
"Sanitation" 



Carcasses and parts of animals 





Why is it bad? 



naturally 



 בעלי חיים מהסביבה באים לאכול

 יש להם הרבה אוכל

 הם מתרבים

 זקוקים ליותר אוכל

הפגרים לא תמיד  

 מספיקים

הם נכנסים לחצרות 

, המשק וטורפים כבשים

'עיזים תרנגולות וכו  

 למינים אלו קוראים 

 מינים מתפרצים



predation 



Crops’ damages 



 מינים מתפרצים
מינים מקומיים שאוכלוסיותיהם גדלו הרבה מעבר לכושר : הגדרה

 .והם גורמים לנזק לטבע ולאדם, הנשיאה הטבעי של השטח

 

 שועלים

 תנים

 עורבים



 חיות מתות

 פגרים לאחר הרעלה



 8.1.2008מושב תירוש 
101 Golden Jackals, 1 Spotted 
Eagle, 1 Marsh harrier, Cattle 

egret 



Wildlife Poisonings 2011 
 

January-August 43 cases 

Legend 

Poison Type 

King R., Dror E., INPA GIS Unit 
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The correlation between lack of 
sanitation and poisonings 

 ג"ונתוני ההרעלות ממאגר נתוני ההרעלות של רט, און ולנסי, ג"י פקח גליל מערבי ברט"מפת המפגעים הוכנה ע



What other problems this lack 
of sanitation creates? 



Got create 
the fly but 

he forgot to 
tell us why 

Rabies 

Health & 
“life 

quality” 

Water pollution: 
surface & aquifer 



Affecting life 
quality 



Monitor & research 
What do we do? 



 מה קורה באזורנו

תמותה ממוצעת של  , ראשי צאן 210,000בקרב האוכלוסייה בדרום יש •

 .פגרים בשנה 21,000בשנה מעמידה אותנו עם  10%

 

 .ג"ק 850,000כ בשר פגרים הוא כ "סה•

 

 .כבשים ביום בכלל האוכלוסייה 50ממוצע של כ •

 

 .לא נכנסו לחישוב פרות וגמלים וכן שאריות שחיטה•

 

 .פגרי בעלי חיים מהווים מקור עיקרי להרעלות•



 הרעלות
 .בשטח מתוך מטרה להרוג אותם  פגרים שמתו כתוצאה מפיזור רעל  -פגרים מורעלים בכוונה תחילה •

 .שעברו טיפול תרופתי כמו אנטיביוטיקה ותרופות אחרותפגרים  •

 

 טורפים

 צמחונים

.הסניטרים של הטבע=אוכלי נבלות  



 מארג מזון בטבע

 כשאחד המרכיבים במארג המזון נפגע 

 

 

.כל מי שניזון ממנו גם הוא נפגע  



"סניטציה" -הפתרון  
 .ובריאותושמירה על ניקיון הציבור 

 ,במקום לזרוק את הפגרים והפסולת לשטח

 ?לאן, משאית איסוף מובילה את הפגרים מהשטח

?איך עושים את זה  



 הוכנסה לשימוש 2008מאז שנת  

 4X4משאית מנוף מונעת  



Source of food 

סה"כ2010201120122013מקור/ שנה

8022002002480טבע חופשי

1200250012004900ערבה דרומית

135069064023004980משה טנא

19101500155019506910אחר

41002900350010500אמציה

15201350818011050בית ניר

84036204550817017180מקרר

1045075004000608028030תאונה

29501240011240258029170פראן ערבה

9220661029001065029380ת.הסגר צופר

24400308803335038270126900עגלים נ. מערבי

30160417404248032500146880בדואים

 טון 114,480טון        112,330טון          115,260טון             83,110 

Bedouins: 

In brown 



?ומה עושים עם הפגרים  

בודקים כל פגר 
  (שאריות תרופות כמו אנטיביוטיקה)בודקים אם הפגר מכיל חומרים וטרינריים * 

הפגרים המורעלים נלקחים לקבורה 

מורעלים נלקחים לתחנות   -הפגרים הלא 

 האכלה לעופות דורסים



Feeding stations 



:לסיכום  
 ?איך כל אחד מכם יכול לעזור

 

 לחברים, למשפחה, על הפתרון בביתלספר 

 בשטחעל מפגע פסולת ועל פגרים לדווח 

להימנע מלזרוק חלקי בשר ופגרים בפחים ובשטח 

 את מספר הטלפון של נהג המשאית למי שמגדל בעלי חייםלהעביר 











tagging 



Thanks you 


