יום עיון מקוון

מניעה והתמודדות עם מינים פולשים
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סדר היום:
 09:00דברי פתיחה  -חגי שניר ,מנהל שה"מ
 09:05מדיניות משרד החקלאות בנושא מינים פולשים
 פרופ' עבד גרא ,מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת09:15
09:35
09:50
10:05

מינים פולשים  -תופעה גלובלית  -פרופ' תמר דיין ,אוניברסיטת תל אביב
מינים פולשים  -לאתר ,לכתר או לוותר  -מהיבט מקומי ובין-לאומי
 פרופ' אברהם גמליאל ,מנהל המחקר החקלאיאומדן הנזק הכלכלי-חקלאי ,הנגרם ממינים פולשים בישראל
 ד"ר אפרת הדס ,מנהלת ההשקעות בחקלאותצמחים פולשים המזיקים לחקלאות  -תמונת מצב
 -דניאלה כפרי ,השירותים להגנת הצומח ולביקורת

 10:20הפסקה
 10:30חרקים פולשים מזיקים בישראל  -פרופ' צביקה מנדל ,מנהל המחקר החקלאי
 10:45עש התפוח המדומה כמין פולש וההתמודדות עמו  -ד"ר שאול בן יהודה ,שה"מ
 11:00פתוגנים פטרייתיים כמינים פולשים ,כמו מחלת פנמה בבננות
 ד"ר סטנלי פרימן ,מנהל המחקר החקלאי 11:15פתוגנים בקטריאליים כמינים פולשים ,כמו מחלת הקסיללה
 ד"ר אופיר בהר ,מנהל המחקר החקלאי 11:30חדירה של מחלות זואונטיות למשקי בעלי חיים באמצעות מיני פרוקי רגליים פולשים
 ד"ר עדי בכר ,השירותים הווטרינריים ,משרד החקלאות 11:45הפסקה
 11:55ציפורים פולשות  -הנזק שהן מסבות ודחיקתן את המינים המקומיים
 ד"ר יואב מוטרו ,השירותים להגנת הצומח 12:25התמודדות מערך ההסגר עם סכנת המינים הפולשים
 -ד"ר אריק שמאי ,מנהל ההסגר ,השירותים להגנת הצומח ולביקורת
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הערכה כלכלית לכדאיות הטיפול במינים פולשים
הוכן ע"י אפרת הדס ,אורי נווה ,גל זגרון ,ציפי סבג פרידקין
מינים פולשים שחדרו לישראל עלולים להסב נזק רב לאדם ,לסביבה ,לתשתיות ולחקלאות .יתרה
מכך ,המינים פולשים נחשבים לגורם השני בחשיבותו באובדן המגוון הביולוגי ,ופוטנציאל הנזק
שלהם גבוה.
בעבודה שפורסמה בנובמבר ( 2020הדס וחוב') הוצגה הערכה כלכלית לעלות הנזק שגורמים מינים
פולשים נבחרים ,אשר מרביתם אינם מטופלים כיום על ידי השירותים להגנת הצומח של משרד
החקלאות .כמו כן ,הוצגה בעבודה הערכה כלכלית לעלויות מניעת חדירתם או התבססותם של מינים
אלו בישראל .בהרצאה יוצגו תוצאות עבודה זו.
הנזק הסביבתי כפי שחושב במחקר הנ"ל ,מבטא את מידת הפגיעה ,הנובעת מפלישה ומהתפשטות
פוטנציאליות של מינים פולשים ומאיום פגיעתם באדם ,בתשתיות ,בחקלאות ובסביבה (כולל טבע
ותיירות) .הנזק לאדם נקבע על בסיס הערכת מספר ימי האשפוז או עלות הטיפול התרופתי כתוצאה
מפגיעה פוטנציאלית; הנזק לתשתיות נאמד על בסיס הערכה כספית של חומרת הנזק העלול
להיגרם להן; הנזק לחקלאות ,אם קיים ,נבחן בהיבט הפגיעה בתוצרת החקלאית ,ביצוא החקלאי
ובגורמי הייצור; הנזק לטבע ולסביבה נאמד על פי הערכת מומחים ,על בסיס עלויות הטיפול המבוצע
כיום לפי יחידות שטח ,ולפי הסיכון לשריפות העלולות להיגרם על ידי מינים המוגדרים כבעלי
פוטנציאל בעירה גבוה .חישוב הנזק הכולל התבסס על היקפי השטחים שנפגעו או שיש סכנה מידית
לפגיעתם ממינים פולשים בשנת  .2020בעבודה זו אין התייחסות להערכת היקף השטח שיינזק
בעתיד ,אם לא תינקטנה פעולות מניעה.
מן הניתוח הכלכלי התברר כי העלות השנתית של הנזקים ,הנגרמים כתוצאה מחדירתם
והתבססותם של המינים הפולשים ,עשויה להגיע לכ 473-מיליון  .₪העלות השנתית של מניעת
כניסתם של מינים פולשים אלה ,צמצום היקף התבססותם וביעורם הוערכה בכ 35-מיליון ש"ח.
מכאן נובע כי עלות הטיפול השנתית במינים הפולשים פחותה מעשרה אחוזים מהנזק שהם עלולים
להסב .נתונים אלה מצביעים על כדאיות כלכלית לטיפול במינים הפולשים ולמניעת כניסתם לארץ,
על פני טיפול בדיעבד בנזקים הנגרמים בגינם; וכן על כך שכל פעולת מניעה תשיא חיסכון אדיר
בהוצאות עתידיות.
ניתן לקבל העתק מעבודה זו אצל הכותבים או בכתובת הדוא"לefrath@moag.gov.il :
ד"ר אפרת הדס  -מנהלת תחום בכירה ,מנהלת ההשקעות בחקלאות ,משרד החקלאות
ציפי סבג פרידקין  -מנהלת תחום חקר שווקים ,החטיבה למחקר ואסטרטגיה ,משרד החקלאות
אורי נווה  -סגן מנהל חטיבת המדע של רשות הטבע והגנים
ד"ר גל זגרון  -מנהלת אגף מזיקים והדברה ,המשרד להגנת הסביבה
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צמחים פולשים בחקלאות  -תמונת מצב
דניאלה כפרי ,אגף אבחון ,השירותים להגנת הצומח ולביקורת ,משרד החקלאות
daniellac@moag.gov.il
"צמחים פולשים" הינם צמחים שהפצתם לאזור חדש מסבה נזק משמעותי לאדם או לסביבה באזור
זה ,כאשר מבחינים בין הפצה בעזרת אדם להפצה טבעית .צמחים אלו מאופיינים בדרך כלל בכושר
ריבוי גבוה ,ביכולת ניצול משאבים מזדמנים ( ,(resource pulsesבהיעדר אויבים טבעיים ,ביכולת
לתזמן את מחזור חייהם בהתאם לתנאי הסביבה ,ובהפרשת חומרים אללופטיים או
אנטימיקרוביאליים (.(novel weapons
"עשבים רעים" הוא מושג חקלאי המתייחס לצמחים הגדלים בהצלחה בשטחים מופרים עם
פוטנציאל ייצור ,אשר מסוגלים להתמודד עם הפרעות חוזרות .הם מאופיינים בתחרותיות ,ביכולת
הסתגלות אבולוציונית ובסבילות לתנאי סביבה קשים.
עשבים רעים ,שהם גם צמחים גרים בעלי פוטנציאל פלישה ,עלולים להסב נזק חקלאי וסביבתי חמור
במיוחד .להלן דוגמאות:
שלשי רגלני ( Trianthema portulacastrum -משפחת חיעדיים)  -צמח גר ,חד-שנתי קיצי,
המשלים מחזור חיים בשבועות ספורים .בעונה אחת ייתכנו כמה גלי הצצה .הצמח מתפשט באזורים
טרופיים וסוב-טרופיים בעולם .מדווח כי אילוח בשלשי רגלני בחלקות אגוזי אדמה ,סויה ,תירס,
שעועית ועוד גרם לאובדן יבולים משמעותי .בארץ הצמח משבש את גידול העגבניות לתעשייה,
אבטיח ועוד.
פרתניון אפיל ( Parthenium hysterophorus -משפחת מורכבים)  -צמח ממוצא אמריקאי המהווה
מין חלוץ באזורים מופרים .הפרתניון בעל יכולת הסתגלות לטווח רחב של תנאים .הצמח מסוגל
להשלים את מחזור חייו ב 28 -ימים .בית הגידול האופטימלי מאופיין בטמפרטורה ממוצעת של ,28C
בכמות משקעים גדולה מ 500-מ"מ לשנה ובקרקע בסיסית .הצמח גורם להשפעות שליליות שונות,
כמו פגיעה בבריאות האדם על ידי חומרים אלרגניים ובחיות המשק בעזרת רעלנים; מסב נזקים לגידול
חמניות ,סורגום ,קנה סוכר ועוד ,וכן מהווה פונדקאי למזיקים ולפתוגנים חקלאיים .כמו כן ,הוא גורם
נזק סביבתי ע"י דחיקת הצמחייה הטבעית.
טיונית החולות ( Heterotheca subaxillaris -משפחת מורכבים)  -הובאה לארץ בשנות ה70-
מאזורים חוליים בארה"ב ,לצורך ייצוב דיונות במישור החוף הצפוני .בארץ המוצא הצמח הוא חד-
שנתי ,אך בארץ מחזור החיים שלו ומשך הפריחה ממושכים יותר ,כך שלעתים הצמח דו-שנתי וייצור
הזרעים מוגבר .בנוסף ,נמצא כי שורש הטיונית בארץ ארוך פי ארבעה בממוצע מאורכו באמריקה,
כך שהשורש יכול להגיע למי תהום עמוקים בעונה השחונה ,והצמח פורח בסוף הקיץ ,כלומר "מחוץ
לעונה" .מבחינת נזקו ,הצמח דוחק את הצמחייה הטבעית ומהווה עשב רע בפרדסים ,במטעים
צעירים ובאדמות מרעה.
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חרקים פולשים מזיקים בישראל ,בהתייחסות
ליקרוניות כדוגמה אקטואלית
Invasive insects as plant pests in Israel with an
emphasis on long-horned beetles
צביקה מנדל ,המחלקה לאנטומולוגיה ,מנהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני,
zmendel@volcani.agri.gov.il
משנת  2000תועדו בישראל לפחות  45מיני חרקים מזיקים חדשים .קצב ההתבססות הגבוה אינו
מפתיע ,כיוון שהחרקים בעלי תכונות ההופכות אותם לפולשים מוצלחים .הכוחות העיקריים,
המניעים את מעבר מיני החרקים החדשים מאזור אחד לאחר ,קשורים לפעילות האנושית :בעבר
נעשו הדברים בעיקר על רקע של הגירה; ובתקופה המודרנית פלישה זו מונעת בעיקר מהסחר הבין-
לאומי והתיירות .גורמים נוספים ,כמו שינויי האקלים והתרחבות השטחים החקלאיים לאזורים
מדבריים ,מאיצים את התהליך .חלק ממיני החרקים הפולשים הפכו למזיקי צמחים קשים ,בשל
הימצאותם של מיני צמחים אשר להם עמידות נמוכה כלפי החרק המזיק ,בשל היעדר אויבים טבעיים
יעילים ובשל בתי גידול המקנים תנאים פיזיים נוחים לקיום המזיק .בחינת אזורי המוצא של מיני
חרקים פולשים בישראל מעידה על כך שהם מייצגים את רוב אזורי הצומח .עם זאת ,חלק ניכר הגיע
מהמרחב שבין הודו-סין וא וסטרליה; ומיעוטם הגיע "בקפיצה" מאזור מרוחק .רוב המינים חדרו
לישראל מהמדינות השכנות ,אם כי המוצא של רובם באזורים רחוקים .מינים פולשים מהווים את רוב
המזיקים הקשים של ענפי הפירות ממוצא אקזוטי (כמו אבוקדו ,הדרים ומנגו) ,ומיעוט מזיקים גם
לגידולים מקומיים (כמו גפן ,גלעיניים או תמרים) .מבין החרקים המזיקים הקשים ,העלולים לפלוש
לישראל בשנים הקרובות ,ראוי לציין שני מיני פסילות ,המעבירות את מחלת ה Greening-בהדרים,
ושני מיני יקרוניות (הנזכרים להלן).
יקרוניות הן מבין מיני החרקים הפולשים המסוכנים לצמחייה מעוצה .בישראל כ  130מיני יקרוניות,
ומעריכים כי כ 10%-8%-מהם הם מינים פולשים .רק מעטים ממיני היקרוניות בישראל בפרט,
ובעולם בכלל ,הם מזיקים קשים של צמחים חיוניים .בישראל שני המינים האלימים במיוחד כלפי
עצים חיוניים הם יקרונית השקד  ,Cerambyx dux -ונובר (יקרונית) התאנה Batocera -
 ;rufomaculataהראשון – מקומי ,והשני  -מין פולש .המוצא של מרבית מיני היקרוניות האלימים
בעולם כלפי צמחים חיוניים הוא באזורים הטרופיים .יקרוניות ,כמזיקים קשים ,הן ברובן מינים
פולשים או מינים מקומיים התוקפים מיני עצים אקזוטיים .יקרוניות מועברות למרחקים ארוכים
באמצעות שינוע גזעי עצים; כך לדוגמה ,הועבר נובר האקליפטוס המנוקד מדרום אפריקה לישראל.
שני מיני יקרוניות ,שאנו צופים כי יפלשו לישראל בשנים הקרובות ,הם יקרונית אסייתית -
 ,Anoplophora glabripennisויקרונית ההדר הסינית  .A. chinensis -בתי הגידול הטבעיים של מיני
הסוג  Anoplophoraהם באזורים הטרופיים והסובטרופיים במרכז אסיה ובמזרחה .שני המינים הללו
אלימים כלפי מגוון גדול של עצים ומחוללים נזקים במיליארדי דולרים .כמעט בכל המדינות ,שאליהן
מינים אלה פלשו ,נערכו מבצעי הכחדה גדולים במידה מסוימת של הצלחה .חזית ההתפשטות של
שני המינים קרובה לישראל :היקרונית האסייתית התבססה במרכז לבנון ,ויקרונית ההדר הסינית
נרשמה לא מכבר בחופי אנטליה שבטורקיה .כדי לקדם את הפלישה של מינים אלה ולפתח כלי
ממשק כנגד יקרונית השקד ונובר התאנה ,הוקם צוות המייצג ארגונים שונים ופועל בשלושה
מיש ורים :בחינת תכשירי הדברה ,תוך שימת דגש על חומרים ידידותיים לסביבה למניעת האכלוס;
שימוש בחיישנים לגילוי האכלוס; ובחינת אמצעי ניטור.

5

עש התפוח המדומה Thaumatotibia leucotreta
כמין פולש בישראל והדרכים להתמודדות עמו
מונדקה4

שאול בן יהודה ,1לאה סלע ,2מעין גולני 3ולילי
1משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,שה"מ; 2ארגון הדב"מ  -מושבות השומרון; 3חב' לוכסמבורג;
4המכללה האקדמית ספיר
עש התפוח המדומה הוא אחד משמונת מיני העשים שפלשו בעשורים האחרונים לישראל .עש זה
נחשב בעייתי ביותר בשל היותו מזיק הסגר ,ומשום האיום הנגרם בעטיו על יצוא תוצרת חקלאית
מישראל.
אזור התפוצה הטבעי של המין עש התפוח המדומה (עת"מ) מתפרס על פני אתיופיה ,מדינות התת
סהרה ,והאזורים הגשומים עד לדרום אפריקה .העש התגלה לראשונה ותואר באזור נטאל כבר בשנת
.1901
עת"מ נמצא לראשונה בישראל בשנת  1984בפירות על עץ מקדמיה בכפר שמריהו ,שלשם הוא
הובא מבלי משים מדרום אפריקה (ויסוקי וחובריו .)1986 ,בעשורים הראשונים שלאחר גילויו ,בלט
העת"מ בנוכחותו בשיחי קיקיון .החל מסוף  2010העת"מ הוכרז כמזיק משמעותי ברימון ורק משנת
 2014ואילך הוכר בכך שהוא מזיק בעייתי בהדרים.
עש התפוח המדומה מעמיד דורות אחדים בשנה ,אינו שרוי בתרדמה ,מתפתח במהלך כל השנה
ומשגשג בעונות מעבר ,בעיקר בסתיו .מדובר בפוליפאג מובהק ,המתפתח בהצלחה לפחות ב70-
מיני פונדקאים ,שביניהם ,הדרים ,רימון ,אפרסמון ,גויאבה ,אבוקדו ,גלעיניים ,אנונה ,ענבים ,שסק,
מקדמיה ועצי פרי אגוזיים נוספים ,מנגו ,אלון ,פלפל ,ורדים ,תירס וכותנה.
הנזקים הישירים והעקיפים ,הנגרמים כתוצאה מהימצאותו ,נאמדים במיליוני ש"ח בשנה .הפגיעה
הכלכלית הקשה קשורה להיותו מזיק הסגר בשוקי היצוא ,והיא נגרמת כתוצאה מהוצאות הדברה
ישירות למניעת נזקים למטעים בכלל ,ומעלות הניטור הגבוהה הנובעת מקשיי זיהוי וממעבר מהיר
של אוכלוסיית העש משטחי שוליים חקלאיים ואחרים .התבססות העת"מ בישראל מתאפיינת
בהסתגלותו למיני פונדקאים רבים במשך הזמן ,באפשרותו לעבור בנקל בין גידול אחד למשנהו
במרחב ,ובהיקף תפוצתו שהלכה והתרחבה לאזורים שונים בארץ.
חזית ההתמודדות עם העת"מ כמזיק פולש התמקדה במסגרת החלטות 'מלמעלה למטה' top -
 ,down decisionאך הן לא צלחו ,וייתכן שמסיבה זו גם פעילות המחקר התשתיתי לא תרמה הרבה
להתמודדות עם אוכלוסיית העש בשטחי הגידול .זמן רב מדי חלף עד להכרה בממדי הבעיה ובדחיפות
הצורך במציאת פתרונות מעשיים .פתרונות וקידום הממשק התקבלו דווקא בהחלטות וביוזמות
פרטניות 'מלמטה למעלה'  ,bottom up decisions -שגובשו בעיקר על ידי מדריכי שה"מ ,פקחים
וחברות ההדברה ,ומילאו החל מתחילת העשור האחרון את החלל שנוצר .בעקבות פעילויות המו"פ
היישומי ,פותחו והוטמעו בהדרגה פתרונות יעילים להתמודדות עם העת"מ ,הכוללים אמצעים לניטור
ולהדברה ופרוטוקולים לממשק ,בהתאם לפעילות ולהתנהגות העש בפונדקאים השונים.
האתגר שמעמיד העת"מ כמין פולש וכמזיק ,כרוך בשורה של מסקנות ,שהחשובות שבהן )1 :יש
לבחון את מערכות קבלת ההחלטות בעניין הגישה שיש לנקוט ,כשמדובר במזיק פולש קשה ,בעיקר
לאור ההיסטוריה של הפגיעה המוכרת ממקומות אחרים;  )2נדרשת גישה מרחבית ליישום ממשקי
הדברה בפסיפס הגידולים האופייני במדינת ישראל;  )3הגברת שיתופי הפעולה לצורך קידום דרכים
יעילות למניעת העש בגידולים קיימים ובגידולים חדשים ,שאליהם עלול העש להסתגל בעתיד ,כגון
כרמים ,שקדים ,מיני גלעיניים וגרעיניים ,ירקות ,גידולי שדה ,פרחים ועוד.
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פתוגנים פטרייתיים כמינים פולשים,
'מחלת פנמה' בבננה
גלפז2

סטנלי פרימן ,1מרסל מימון ,1נועה סלע ,1אורי שפאץ ,1,2ונבות
1המחלקה לפתולטגיה של צמחים וחקר עשבים ,מרכז וולקני ,ראשון לציון; 2מו"פ צפון
'מחלת פנמה' ,הנגרמת ע"' הפטרייה  ,)Foc( Fusarium oxysporum f. sp. cubenseהשוכנת קרקע ,הינה
אחת המחלות ההרסניות בגידול הבננה בעולם .גזע  1של  Focהסב נזק חמור לזן 'גרו מישל' שהוחלף עד
לשנת  1960ע"י זני בננה מקבוצת הקוונדיש ,העמידים לגזע זה .למרות זאת ,גזע חדש של  ,Focהמכונה
 ,)TR4( Tropical race 4השייך לאוכלוסייה קלונלית וגורם לנזק חמור לזני קוונדיש ואחרים ,זוהה בשנות ה-
 90של המאה ה 20-בדרום-מזרח אסיה (אינדונזיה ,מלאזיה וטאייואן) .מאז  TR4התפשט לאוסטרליה ()1997
לפיליפינים ( ,)2003ולרוב המדינות המגדלות בננה באזור (סין ,לאוס ,וייטנאם ,קאמבודיה ומיינמאר).
לאחרונה TR4 ,התגלה במוזמביק (אפריקה) ,בעומן ,בפאקיסטאן ,בהודו ובאזור מזרח הים התיכון (ירדן
ולבנון) .בקיץ  2016זוהה  TR4בצמחי בננה בוגרים מזן 'גנד ניין' מקבוצת הקוונדיש במטע בשפיה שבחוף
הכרמל ובקיבוץ עין גב .באנליזה מולקולרית בשיטת ה PCR -עם פריימרים ספציפיים וריצוף מספר גנים,
זוהתה הפטרייה כגזע  TR4של  .F. o. f. sp. cubenseהגנומים של חמש פטריות ייצוגיות :מישראל (2
תבדידים) ,מירדן ,מהפיליפינים ומאינדונזיה ,רוצפו במטרה לקבוע את מקור התבדידים מהארץ .מאנליזת ה-
 SNPsשל  12גנומים של תבדידי  TR4ייצוגיים מהעולם עלה כי מקור המחלה בארץ מגיע מירדן .לאור המצב,
נעשים מאמצים למנוע את התפשטות גורם המחלה מהמדינה השכנה ובתוך הארץ.
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התפרצות גורם המחלה החיידקי Xylella fastidiosa
במטעי שקד בישראל
אופיר בהר ,מנהל המחקר החקלאי
החיידק ( Xylella fastidiosaקסיללה) מאכלס מגוון רחב מאוד של מיני צמחים וגורם למחלות קשות
בכמה גידולים מרכזיים ,כגון גפן ,הדרים ושקד .במשך שנים רבות נותר החיידק מוגבל ליבשת המוצא
שלו ,אמריקה ,אך בעשור האחרון זוהה במדינות אחדות במערב אסיה ,באירופה ובמזרח התיכון.
הסברה הרווחת לדילוג הטרנס-אטלנטי של החיידק היא שייבוא של חומר צמחי נגוע ממרכז אמריקה
הוא זה אשר הביא את החיידק ליבשת אירופה .הראשונה במדינות אירופה אשר בה החל להתממש
פוטנציאל הנזק של קסיללה הייתה איטליה ,שבה זוהה החיידק לראשונה בשנת  2013בעצי זית עם
תסמיני התייבשות של עלים וענפים .ההגעה של החיידק קסיללה לאיטליה מהווה דוגמה מצוינת
להמחשת האיום הנשקף לצומח בכלל ,ולגידולים חקלאיים בפרט ,על ידי מינים פולשים .עד לאותו
הזמן לא הוכר כלל החיידק קסיללה כמזיק משמעותי בגידול הזיתים ,אולם התנאים הספציפיים
שהתקיימו באיטליה טרם בואו של החיידק ,היוו כר נרחב ונוח להתפרצות מהירה ואגרסיבית מאוד
של המחלה ,אשר הובילה להשמדתם של אלפי דונמים של עצי זית עתיקים באזור דרום איטליה.
בשנת  2016זוהה החיידק קסיללה לראשונה בישראל במטעי שקד באזור עמק החולה .סקרים
שנעשו על ידי השירותים להגנת הצומח הראו שגבול התפוצה הדרומי של החיידק הוא אזור צומת
מגידו ,וכי הנגיעות המשמעותית ביותר היא במטעי שקד בעמק החולה .מקור החיידק טרם הוברר,
אך תוצאות ראשוניות מעידות על כך שלאור השונות הגנטית המצומצמת של החיידק הנמצא
בישראל ,ככל הנראה ,מדובר באירועי חדירה בודדים .עד כה נפגעו בישראל רק מטעי שקד ,אך מבחני
הדבקה שנעשו בתנאים מבוקרים מוכיחים כי הטיפוס המקומי עלול לתקוף גם גפן מאכל וגפן יין.
בניגוד לגורמי מחלות אחרים ,הפצת החיידק קסיללה תלויה לחלוטין בקיום של וקטור חרקי מתאים;
ובהיעדרו לא צפויה להתרחש הפצה של המחלה בתוך המטע .עם זאת ,עדיין יכולה להתקיים הפצה
באמצעות חומר ריבוי ,כגון שתילים שמקורם בחומר צמחי נגוע ,ולכן יש חשיבות רבה להקפדה על
שימוש בחומר ריבוי נקי למניעת התפשטות כלל ארצית של המחלה ,אשר ללא ספק תוביל לנזקים
גבוהים בהרבה ,ואולי אף להתפרצות בגידולים נוספים .התנהגותם של מינים פולשים קשה מאוד
לצפייה ,וכל שינוי עלול להוביל להתפרצות קשה ולהדבקה של גידול נוסף .אי לכך ,נדרש מעקב צמוד
ומתמיד אחר מצב המין הפולש ,המלווה במחקר הביולוגיה של גורם המחלה ,ויחד יאפשרו זיהוי מהיר
של שינויים ,אשר יובילו להתפשטות המין הפולש ,ותגובה מהירה ויעילה לסיכול ההתפשטות.
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חדירה אפשרית של מחלות זואונטיות למשקי בעלי
חיים באמצעות מיני פרוקי רגליים פולשים
עדי בכר ,השירותים הווטרינריים ,משרד החקלאות
מחלות זאונוטיות הן מחלות המועברות בין בעלי חיים לבני אדם .פרוקי רגליים מוצצי דם משמשים
כווקטורים (מעבירים) של פתוגנים זאונוטיים רבים .מחלות זאונוטיות חדשות עלולות להתבסס
במשקי בעלי חיים בישראל בשתי דרכים:
א) בעקבות חדירה והתבססות של מעבירים פולשים ,כדוגמת יתוש הטיגריס האסיאתי
שהתרבה בארץ בשנים האחרונות ,ומעביר את קדחת מערב הנילוס.
ב) בעקבות חדירה והתבססות של פתוגן באוכלוסיות מקומיות של מעבירים; לדוגמה ,נגיף
צ'יקונגוניה שחדר לצפון איטליה על ידי מטיילים ,התבסס באוכלוסייה המקומית של יתוש
הטיגריס האסיאתי וגרם להתפרצות מחלת צ'יקונגוניה ב.2007-
על כן מעבירים פולשים הם לא רק בעיה סביבתית אלא גם בעיה שעלולה להשפיע על בריאות האדם
והחי.
בהרצאה זו נסקור את אופן חדירתם האפשרית והתבססותם של יתוש אדס מצרי ושל קרציות מהסוג
אקסודוס לישראל ,ואת הסיכון שהם עלולים להוות לבריאות משקי בעלי החיים והציבור בישראל.
בנוסף ,נדון בחדירה אפשרית של נגיף הCrimean Congo Hemorrhagic fever virus (CCHFV) -
והתבססותו באוכלוסיות מקומיות של קרציות מהסוג  ,Hyalommaונפרט על חדירתו של נגיף
השמלנברג לישראל ועל התבססותו באוכלוסיית היבחושים המקומית במהלך .2018
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ציפורים פולשות  -הנזק שהן עושות ודחיקתן את
המינים המקומיים
ד"ר יואב מוטרו  -השירותים להגנת הצומח ולביקורת
התקופה המודרנית ,הצפיפות הגדלה בארץ ,החקלאות האינטנסיבית ,הגינון ,העלייה ברמת החיים
ותאוצת הפיתוח  -כל אלה שינו את פני הארץ במאה האחרונה באופן שקשה לתאר .די בהשוואת
תמונות ישנות מתקופת המנדט או קודם לכן לתמונות שבהן אותו מקום כיום ,כדי להבין את גודל
המהפכה שחוללנו בנוף .תהפוכות אלה שינו את הרכב הצמחים ובעלי החיים הקיימים מקדמת דנא.
בנוסף לקטל ולהרס בתי הגידול המוכרים ,התכונות שנדרשו לאורגניזמים לשרוד בתנאי העבר ,אינן
נחוצות עוד כיום תחת השינויים שאירעו בארצנו .עתה יש למרבית המינים בעולם סיכויים טובים
לשרוד פה ,אם רק תינתן להם האפשרות .לפיכך ,קצרה הדרך מרגע חדירתו של מין זר לארץ ועד
להתבססותו כפולש .למותר לציין כי מין פולש מגיע לארץ בבדידות מזהרת :ללא המתחרים שלו ,ללא
הטפילים שלו וללא הטורפים שלו – כך שנקודת המוצא של אותו מין היא ביתרון מול הטבע המקומי.
בהיבט של ציפורים ,הבעיה חמורה אף יותר .יופיין ,שירתן ותכונותיהן האנושיות הפכו חלק מן המינים
לחיות מח מד מבוקשות ,ולכן פליטי התרבות שברחו מכלובים הם אלה שביססו את האוכלוסיות
הפולשות בארץ .בעיה נוספת ,הנובעת מסיבות דומות היא שהחוק בישראל מגן אוטומטית על מינים
אלה כאשר הם יוצאים לחופשי ,ובכך מקשה ומסרבל ביורוקרטית את הטיפול בהן .עניין שלישי,
המעכב את הטיפול היעיל אף יותר ,הוא דעת הקהל הלא מלומד .בישראל ציד חיות אינו פופולרי,
במיוחד בסביבות מיושבות (משם חודרים פליטי תרבות) .יופיין של הציפורים הפולשות גורר אמוציות
אמפטיות כלפי הפרט ,עד כדי ביטול המחשבה הרציונלית על הנזק ארוך הטווח לטבע ולחקלאות.
מרבית המינים הפולשים הם עופות טרופיים ,אינטליגנטיים ואגרסיביים .תכונות אלה אינן עוזרות מול
איתני טבע קשים ,כקיץ חם ,ארוך ויבש ,אך את המכשלות הללו "פתרנו" עבור הפולשים בעזרת
פיתוח ,עיור ,השקיה וגינון .מכאן ,דרכם "להסתדר" בארץ סלולה ,והמינים המקומיים ,המצוידים
ביכולות להתמודד עם איתני הטבע ,שאינם רלוונטיים עוד ,יוצאים בהפסדם .גם החקלאות מפסידה,
בכך שההתבססות וההתרבות המהירה של המינים הפולשים משנה את התמונה המוכרת של נזקי
החקלאות ושיטות ההימנעות מהם טרם פלישתם.
הפולש המזיק ביותר לחקלאות הוא הדררה המצויה ,החיה בקרבנו כבר כמה עשורים .הדררות
מתאספות ללהקות ענק (לעתים של אלפי פרטים) ועפות למקורות מזון מרוחקים .הגידולים
המועדפים על הדררות הם :שקדים ,חמניות ,פקאנים ושאר עצי פרי .מקומות האכילה אינם קבועים
ואתרי הלינה דינמיים ,בדרך כלל בקרבת יישובים ,והם אינם דווקא מקומות הקינון .בצוהרי היום
הדררות מתאספות במקום אחר .כל אלה הופכים את הטיפול בהן למשימה קשה ביותר; וכאשר
מדובר באוכלוסיות המונות עשרות עד מאות אלפי פרטים בישראל – הבעיה כנראה תישאר ,והיא
עולה לחקלאים ביוקר.
מינים נוספים שיש לתת עליהם את הדעת הם :התוכי הנזירי ,הניזון מן הקרקע; התוכי הסנגלי,
המתחיל להתבסס בארץ; תוכי אלכסנדרין; מיינה מצויה; זרזיר בורמזי; ציפורי אהבה; יאוריות; עורב
הודי ועוד.
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התמודדות מערך ההסגר עם סכנת המינים
הפולשים
מאת אריק שמאי ,מנהל אגף ההסגר ,השירותים להגנת הצומח ולביקורת
מערך ההסגר של השירותים להגנת הצומח ולביקורת פועל למניעת חדירה לארץ של 'נגעי הסגר',
מזיקים וגורמי מחלות חדשים ,העלולים לפגוע בצומח בטבע ובחקלאות בישראל.
נגעים בכלל ,ונגעי הסגר בפרט ,כוללים מינים של חרקים ,אקריות ,נמטודות ,פטריות ,חיידקים,
וירוסים ועוד ,העלולים לחדור לארץ בשלוש דרכים עיקריות :התפשטות באופן טבעי מארצות שכנות,
באמצעות מעבר סחורות של תוצרת חקלאית ומוצרים צמחיים שונים ,ובאמצעות הברחת חומר צמחי
בצורה שאינה מורשית ואינה מבוקרת.
מפקחי ההסגר של השירותים להגנת הצומח פרוסים בכל נקודות הכניסה לארץ ,בנמלי הים בחיפה
ובאשדוד ,במסופי המטענים ובאולם הנוסעים הנכנסים בנתב"ג ,וכן במעברים היבשתיים בנהר
הירדן ,בכרם שלום שבגבול עם רצועת עזה ,ובניצנה בגבול עם מצריים .המפקחים בודקים משלוחים
של מוצרים שונים המכילים חומר צמחי ,כולל חומר ריבוי המיועד לזריעה ולשתילה ותוצרת צמחית
טרייה המיועדת למאכל.
המפקחים בודקים הן את המסמכים המלווים את המשלוח והן את המשלוח עצמו .בדיקת המסמכים
כוללת את תקינות ההצהרות המופיעות ב'תעודת הבריאות' ,המסמך הרשמי המלווה את
המשלוחים ,אשר מונפק על ידי ארגון הגנת הצומח בארץ המקור .במסמך זה מאושרים מילוי
הדרישות ,שנקבעו בתהליך הערכת סיכונים לפני מתן האישור ליבוא .הדרישות הללו מתייחסות
לניקיון מנגעים ספציפיים ,העלולים להגיע עם המוצר המסוים ,ומתבססות על דרישה לפיקוח בשדה,
בדיקות מעבדה ,טיפולים כימיים ובדיקה ויזואלית של המשלוח ,המתבצעים בארץ המקור באחריות
השירותים המקומיים ל'הגנת הצומח'.
הבדיקה הוויזואלית מתבצעת בנקודות הכניסה לארץ על ידי מפקחים מנוסים ,רובם ככולם אגרונומים
בעלי תארים מתקדמים ,ומבוססת על מדגם מייצג לפי עקרונות סטטיסטיים המקובלים בסטנדרט
בין-לאומי .בחלק מהמקרים המשלוח נדגם לבדיקות מעבדה כדרישה מנדטורית או על סמך ממצאים
בבדיקה הוויזואלית.
לאגף ההסגר יש ממשקים רבים מבית ומחוץ :יבואנים ,חקלאים ,חברות עמילות מכס ,יחידת האבחון
ומעבדות פרטיות ,האמונות על בדיקת דגימות וזיהוי הנגעים הנתפסים ביבוא ,יחידת אקולוגיה,
המפעילה מערך ניטור לזיהוי חדירה של נגעים חדשים; שיתוף ידע מקצועי עם חוקרים באקדמיה
ועם אנשי שה"מ; יחידת הפיצו"ח החוקרת הברחות; ומשרדי ממשלה שונים האוכפים חוקים נוספים
בכניסה לארץ.
בשנת  2019יובאו ארצה כ 30,000 -משלוחים של מוצרי חומר צמחי .בנמלים הימיים והאווירי
התקבלו מעל  6,200משלוחים של תוצרת טרייה במשקל כולל של מעל  110,000טון .ב1,437 -
משלוחים התגלו ליקויים חמורים ,כאשר  171משלוחים הוחזרו לחו"ל בעקבות הימצאות נגע הסגר,
 573משלוחים חויבו בטיפול הסגר לפני שחרורם ,ו 132-משלוחים הושמדו.
אגף ההסגר ,בשיתוף יחידת הפיצו"ח ,פועל למניעת הברחות של חומר צמחי .בשנת  2019נתפסו
בנתב"ג ובדואר קרוב ל 4,000-הברחות ,שהועברו להשמדה ,ונפתחו כ 300-תיקי חקירה.
מלבד פעולות רישוי ,פיקוח ,מניעה ואכיפה ,השירותים להגנת הצומח ולביקורת משקיעים מאמצים
רבים בהגברת מודעות הציבור ובקידום פרויקטים שונים של הסברה בקרב אוכלוסיות שונות ,כגון
נוסעים לחו"ל ,יבואנים ,חקלאים ,סטודנטים ,נוער וילדים.
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