
 

 כך תקברו פגרי חולדות ועכברים: עיריית רחובות

קורא לתושבים לקבור בעצמם פגרי חולדות , שנתלה ברחבי העיר, שלט של עיריית רחובות
בניגוד לתקנות ולמרות שמגע עם , זאת. בשל חומרי הדברה שפוזרו במקום, ועכברים מתים

  "מתנצלים, טעות: "העירייה. בעלי חיים מתים הוא מסוכן
חולדות , ודאי נתקלתם לא אחת בשלט הקורא לכם לקבור בעצמכם פגרי עכברים, אם אתם תושבי רחובות

חתום המוקד העירוני של  על השלט. לאחר שמתו מחומרי ההדבקה שפוזרו במקום, ומכרסמים אחרים
 שאוסרות על הציבור לבוא במגע עם פגרי בעלי חיים, בניגוד לתקנות משרד החקלאות,זאת. העירייה

  

 "מ"ס 06לקבור בעומק "

אסור לגעת ברעלים ועליך (. חולדות-עכברים)במקום זה פוזר רעל להדברת מכרסמים : "וכך אומר השלט
יות המכרסמים צריך לאסוף מיד עם הופעתם בשטח ולקבור אותם את גו. למנוע גישה לבעלי חיים אליהם

בקשר לפרטים נוספים נא לפנות למחלקת הדברה בעיריית . רצוי לשרוף אותם קודם, מ"ס 06בעומק של 
 ". 660המוקד העירוני . האגף לאיכות הסביבה בשעות העבודה, רחובות

  
 

 
  

וקובע כי קבורתם תיעשה , נות משרד החקלאות אוסרות בפירוש על הציבור לבוא במגע עם פגרי בעלי חייםתק
 על פי תקנות מחלות . במקום מיוחד שהוקצה לכך

גופה או נבלה של בעל  -לא יחפור אדם בעצמו או על ידי אחר ולא יוציא מהקבר "נקבע כי , 6896בעלי חיים 
 ". חיים אלא ברשות בכתב מאת מנהל השירותים הוטרינריים

  
. המכרסמים עלולים להעביר מחלות זיהומיות קטלניות. עיסוק בפגרי מכרסמים עלול להיות מסוכן ביותר לאדם

, חיידק אחר. העובר ברסיסי רוק של המכרסמים וגורם לכשל נשימתי חמור, אחד מהם הוא וירוס הנטאוירוס
מכרסמים ומשם גורם למחלת עלול לעבור באמצעות שריטה או עיסוק בצואת , סטרפטובצילוס מוניליפורמיס

 . חום קשה
  

, הקאות, כאבי בטן, מכרסמים עלולים להדביק גם בחיידק מסוג סלמונלה טיפימוריום הגורם לשילשולים
חיידק אחר העלול לעבור ממכרסמים הוא חיידק הלפטוספירוזיס הגורם למגוון תסמינים . סחרחורת וחום גבוה
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שילשולים , כאבי בטן, אודם בעיניים, צהבת, הקאות, בי שריריםכא, כאבי ראש עזים, הכוללים חום גבוה
כשל של הכבד ובמקרים קשים מאוד גם , דלקת קרום המוח, ללא טיפול גורם החיידק לפגיעה כליתית. ופריחה
 . למוות

  
 ynet-מסביר ל, "אלא לפנות לרשויות, לא הייתי ממליץ לאף מטופל שלי לבוא במגע עם פגר של חולדה"

ואין לדעת האם הם חלו קודם לכן ולפיכך , הפגרים הם בחזקת מתים בגלל הרעלה", ר עופר צדוק"ינר דהווטר
קיימות מחלות במכרסמים שהן מדבקות בבני אדם ולכן אני לא הייתי ממליץ . נשקפת בהחלט סכנה לציבור

 ".לאנשים לבוא במגע עם בעלי חיים מתים
  

מיידי שערכנו עולה כי אכן הודבקו מדבקות בבתים משותפים מבירור : "מעיריית רחובות נמסר בתגובה
ההנחיות במקורן . סכנה -רעל -'אזהרה'תחת הכותרת , שבאזורם בוצעו פעולות הדברה נגד חולדות ועכברים

על אחת כמה וכמה ההנחיות חלות על נגיעה או . מיועדות להזהיר את הציבור מנגיעה או התקרבות לרעלים
אינן  -המורות על אופן הטיפול בפגרים , ההנחיות הרשומות בהמשך המדבקה, יכךלפ. התקרבות לפגרים

 . ואנו מתנצלים על הטעות בפרסום, מקומן אינו בהודעה לציבור כאמור, מיועדות לדיירים
  

ויש לפנות למחלקת , הווטרינר העירוני מבהיר בזאת כי אין לבצע קבורה או שריפה של פגרים, למען הסר ספק
מדבקות אזהרה . או למוקד העירוני בהמצאות פגר כאמור והפנייה תטופל על ידי אנשי מקצועההדברה 

 ".חדשות יופקו בהתאם להנחיות הווטרינר העירוני ואנו מודים לכם על פנייתכם
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