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  רקערקע

 לחקלאי יםיכלכל נזקים גורמים האדם י"ע המיוצרים מזון מקורות הגדלת עקב בר חיות עודף
 הבר חיות של תלות נגרמת אף פעמיםל. הטבעית בסביבה) איזון הפרת (יםיאקולוג םונזקי

  .שני מצד והגנים הטבע ולרשות אחד מצד חקלאיל רצוי לא זה מצב .בחקלאות

ברוב  ביותר היעיל הפתרוןכש ,פתרונות מספר חקלאות לשטחי חיים בעלי כניסת למניעת
 .הבר לחיות איהחקל השטח בין פיזי חיץ יצירת הינו המקרים

 חיותשל  גידול בתי קיטוע של  אקולוגיותבעיותיוצר  איכותיים או/ו גדולים בשטחים גידור
 נעשה הגידור כאשר .והגנים הטבע רשות עם בתיאום להתבצע צריך הגידור לפיכךו, הבר

  בהן עלולותעתידיות בעיות למנועו הסביבתי הנזק את למזער ניתן ,ובחוכמה בהתייעצות
  . הגדר הריסת כדי תוך המגודר השטח בתוך דווקא המעבר על" להתעקש "ברה חיות

ובמשקים חקלאיים רבים שהחליטו ) ג"רט(הטבע והגנים מהניסיון המצטבר ברשות 
לאורך מספר שנים , הגבוהה של הגידור התברר מעל לכל ספק שלמרות העלות ,לגדר

  .מחיות הבר מניעת הנזקים הגידור מכסה את עלותו ב,בגידולי קבע כמטעים ופרדסים

  .שנתית -רבלפיכך מומלץ ביותר לתקצב את נושא הגדרות בפריסה 

 החיים בעלי של כניסה ימנע גדר סוג ואיזה נכון גידור איך להקים ניסיון נצבר השנים במהלך
  .האדם מתוצרת" נהנים"ה

  

  מטרות החוברתמטרות החוברת

 .ג"לרט החקלאי בין אחידה שפה לייצר •

 .בר חיות של מעבר למניעת גדר להקים כיצד להנחות •

 .חקלאים לשטחים בר חיות כניסת למניעת גידור סוגי להראות •

 .בגידורים ובעיות כשלים על דוגמאות להביא •

 .לבחור את הגדר או שילובי הגידור הנכונים למניעת כניסת חיות הבר הבעיתיות •

 .שניםה  בהשקעה הראשונית אבל לחסוך לאורךאולי לשלם יותר :גידור נכון •

  

 

פקח יעצות עם י פותרת את החקלאי מהתאינהחוברת זו  ,הכתובלמרות 
 .ג האיזורי"רט
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  : כמה עובדות לגבי בעלי חיים וגדרות,לפני הכל

סיונות פריצת מעבר יניתן לצפות שיהיו נ .קבועיםחיים הולכים על צירים הבעלי רוב  •
 . בציר ההליכהחדש

 לגדר מאשר לטפס או לקפוץ בעלי החיים לעבור מתחת יעדיפו, ברוב המקרים •
 .מעליה

 .כניסות ונזק 100% וטובה ככל שתהיה מצמצמת נזקים אולם לא תמנע ,גדר •

למנוע כדי וואי  על הת)מיומיים בתקופות שיאיו(ים תכופים  סיורתחזוקת גדר מחייבת •
 .חפירות/פריצות

 . מספיק חזק למנוע מעבר חזירי בראינופס פלדה בתחתית הגדר  •

 מאשר לריב  נזקגורמים אשר לא לאפשר מעבר לחלק מבעלי החייםלפעמים עדיף  •
 .עם כולם

בהם  ישנם מקרים .דרבנים ניחנו ביכולות חפירה והם הראשונים לגרום לנזקים בגדרות
ק היחיד של הדרבן במטע זכאשר הנ( לאפשר מעבר של דרבנים מתחת לגדר שקול ליש

ים ועוברים גם בעלי חיים אחרים אולם במעבר דרבנים יכול)  מתחת לגדרהינו חפירה
שני הראשונים מטפסים על מרבית הגדרות כך שלמעט גידור  (גיריות, שועלים, כתנים

  ).  מטר עם שיפוע הפוך הם עדיין יעברו1.80-חשמלי או גדר מעל ל

משמעותה לתת לדרבן לפרוץ ולעבור ואז באותו .  יה של מעבר לדרבן הינה פשוטהיהבנ
 יש ומ ולבצע זאת בכל מקום ב" ס50ממתכת באורך של " 8של פתח להכניס צינור 
והיה ומתחיל  . )1' תמונה מס (לתעל אותם למעברים הללוניתן כך . פריצה של דרבנים

  .י מוט ברזל המוצב אנכית בצינור"נזק מדרבן ניתן לחסום את הפתח בצינור ע

 

 )שעלבמושב  ("8וע צינור של  בתחתית הגדר שק הסדרת מעבר לדרבן1
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  גדרותגדרות  סוגיסוגי

גדרות  בהצבת המתמחות חברות ויש רב הינו בארץ כיום הקיימים הגדרות סוגי מספר
   :בחקלאות היום ביותר המקובלות הגדרות את אציג זה בפרק .ןוהנחת

  ) 2' תמונה מס (רותכתרותכתממ  בנייןבניין  פלטתפלטת

 עיין ודלג .משתנים גדלים עלותב בפלטות מגיע ה,בבנין בטון ליציקת ברזל רשתב מדובר -
 ,בר חזירי של כניסה ימנע הדבר.  מ"ס 20X10 של מלבנים על יעלה לא לגידור מומלץ

  .בוגרים תניםו, דרבנים

  ::יתרונותיתרונות  

 חיים בעלי של מעבר מניעת על מדובר בניין מברזל גדר להקים כשבוחרים .חוזק •
  . בר כחזירי חזקים

 למניעת (מ"מ 8 עובי בניין ברזל פלטת והיעיל המומלץ - שנים לאורך מעמד מחזיקה •
 .)בר חזירי י"ע וקריעה כניסה

מ אין כמעט אפשרות לשום בעלי חיים להכניס את הראש למרובעים " מ8בברזל  •
 .ולכופף את הברזל לצדדים

 .זולה ביחס לאיכות •

  ::חסרונותחסרונות

 וגדול ניבינו בגודל חיות מעבר למניעת יעיל יותרמ "ס 10X10 ביותר הקטן עיין גודל •
  .ושועלים נמיות של מעבר ימנע לא אולם

 יותר תהיה ולפיכך ריתוכים תוספת – לגדר חיזוקים תוספת יש יותר ןקט העין שגודל ככל(
  )חזקה

 

 )תןאבני אי של משרד החקלאות ביונותתחנת ניסב (ל בנין לגידורזפלטות בר  2
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  )3' ונה מסתמ (""יהודהיהודה  גדרגדר""    --  מרותכתמרותכתגדר גדר 

קיימות בארץ מספר חברות המשווקות גדר מרותכת מפלדה מגולוונת עובי הברזל בגדר 
  .מגיעה בפלטות.  מ" מ5X15גודל העין קבוע ; מגיע בהתאם להזמנה

  ::יתרונותיתרונות

 וקריעה כניסה למניעת (מ"מ 8  גדרעובי והיעיל המומלץ .שנים לאורך מעמד מחזיקה •
 .)בר חזירי י"ע

 5X15(  בגודל עייןהגדר של העין דרך המינים כל  כמעטשל רמעב מונעת הגדר •
 ).מ"ס

  ::חסרונותחסרונות

 הקרחסית יי •

 בעלי חיים כבדים כחזירים ,מ" מ8 הקטן מעובי של ,בגדר הבנויה מברזל דק •
  .הנשענים על הגדר מכופפים אותה

 

  גדר מרותכת מגולוונת  3
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  )4' תמונה מס(  קלועהקלועה  רשתרשת  גדרגדר

 מופיעה ;מ"מ 2.5 הגדר עובי ;מ"ס 6X6 של עיין גודל בעלת גדרב מדובר  .במגלולים הגיעמ

  .רגילה מגולוונת גדר או ירוק פלסטיק בציפוי

  ::יתרונותיתרונות

  .הגדר של העין דרך המינים כל של מעבר מונעת הגדר •

  ::חסרונותחסרונות

 .הגדר את קורע כנסילה המעוניין בר חזיר •

 .שטחה בתנאי שנים פחות עמידה •

 .להצבה ותיילים טים"בזנ יותר ומצריכה שהגמי •

 .מתקפלת ברגע שבעל חיים נשען עליה במידה ומקימים אותה נמוכה •

 תיילים לפחות 2-לבנוסף (פני הקרקע ל מעל ' מ1.6מחייבת גובה של לפחות  •
 )זה מזהמ " ס10מרחק ב

 

  )כרם אורטלב( – קלועה רשת גדר  4
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  )5' תמונה מס" (אוסטרליתגדר " – ההקלועקלוע  רשתרשת  גדרגדר

 עובי.  מ" סX 15מ "ס 10-22 בין   משתנהעיין גודל בעלת גדרב מדובר . במגלולים מגיע
מ " ס10X10 קיימים בשוק גם גדרות אוסטרליות בעלות גודל עיין קבוע של . מ"מ 2.5 הגדר

  .ותייל מחוזק

  ::יתרונותיתרונות

 ) המשתנההעיןגדר בעלת (זולה לקניה  •

ת גודל העין המשתנה מומלץ להשתמש בחלק התחתון של הגדר בעל ברשת בעל •
  ".שמלה" הגדול בתור העיןגודל 

  ::חסרונותחסרונות

 .הגדר את קורע כנסילה המעוניין בר חזיר •

 .בשטח בתנאי שנים פחות עמידה •

 .להצבה ותיילים טים"בזנ יותר ומצריכה גמישה •

 .ךען עליה במידה ומקימים אותה נמומתקפלת ברגע שבעל חיים נש •

תייל לפחות חוטי  2- לבנוסף( מעל לפני הקרקע ' מ1.6מחייבת גובה של לפחות  •
 )זה מזהמ " ס10במרחק 

 . למעברהעיןהתייל הדק מאפשר לחיות הבר להדחק פנימה ולהרחיב את גודל  •

 

 )כרם אורטלב( גודל עין משתנהעם   - גדר אוסטרלית   5
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  ) הקבועותהגדרות סוגי כל(   גדרגדר  הצבתהצבת  עקרונותעקרונות

       . מטר מעל לפני הקרקע1.6גובה של גיע ל גדר צריכה לה,בכדי למנוע מעבר חיות בר
 40 -ט יש לתקוע לתוך הקרקע כ"את הבזנ.  'מ 2.5ט בגובה " מטר יש להציב בזנ4-6כל 
ים  בכדי לאפשר הוספת תיילט" הבזנחשוב אורך(  וזה בנוסף לחלק הטמון עם הגדר,מ"ס

  .  מטר80-100כל " 6 עובי  מבוטנים ויש לדאוג לעמודי פינה)ותוספת גדר במידת הצורך

 בעומק הגדר את ולהטמין תעלה לחפור יש לגדר מתחת חיים בעלי של חפירות למנוע כדי
 או קלועה רשת מגדר" שמלה "להוסיף יש ,לחפור אפשרות אין אם .בקרקע לפחות מ"ס 40
 תהיה" שמלה"ה . המגודר השטח של החיצוני לחלק יהיה" מלהש"ה כיוון .אוסטרלית גדר

השמלה תהיה .  באדמה לכסות או אבנים להציב יש ועליה מ"ס 50 לפחות של באורך
  .לגדרוברת מח

 מטר 1.60 -1.20 שהגובה שלה מעל לפני הקרקע הינו בין למעשה אנו מקבלים כעת גדר
 ,בכל מקרה  . מטר1.6-1.7גובה עד ט בולט מהשטח "והבזנ )תלוי בגובה הגדר המקורית(

תיילים אלו (ט "תייל עד לגובה הבזנחוטי  ארבעה –בגדר נמוכה יש להשלים בשלושה 
מ והם אמורים למנוע השענות " ס10ניהם יהיה בסביבות יהמרחק בואמורים להיות מתוחים 

עצם (מ " ס40 - וד כ מגביהים את הגדר בעהתיילים .של חזירי בר על הגדר ומעיכה שלה
  .) חיות הבר מעבראתמונע  וא" מפחיד" אינורני העובדה שהתייל דוק

  

  )כרם כנףב ( -   תיילים מעל לגדר הבנין6
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  מרשת אוסטרליתהעשויה " שמלה" 7

 

  )תחנת ניסיונות אבני איתןב(מילוי וכיסוי לפני  ,מ" ס40עומק  למוצבבקרקע העשויה מרשת בנין  גדר 8

  

י חשמול התיל "בכדי להקטין את עלויות הגדר ניתן למנוע מחיות בר לטפס על הגדר ע
טים "הבזנ יש להכין מבדדים לאורך .הראשון מעל לגדר בעזרת מערכת של גידור חשמלי

) פלוס+ (ך שהתיל הראשון יהיה ולמתוח את התיל הראשון מחוט ברזל או כבל פלדה כ
 הדבר יעיל . גידור חשמליעל בפרק ) 11בעמוד  (9' תמונה מסראה , )מינוס (- והגדר תהיה 
 בכל מקרה גם  ".בעיתיות"ים בגדר קטנות ולא מאפשרות מעבר של חיות בר יכל עוד העינ

  . מטר1.40-אז גובה הגדר לא יהיה נמוך מ
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  גידור חשמליגידור חשמלי

 , אך בזרם נמוךעיקרון פולסים חשמליים במתח גבוהל גדר חשמלית פועלת ע

הגידור מחייב לימוד .  )ד הן נוגעות בגדרכל עו(גידור חשמלי מונע את מעבר כל חיות הבר 
  . חשמליתהיא  של חיות הבר שהגדר בעזרת התניה

מ " ס10 -המרווח בין התיל הראשון לקרקע יהיה ככאשר  תיילים 3-6הגידור יכול להיות בין 
  .במידה ויש חדירת חיות בר ניתן להנמיך או להגביה את התיילים.  מ" ס15לאחריו כל ו

רת מבדדים וכך למנוע טיפוס של חיות זגידור חשמלי יכול לבוא כתוספת על גדר קיימת בע
  ). בחוברת13- ו12בעמודים 13-ו 12תמונות  (.הגדר הקיימתבר על 

    :: חשמלי חשמליהצבה לגידורהצבה לגידורבביש מספר עקרונות יש מספר עקרונות 

י צמחים "מגע ע ( בכדי למנוע קצריםנקיים מצמחיה וישרים ,שטח חשופיםפני  •
 .)ועצמים אחרים

 .ואז פלוס ומינוס לסירוגין, +)פלוס (החוט התחתון ביותר צריך להיות מחושמל  •

 רואים את אינםרוב בעליי החיים מכיוון ש (סימון של הגדר בשטח בעזרת סרטים •
 .)התילים של הגדר החשמלית

כך ביקבלו זרם וויות הבר מתחת לגדר בכדי שיתעכבו מתחת לגדר האכלה של ח •
 .ילמדו שהגדר מחשמלת

  .באזורים יבשים מומלץ להוציא קו טפטוף מתחת לגדר בכדי להגביר מוליכות •

 .הטייה קטנה של מוטות הגדר כלפי חוץ בכדי להגדיל את שטח המגע •

 .בדיקת עוצמת הגדר וקצרים מידי יום •

 .לקרקע בעזרת מוטות מתכת) -(המינוס של חוטי ארקה טובה  •

  ::יתרונותיתרונות

 .בהצבה ותחזוקה נכונה מונע מעבר של כל בחיות הבר •

 .זול יחסית לגדרות הקיימות בשוק •

 .פסון בתום העונהניתן לקיפול בקלות ולא •

 .נייד וניתן להעביר מחלקה לחלקה •

 .ניתן להצבה על גדר קיימת •

 .בבדיקת זרם פשוטה ניתן לדעת אם הגדר תקינה •

  ::חסרונותחסרונות

 .מצריך בדיקה יום יומית לבדוק עוצמה •

 .מחייב האכלה וסימון של התיילים •

  .לזכור להפעיל את מתג ההפעלהיש  •



 *6911  חייגו -  הגניםליצירת קשר עם רשות הטבע ו

 

11

 

  )כפר בלוםב(  תיילים5 גידור חשמלי  9

  

 

  )גולןה מרוםב (ור חשמלידת לגי האכלה מתח10
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  )גולןהרום מב(  סימון גדר חשמלית בסרטים 11

 

  )מושב רמותב (גדר קלועה למניעת טיפוס שפני סלעלעל  מראשוןתיל הה לשמויח   12
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  ) קצביהצומתב ( מטר2.00תוספת כבל מחושמל לגדר מיגון למניעת טיפוס של זאבים לחלקה גובה גדר   13

  

  נזקי מארנבותנזקי מארנבותגידור עונתי בעקבות גידור עונתי בעקבות 

חיגור , אכילת עלי ירקות(כ הנזק עונתי וחולף " בד.  לנזקים בגידולים חקלאיםגורמותארנבות 
כיוון שארנבות  ). אבטיחים ועוד, אכילת פירות כמלונים, אכילת עלים צעירים בכרמים, גזעים

המשמשות לאריזת ( סטיק גמישותגדר חלקות ברשתות פלניתן ל, או חופרותת לא קופצו
י אבנים " צריך שהרשת תקובע לקרקע ע. )"פלקס" רשת  - קרטונים בבתי אריזה כדוגמת

  .מ גובה והארנבות ירוצו מסביב" ס50ולמתוח אותה לגובה בעזרת מוטות 

 

  )גשורב(  -  גידור כרם נגד ארנבות14
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  עיות בגידורעיות בגידורדוגמאות לבדוגמאות לב

  יםיםשערשער. . 11

 נקודות תורפה העולות וחוזרות בהרבה ר עושים את הגדר הטובה ביותר ישנןגם כאש
ראה  ('לשערהשקענו בגדר אבל לא דאגנו 'הבעיה העיקרית הינה  . שטחים מגודרים

  .שים גדר צריך גם להשקיע בשער לפיכך כאשר עו,)15 ' מסתמונה

  פתרונותפתרונות

 .)16 ' מסראה תמונה (נסגר מטר שעליו השער 1חגורת בטון ברוחב של לפחות  •

 .להקפיד שאין רווחים בין הכנפיים של השער בסגירה •

 .)16' ראה תמונה מס (לחגורת הבטוןעד ללא רווח השער צריך להגיע  •

  .יום במהלך העבודהשעות הלהקפיד לסגור את השער גם ב •

  

 

  )כנףכרם ב ( - כניסת דרבןאפשר מ  שער ללא חגורת בטון15
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  )כרם מבוא חמהב( - שער עד לרצועת הבטון כולל צינורות תחתיים16

  

  אבחון נכון של בעל החיים אבחון נכון של בעל החיים .  .  22

מיועד  מי הגידור  ואתמי עושה את הנזקצריך תמיד לבדוק  . ברע מהגידור לא מונע כל
 .לעצור

 . ם של פרחי אדמוניותי גירית מצויה בשתילים צעירי"נזק של חפירות ע  ::דוגמהדוגמה

  ).17' תמונה מס( מ רוחב" ס10 אבל לגירית אין בעיה לעבור מעבר של השטח מגודר

  

 

  )רמת מגשימיםב( – 20X10פתח עין עם גידור ברזל בנין גירית עוברת   17
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  י בעלי החייםי בעלי החיים""למידה עלמידה ע.  .  33

 פתרון - ת ומעברים של חזירי בר וצבאיםהוספת ניילונים על גידור קיים כדי למנוע קפיצו
 .עונתי ופשוט

   .הצבאים קופצים מעל לגדר החשמלית  .רמותבמושב מטע מנגו  : : דוגמהדוגמה

  תוספת ניילונים להפחדה  ::הפתרוןהפתרון

 

  )רמותבמושב מנגו ב ( -מניעת קפיצות צבאים וחזירי בר  18

  

  ת תקציביותת תקציביותוועיעיבב.  .  44

  פות לגידור פות לגידור תוסתוס:  :  פתרונותפתרונות

 ניתן לשלב סוגי גדרות וכך ,במקרים בהם ישנה גדר קיימת ואין תקציב להחליף את הגדר
   .לחזק את הגדר ולמנוע מעבר של חיות בר

 

למניעת  מ למניעת חפירה ומעבר חיות קטנות וההמשך גדר אוסטרלית" מ60X60שילוב של גדר קלועה בתחתית  19

  .2.00בים גובה מעבר זא
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התבססות על גדר קלועה קיימת כאשר בגלל חפירות בתחתית הגדר הוסיף החקלאי גדר 
 .מרותכת מברזל בנין וכך חיזק את הגדר הקיימת

 

  )כרם מבוא חמהב( - קלועה בתוספת גדר מרותכת גדר חלק תחתון של חיזוק20

  

  טיפוס על גדרותטיפוס על גדרות.  .  55

) 12' תמונה מס(תייל מחושמל על גדרות ניתן להוסיף על גדר קיימת תוספת למניעת טיפוס 

נוצרת כעין שמלה הפוכה שבעל החיים לא יכול לעבור גובה הגדר מגיע הגדר רפויה או 

  . )21' תמונה מס ( מטר2.2- לכ

 

  

רפויה מעל גדר תוספת גדר   21

בחלקת מיגון למניעת מעבר קיימת 

   אורטל-זאבים
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  ::סיכוםסיכוםבב

למטעים גידור הינו אחד הפתרונות היעילים למניעת כניסת חיות בר 

  פחות בעלי חיים,ככל שגודל העין של הגדר קטן. יםולשטחים חקלאי

אולם מרבית חיות הבר מסוגלות  . מסוגלים לעבור דרך העין של הגדר

  :חשובלפיכך לפני הכל צריך ל; ויכולות לטפס על גדרות

  ?למה מיועד הגידור •

  ? גידור זמני או קבועהאם צריכים •

  ?מי יתחזק את הגידור •

  ? אכן עושים את הנזקטחרואה בשהאם אכן בעלי החיים שאותם אני  •

  ?האם הגידור המתוכנן יעצור אותם •

  

  

  

  ::מונחיםמונחים

 רוחבמונחת על הקרקע ב) חלק מהגדר האופקיתלהצמודה ( למניעת חפירה :  גדר-שמלה
  .ת כלפי חוץ השטח המגודרי השמלה מופנ.מ לפחות ועליה אבנים או אדמה" ס50של 

  . ברזל זווית-ט"בזנ
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   והגנים והגנים  הטבעהטבע    רשותרשות
 *6911  חייגו -ליצירת קשר עם רשות הטבע והגנים 

www.parks.org.il  

    

    

    

  גנדלר יות�:כתב

  מחוז צפו�� נזקי חקלאותפקח

057�7762048: נייד  

yotamgen@gmail.com 

        

 

   כל הזכויות שמורות לרשות הטבע והגנים2009 ©


