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 .מלכודות דבק ללכידת מכרסמים -הנדון 

 

 ,דני שלום

לאסור את השימוש במלכודות דבק נות של ארגונים שונים ומשרדי ממשלה הדנה בכוו, יתךיקבלתי פנ

 .ללכידת חולדות ועכברים

 .אנונימוס בנושא ולא ידעתי אם לבכות או לצחוקגם קראתי את המאמר ב

חולקות עמו את מקורות מחייתו ורכושו ולא רק , חיות במגורי האדם( וקים'ג)החולדות כמו גם התיקנים 

 .הן לעניות דעתי הם המסוכנות ביותר לבריאותו של האדם, שהן אינן ידידותיות כלל לאדם

מקרי ,במשק החי, או את הפגיעות ברכוש, חראיות להןאין צורך למנות את מספר המחלות שהחולדות א

לדה בפרוותן חיים מספר טפילים שהמסוכן שבהם הוא פרעוש החו. ילדים ובוגרים, נשיכות של תינוקות

 (.טיפוס הבהרות) ס מורינייפוטאשר מעביר את מחלת הדבר ואת 

מיני  22של החולדות כ  בסקר האחרון שבוצע במעבדה האנטומולוגיה של משרד הבריאות נמצא בגופן

למחלות  הגורמים םהן גם המעבירות של מיני החיידקי. תולעים שבחלקן מסוכנים לבריאות הציבור

 .http://irrelevant.org.il/2007/06/21/876, (עכברת)פירוזיס לפטוס המעיים ו

 .הן רחוקות מאד מלהיות נחמדות להפך, מדהחולדות אינן חיות מח

אינני מכיר ולו אדם אחד שיסכים . תוקפניות ונשכניות, הן אגרסיביות. שנים עבדתי עם חולדות בר 43

לכן גם לא ברור לי בשם איזה ציבור פועל . בחצרו או בכל מקום אחר יסתובבו ויחיו חולדות, שבביתו

 .בלתי נסבל לחלוטין אסתטיהחולדות הן מפגע . אותנוהקובץ ההזוי המרחם על גורלן ולא על ברי

 . האדם הוא קורבן החולדות ולא להפך

לכן אין כל ספק שחובה להוריד עד למינימום האפשרי את רמת האוכלוסיות של החולדות ובכל דרך 

 .אפשרית

 .לחולדות יכולת התרבות לאוכלוסיות גדולות בפרק זמן קצר, יש לזכור

שם  אשדווק' מפעלי מזון וכד, בתי חולים, הן שכיחות באתרים שבהם אסור בשום פנים ואופן שיסתובבו

 .תנאים טובים להתפתחותן

 היא משתנה, במקרה של החולדות הסיסמא הזו לא קיימת, "תנו לחיות לחיות"אני בעד הסיסמא 

 ". תנו לאדם לחיות שמרו על בריאותו"ל  

אבל גם על מגוון של פעולות הדברה הקיימות במספר , ות מניעה הכרחיותהדרך לכך מבוססת על פעול

 .שיטות כולל במלכודות דבק

 .אבל כולן מטרתן קטילת חולדות, לכל שיטה יתרונות וחסרונות

 .זה מצחיק, תאינני מכיר שיטה לקטול בעל חיים ולומר שהיא הומאני

מוש ילמשל ש. רות אינן ישימות ואסורותהכרחי במקומות שבהם השיטות האח, שימוש במלכודות הדבק

 .'בתי ספר וכד ,גני ילדים, בחמרי ההדברה המסוכנים מאד לאדם בבתי החרושת למזון

מעניין על איזה , דרך אגב. לדעתי יותר, מלכודות הקפיץ ואחרות אכזריות לא פחות ממלכודות הדבק

חולדות הדבק או מי מהם דבר עם פסיכולוגים של חולדות מסתמכים הטוענים נגד השימוש במלכודות 

 .יותר ומה פחות בדרך לעולם הבא" חולדאי"וברר איתן מה 

 םאני יודע שלכידה במלכודות רגילות החולדות עלולות להיפגע או שהן מתות בדרך כלל בייסורי ימניסיונ

 . שחרורן של הנותרות בחיים בטבע היא שטות מוחלטת. מחוסר שתייה ומזון

 .היחידה שאני מכיר בנושא חולדות היא לדאוג לבריאות הציבור" תההומאני"הדרך 

משרד החקלאות ומשרד , הרשויות האחראיות לכך הן אגף למלחמה במזיקים במשרד להגנת הסביבה

לקבוע את , (ולא בני אדם" )אוהבי חולדות"עליהן מוטלת האחריות למנוע מאותם בודדים . הבריאות

 .כולומדיניות ההדברה ולדבר בשם הצבור 

 .לפעול בכל השיטות כדי להדבירן םהציבור מבין כי במקרה של חולדות אין ברירה וחייבי
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