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 לכבוד 

 ל אגרוטל "מנכ, דני ייגר
 ארגון מדבירי מזיקים בישראל

 
 

 ,שלום דני

 

 מלכודות דבק :הנדון

, או אפילו כאב ,מצוקה יכרוך במצב( לוחות דבק) דבקשימוש במלכודות שהנה הטענה נכו
 כלהמציאות היא ש ,אולם. מהמלכודת ום לשחרר את עצמהנואש של המכרסכתוצאה מהניסיון 

אם בחומרי , (קומנסליים)סמוכנים  להדברת מכרסמים האמצעים הקיימים היום ברשותנו
, כביכול, הטענה שאנו מתנכלים. למכרסם סבלכרוכים בגרימת , םהדברה ואם באמצעים מכאניי

המכרסמים הסמוכנים גורמים לנזקים . בורותנובעת מ, גרידא ולעכברים מתוך רוע הלב לחולדות
בגלל כושר הריבוי . הם נשאים של מחלות קשות ומסוכנות  –והגרוע מכל , חמוריםכלכליים 

 . החיים-האדם ובעלי-למניעת הסכנות לבני ,מקצועי ויעיל, הגבוה שלהם יש צורך בטיפול מתמיד

 תמניעלפעולות של ביצוע כל -להעדיף קודם נהמכרסמים הימניעת נזקי להגישה המודרנית 
פעולות אלה עשויות ליצור . מבניםלומניעה של חדירתם אוכלוסיות מכרסמים של התפתחות ה

 .ללא צורך בביצוע פעולות הדברה כל שהן" נטולי מכרסמים"מצבים 

בריאות המוצר מחייבות למנוע טובת לשל משרד הבריאות הדרישות בתעשיית המזון 
פעולות מחוץ למבנה נערכות . הפצה ושיווק מזון, לתוך המבנים של ייצורלהיכנס מכרסמים מה

 חייבהמבנה פנים . של מכרסמים הבאים לשם מהסביבה מניעה והדברהשהן  ,הגנה ראשוניות
פעולות בדחיפות  בצעל הבוחפנימה  רים דוחים אם המכרסמ. נקי לחלוטין ממכרסמים ישארלה

ת ות באולמות הייצור והאחסון מערכומורכב לשם כך .חרום ללכידת המכרסם לפני שיגרם נזק
 .ותגובה מהירה שיאפשרו זיהוי מהיר של חדירה כזאת, ניטור

נעשה  ,מזוןשיווק או אחסון  ,ייצורשל  מבנהרעלים בפיתיונות מומש בהשתאסור לש ןמכיוו
כל סוג מלכודת יש לו את היתרונות . ומלכודות דבק תמכאניו מלכודותידי -על כוהניטור בתו

להשיג  ,השונים ידי שילוב נכון של הסוגים-על ,מדבירים מיומנים מצליחיםרק ו, והחסרונות שלו
  .ליעי ניטור למנועהשימוש במלכודות דבק עלול  איסור על. השואת רמת הניטור הדר

התוצאה היא . לציבור הרחבבאופן חופשי נמכרות  מלכודות מכל הסוגיםהמצב היום הוא ש
לא קיימת . גורמת סבל מיותר למכרסמיםים בהן בצורה שגויה ששממיומנים משת-אנשים לאש

ויעילותן אינה נבדקת בצורה , (שקיים לגבי פיתיונות מורעלים בניגוד למה) רישוי למלכודות חובת
 .אינה רצויה אתזכמכירה  ,ההגנה על הצרכןמבחינת גם ו ,חיים-מבחינת צער בעלי ,לכן .מוסמכת

ידי המשרד -ידי מדבירים מוסמכים על-תיעשה עלבמלכודות שהדברה ביתית של מכרסמים  עדיף
 .להגנת הסביבה

 ,בכבוד רב        
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