
סניטציה במגזר הבדואי בנגב



רקע

הבדואית בנגב פרושה על פני  האוכלוסיה•

50%-מיליון דונם כאשר כ1-למעלה מ

בפזורה50%-קבע ובישובימתגוררים 

ראשי צאן ועוד אלפי  250.000-זו כלאוכלוסיה•

.וסוסים, חמורים, גמלים פרות

לא קיימים כיום פתרונות מוסדרים לפינוי פגרי  •

הפגרים מושלכים , בעלי חיים בישובים ובפזורה

בצורה לא מוסדרת בשטחים הפתוחים ובסמוך  

לריכוזים וליישובים



אזור הפזורה הבדואי



אזור הפזורה הבדואית

שותפים בפרויקט
רשות הטבע והגנים•

משרד להגנת הסביבה•

ם"שה/ משרד החקלאות •



החלטת הממשלה
של הממשלה מיום 1696החלטה מספר•

08.06.2014

ההחלטה קובעת כי המשרד להגנת  •

הסביבה ומשרד החקלאות יגבשו תכנית  

לטיפול בפגרים ופסדים במגזר הבדואי  

בנגב

רשות הטבע והגנים נקבעה כשותפה  •

לתכנית

2014-2017התכנית היא לשנים •



אזור הפזורה הבדואית

פוטנציאל המזון שנמצא בשטחים הפתוחים

 ראש15%30,000-בוגרות כאמהותתמותה ממוצעת בצאן

  ראש35,000שחיטת פולחן חגים

 ראש10,000חתונות כ

 ראש30,000בריתות ואירועים מיוחדים

כ כמות פוטנציאל המזון בשטח"סה

1500טון פגרים

1000טון פסדים



השפעת כמויות הבשר בשטח

 (צבועים , שועלים, זאבים, תנים, כלבים) ריבוי כלביים

ריבוי שגרים

הישרדות גדולה של גורים

טריפות בעדרים

ח ובני אדם"העברת מחלות לבע



השלכות

עליה בכמות המזון הלא טבעי

הטורפיםבאוכלוסיתעליה 

טריפות ופגיעה בעדרים במכלאות ובשטחים  

הפתוחים

הרעלות

הרעלות משנה

מחלותהפצת,הציבורפגיעה בבריאות 



9

פירמידת מזון אקולוגית  



מטרות הפרויקט

יצירת שינוי התנהגותי•

שיפור המצב התברואתי•

צמצום מקורות המזון הבלתי טבעיים•

מניעת סכנה לבריאות הציבור•

מניעת הרעלות•

מניעת טריפות•



איסוף פגרים
הקמת מערך איסוף שיתבסס על כלי רכב  •

משאיות מנוף  4)המותאמים לייעודם                   

4*4)

העברת פגרים ללא תרופות לתחנות האכלה  •

לנשרים

העברת פגרים שטופלו בתרופות למזבלות או •

כילוילמתקני 

.האיסוף נעשה למכולות קירור ומשם ליעד הסופי•





פריסת תחנות ההאכלה בדרום



חינוך והסברה

הפקת חומרי הסברה וחלוקתם לאוכלוסיה•

קיום מפגשים והרצאות עם המגדלים•

פעילות משותפת עם בתי הספר והועדים  •

המקומיים

הדגשת נושא בריאות הציבור והפצת  •

המחלות בשיתוף המועצות ומשרד הבריאות

גיבוש תכניות לימוד ייעודיות לבתי הספר•



אכיפה ומניעה

צמצום מזבלות לא חוקיות וטיפול בנותרות•

צמצום אוכלוסיות בעלי חיים מתפרצים•

הגברת האכיפה כלפי עבריינים לאחר תחילת  •

הפרוייקט

מתן מענה מהיר לפניות מגדלים שנפגעו  •

מטריפות



סיכום

נושא הסניטציה במגזר הבדואי בנגב הוא  •

שלו השפעה רבה על נושאי  , נושא מרכזי

בריאות הציבור ועל אוכלוסיות הבר בדרום 

מתן דגש לנושא החינוך וההסברה בבתי •

הספר

האוכלוסיהיצירת שינוי התנהגותי בקרב •

הבדואית הוא תנאי מפתח להצלחת  

פרוייקט



הפזורה הבדואית בנגב

תודה רבה


