שכונת דניה )רחוב איטליה( אך לא מצליחה להיכנס לשכונה, הנקודה בדרום השכונה לאורך הגבו

 מבטאת שגיאת מיקום של המשדר.
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: במפה ניתן לראות את כניסת החזירה 30.11.21 – 28.11.21בתאריכים  19מפת תנועה חזירה מספר  - 4מפה 
 ה של החזירה באפיק הצפוני של נחל עובדיה.לשכונות רמת גולדה ורמת בגין כמו כן את אתר הלינ

 תמונת מצב כוללת:

ניכרת ירידה בפעילות חזירים. מוקדי האכלה מהווים נקודת משיכה משמעותית  –הפחתת מזון  .1
 שמצריכה טיפול מתמשך.

ניכרת יעילות רבה בצמצום פעילות חזירים בשכונות בהן מבוצע טיפול סניטציה והוקמה בהם  –גידור  .2
 גדר.

 

 בברכה

 עמית דולבו עידו גל, יעל אולק

 

 

  


