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חומרי הדברה פוגעים בתושבי יישובים חקלאיים: חוקרים
צפריר רינתמאת 

מדיוני הוועדה הציבורית בנושא עולה כי כעת נבדק קשר אפשרי בין השיעור 
הגבוה של ילדים הסובלים מהפרעות עצביות ביישובים סמוך לשטחי הריסוס 

לחשיפה לחומרים אלה

 ישובים חקלאיים, חומרי הדברה: תגיות

השימוש בחומרי הדברה בישראל 
גורם נזקים ארוכי טווח לתושבים 

המתגוררים מחוץ לשטחים שבהם 
ומהווה גורם מרכזי , מבוצע הריסוס

כך עולה . בהכחדת עופות דורסים
מנתונים שהוצגו בפני ועדה ציבורית 
לגיבוש מדיניות להפחתת נזקי חומרי 

ההדברה בראשות השופט בדימוס 
 . יעקב טירקל

 
הוועדה שהוקמה ביוזמת חוקרים 

מאוניברסיטת תל אביב ומרכז 
, הצפרות של החברה להגנת הטבע

היא . כוללת גם נציגי משרדי ממשלה
התכנסה לישיבה ראשונה לפני 

יורם ' ובין השאר שמעה סקירה על סיכוני חומרי ההדברה מפי פרופ, שבועיים וחצי
בשנים האחרונות , פינקלשטיין' לדברי הפרופ. פינקלשטיין מבית החולים שערי צדק

זרחניים הגורמים לפגיעות -ניכרת מגמת עלייה בשימוש בחומרי הדברה אורגנו
המחקרים שנעשו מראים שקיים חשש שחשיפה ארוכת טווח גם . "במערכת העצבים

פינקלשטיין בפני הוועדה בשבוע ' אמר הפרופ, "למינון נמוך של חומרי הדברה
אלא גם לתושבים , גורם נזקים לא רק לעובדים המשתמשים בחומרים אלו", שעבר

 ". המתגוררים ביישובים חקלאיים בקרבת מקום
 

התגלה בבדיקות שנעשו , פינקשלטיין' על פי ממצאים ראשוניים שאותם הציג פרופ
ביישובים חקלאיים שיעור גבוה יותר של ילדים הסובלים מהפרעות קשב לעומת 

מחקרים רבים כבר הוכיחו שחומרים אלו פוגעים במערכת . השיעור הממוצע
 . העצבים המרכזית וגורמים בין השאר לבעיות קשב וריכוז

 
ציין , ר נועם לידר"ד, האקולוג של רשות הטבע והגנים, אחד החברים בוועדה

מקרי הרעלות בעלי חיים תועדו השנה כתוצאה  120-בישיבתה הראשונה כי כ
לידר הביע . קצב של הרעלה אחת מדי שלושה ימים -משימוש בחומרי הדברה 

דאגה מכך שפקחים של רשות הטבע והגנים חשופים לחומרים שדי במגע שלהם 
מדובר בסיכון יום יומי שבו נתונים פקחים וגם . "עם העור כדי לגרום למוות

 . הדגיש לידר אתמול, "מטיילים
 

נשר שהורעל ברמת הגולן מפונה לקבלת טיפול 
רפואי

יני'ג/ דרור ארצי : ארכיון

אחת ולתמיד -הרחקת יונים 

, מסחר,  מקצועיים להרחקת יונים עבור מוסדותפתרונות

 פרטי ועוד , וועדי בתים

www.yonx.co.il

הדברה אלקטרונית נקייה

 - מזיקים בשיטות מתקדמות אנחנו לא מרעילים הרחקת

 אנחנו מועילים 

www.magnor.co.il
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 לצמצם עלויות מבלי להתפשר על ביצועים: פרסומת

 
 

חקלאים רבים בישראל אינם מקפידים על שימוש , על פי כמה מהמשתתפים בדיון
נמשך ריסוס , כמו כן. נכון בחומרי ההדברה ובכך מגבירים את הסיכון שהם גורמים

ובמקרים שבהם נתפס חקלאי המחזיק , בחומרים אסורים לשימוש על פי החוק
אם הפקח לא תופס את החקלאי המרעיל . "הוא מקבל עונש קל בלבד, בחומר אסור
 . הסביר לידר, "אין לנו קייס משפטי, בזמן ביצוע

 
בחמש השנים האחרונות גרמה סדרת הרעלות שמקורן בשימוש בחומרי הדברה 

לאחר שאלו אכלו פגרים של , להכחדה כמעט מוחלטת של אוכלוסיית הנשרים בצפון
השנה הורעלו חמישים עגורים באזור . "בעלי חיים שהיו נגועים בחומר הרעיל

שהיה בין יוזמי הוועדה , ר יוסי לשם מאוניברסיטת תל אביב"מציין ד, "הצפון
היתה תצפית על שני עופות ממינים נדירים שאכלו מפגרי העגורים ואנחנו ", החדשה

 ". לא יודעים מה עלה בגורלם
 

כך , הוועדה תנסה לגבש המלצות לשינוי הליך החקיקה והאכיפה, לדברי לשם
שחקלאים המשתמשים בחומרי הדברה המסכנים חיות בר ובני אדם יידעו כי הם 

צריך להפעיל צוות חקירה , כשיש הרעלה של נשרים. "צפויים לעונשים כבדים
. הוא הוסיף, "משטרתי ולהעמיד את האשמים לדין

  .אצלך במייל -הכותרות והסיפורים המעניינים , החדשות 
   <<לחץ להרשמה לניוזלטר של הארץ>> 

 

 

   מוסמך להדברת מזיקיםשירות

  הדברת מזיקים "יופי"

  )1955מאז ( הדברה ידידותית לסביבה שרותי

  משווים וחוסכים- דירהביטוח

  בנימין עוזרי – פוליגרף מכון

   לביטוחי משאיותהמרכז

  יצחקי שירותי הובלות .נ.י

הוספת תגובה חדשה

הדברה משולבת -וק 'גל ג
וקים 'מבצע סוף לג. א והמרכז" נקי ממזיקים בתלבית

  050-9955677ונמלים 
www.galjuk.co.il

מידע חשוב לקשישים
בואו ללמוד ולקבל  - להתמודד עם התופעה אפשר

 ! ערכת התנסות במתנה
www.Shikma-Hogla.co.il

ניהול מערך האקסל הארגוני
, מניעת חשיפות. התאמה לרגולציה, שימוש יעיל

  .טעויות והונאות
www.opisoft.com
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עוד כותרות 

ההסברה והיטל הבצורת ישיגו חיסכון ניכר : רשות המים

חומרי הדברה פוגעים בתושבי יישובים חקלאיים : חוקרים

 2009אף פינה בעולם לא חמקה ממכת הרעב של 

מקורות הטבע שהתייבשו בשל הבצורת חוברו לאינפוזיה 

ראש רשות המים יעיד מחר על ההיערכות למשבר 

גל החום יימשך : התחזית לשני

מעבר בית לעץ הזית : שנה 700אחרי 

הקשישים נקראים להימנע מהשמש בסוף השבוע , לקראת גל החום

שרב : ש"תחזית לסופ

נחשפו טביעות רגליים של בוני פסיפס בלוד : עקבות העבר

האבולוציה יצרה מצב בו הגבר החדש כבר לא כל כך גבר 

ת לחיים חדשים בברזיל "מגן החיות בפ

חם ויבש מהרגיל ויתפתחו תנאי שרב : התחזית לחמישי

איציק איתן ורם שמואלי גייסו את התנשמות למאבק על הגידולים , עמי אילון

מצבים של אבסורד ונונסנס משפרים את יכולת הלמידה ומחדדים : פסיכולוגים
המחשבה 

Onlineחדשות |Onlineספרים |Onlineגלריה |Onlineספורט 

דף הבית|ארכיון הארץ|תמיכה ושירות|תקנון האתר

הצגות ילדים, מסעדות, לילה, סרטים -מדריך עכבר העיר |מסיבות|לילה|הצגות|פעילויות ילדים|הופעות|מתכונים|מסעדות|קולנוע|סרטים|מדריך עכבר העיר

מסעדה איטלקית, ארוחות בוקר, חלבי, מאפיה, בית קפה: מסעדות|ים תיכוני, פירות ים, דגים: מסעדות|אוכל סיני, אוכל יפני, ביסטרו, בשר: מסעדות

ספרים חדשים בהוצאת שוקן|קידום אתרים|מבחני רכב|מגזין אוטו|קח תן|בעלי מקצוע|רכב|פרוייקטים חדשים|ן"נדל|דרושים הייטק|דרושים|לוח העיר

Israel News|Israeli News|פסטיבל תל אביב למוזיקה|fame|פסטיבל הפסנתר

פסטיגל קונג פו|2009פסטיגל |מי'עג|מדריך עסקים|עכבר עולם ברלין|עכבר עולם פראג|עכבר עולם

3הישרדות |אינדינגב|השוטר אזולאי הצגה|לבנון סרט
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