
  הקיץ הגיע ואיתו הבהלה מנחשים

 ?אסור לפגוע בושידעתם כי הנחש הוא בעל חיים מוגן האם 

  .לא ירדפו אחרינו גםהנחשים הארצישראליים, והצפע בפרט, אינם רוצים להכיש אותנו והם 
 . מהםיותר משאנחנו מפחדים הרבה הנחשים מפחדים מאיתנו למעשה, 

 תוך שמירה על קשר עין אתו.  מנולהתרחק מהוא בנחש  יםיכולים לעשות כאשר נתקלאנחנו הדבר הטוב ביותר ש
 הנחש לא ירדוף אחריכם, וכל עוד לא תאיימו עליו ולא תתקרבו אליו, הוא לא יעשה לכם כלום.

מכל מקרי ההכשות הם בכף היד או בכף הרגל והקרסול, לרוב  80%-מחקרים שנעשו בעבר הראו כי למעלה מ
הנחשים יכישו אותנו . בגלל חוסר זהירות ,הושטת יד או רגל לעבר הנחש. כלומר, רוב ההכשות הן "באשמתנו"בשל 

 .ש"דוחקים אותם לפינה" ומאיימים עליהםכאשר הם מרגישים רק רק בלית ברירה, 

 :תקלות לא רצויה עם נחשילהאת הסיכוי משמעותית צמצם נוכל ל בסיסיים,אם נקפיד על כמה כללים 

גזם  ,אל תכניסו ידיים או רגליים למקומות נסתרים )כמו שיחים, ארגזים, מתחת לאבנים, בין מערומי גרוטאות .1
 .וכו'(

ס"מ מעל פני הקרקע, כך שהקרקע תהיה  40גזמו את השיחים והצמחים מסביב לבית בגובה של לפחות  .2
 נקייה וחשופה.

על סביבת   השתדלו לשמורו – מחסה מצוין לנחשיםזה  –מערומי קרשים ובולי עץ ליד הבית  נחתהימנעו מה .3
 . ה ומסודרתיחצר נקי

מכונת כביסה, מייבש, קרטונים   –שעמדו זמן רב בחוץ חפצים או פותחים כאשר אתם מזיזים  יזהרוה .4
 או לפתוח. רוצים להזיזשאתם מאחורי החפץ מסתתר שם נחש שמצא מחסה נוח בדיוק שייתכן  .וארגזים

:  לב שימו. הקשות מקל באמצעות השטח את לבדוקראשית   יש, בעייתיים למקומות להיכנס ועליכם במידה .5
 לים לשמוע )הם חרשים(.גומס אינם נחשים  כי יעילה לא שיטה היא רעשים או צעקות השמעת

 .חזק בפנס היעזרו ברירה  בלית,  בחושך בעייתיים באזורים משיטוט הימנעו .6

 .פתחי הביתבוהבית חלונות בתקינות הרשתות את בדקו  .7

הליכה בנעליים על יה והקפידו י סבך צמחתוך הימנעו ממעבר ב –בשדה  ואשטח פתוח עת הליכה בב .8
 .ומכנסיים ארוכים גבוהות

 

  מה עושים אם נתקלים בנחש?

 .  לפגוע בו בעצמכם ובוודאי שלא את הנחשאין לנסות ללכוד עושים:  לא מה חשוב להדגיש ל וקודם כ
 .עבורכם עלול להיות מסוכןוגם  זו עבירה על החוק

 יש לפנות ללוכד מוסמך.  –במקרה הצורך  

 

 למי אפשר לפנות?

שהסכימו להקדיש   טלפונים של מתנדבים מהקהילה מפרסמים כאן להגברת תחושת הביטחון של הציבור אנו 
 .  בעת הצורךהציבור לפניות שלהם  מספרי הטלפוןפרסם את שנהסכימו ולנושא מזמנם 



 לוכדים ומזהים. –לקנו את המתנדבים לשתי קטגוריות יח

 .יםניסיון בלכידת נחשידע ובעלי  – , כשמם כן הםהלוכדים 

אם מדובר  יידעו המין המדויק שמסתובב אצלכם בחצר ויוכלו לזהות את ו ,עם נחשים הם בעלי ידע וניסיון המזהים
 . שאינכם מכירים תקלות עם נחשימידע קריטי בעת ה – בנחש ארסי או לא

 

 לוכדים:        

 053-7762289 יאיר פרידברג

 052-6121670 יובל זהבי

 052-8341872 רואי נאור

 

 מזהים:      

 052-5525035הוד שטרלינג  

 054-6741365 נאוראילנה 

 054-5612245 עפרה וידן

 052-2232279גלעד זהבי 

 

 בעת קריאה ללוכד מאוד חשוב לשמור על קשר עין עם הנחש )מרחוק כמובן(,       

      ! שמירה על קשר עין עם הנחש היא המפתח ללכידה

 

 במקרה של הכשת נחש? לעשותמה 

ולהרגעתו, לנסות להיזכר  הנפגע של מוחלטת למנוחה לדאוג (, 101להשתדל להירגע ולהזמין מייד אמבולנס )
 . בשום אופן לא לרדוף אחר הנחש או לנסות לתפוס אותו. (מיוחדים סימניםגודל, ,  צבע) הנחש במראה

 

 לסיכום:

  ללוכד מוסמך! –למתנדבי הקהילה או בעת הצורך  . פנובעצמכם  ותואל תנסו ללכוד א   –נתקלתם בנחש אם 

, הוא גר קרוב לכאן במשמר  "הלוכד משהם" )מנשה פיקל( אנו מביאים כאן פרטים של לוכד מקצועי ידוע ומוכר, 
 )השירות שלו הינו פרטי ובתשלום כמובן(. דוד ומגיע מהר. מוזמנים לפנות אליו בעת הצורך

 052-2445731        מנשה פיקל )הלוכד משהם(

                                    קיץ מהנה, בריא ובטוח לכולנו

 כתיבה ועריכת המסמך: אייל מצליח


