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  שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי  •  לחימה במזיקים •   סביבה חקלאית •   מים ונחלים   
 

 

 משאבי טבע  אשכול     
 
 
 

 לכבוד 
 שלטון המקומי המרכז  מנכ"לשלמה דולברג, 

 המועצות האזוריות מרכז יו"ר עמיר ריטוב, 
 

 שלום רב, 
  -  מניעת מפגעי יתושים מעבירי נגיף קדחת מערב הנילוסהנדון: 

 והערכות לחגיםהדברה המשך ביצוע פעולות 
 

 כבר מחודש אפריל להיערכות לקראת עונת היתושים והתפשטות קדחת מערב הנילוסכידוע, אנחנו נערכים 
במהלך חודש , ביצוע כנסי הסברה רי פסחמיד אח . היערכות זו כללה מכתבים לראשי הרשויות)קמ"ה(

בשטחי הרשויות, ככל שהתגלו מאי ויוני והודעות שוטפות לראשי הרשויות בדבר הימצאות זחלי יתושים 
 בניטור אותו אנחנו מבצעים באופן שוטף.

 
זאת  רבנגיעות של יתושים לקמ"ה והוצאנו לאו מעותיבשבועות האחרונים אנו עדים לגידול משיודגש כי 

 שכבר פועלים, בתחומם לריסוס ומיגור התופעה.  עשרות מכתבים לראשי הרשויות
 

חולים מקדחת מערב הנילוס )קמ"ה(,  3בישראל  2018בשנת עד כה על פי נתוני משרד הבריאות, נפטרו 
מדווחים. כמו כן, בניטור יתושים בוגרים שבוצע ואנליזות במעבדת מקרי מחלה  70-כעוד וישנם כרגע 

משרד הבריאות מציין כי אזורים עם יתושים נגועים בנגיף קמ"ה.  14משרד הבריאות התגלה כי ישנם 
 תחלואה רמת על מראה,  2011-2017 השנים לממוצע( באוגוסט 16 – ל עד) השנה החולים מספר השוואת

   . (2018) ויולי יוני בחודשים משמעותית גבוהה
 

נתונים אלה מצביעים על כך שעל כולנו, כל אחד בתחומו, להתגייס לפעולה מוגברת בנושא הפחתת מפגעי 
 היתושים, בתחומים הבאים:

לאיתור מקווי מים שצריך לייבש או ניטור חוזר ומקיף של כל מקווי המים בשטח שבאחריותכם  .1
בכל האתרים שעלולה להיות בהם הצטברות להדביר בו זחלי יתושים. על בדיקות אלה להתבצע 

מים עומדים אשר מקבלים מכם היתרים )כגון אתרי בנייה( או רישיונות עסק )כגון משתלות(, וכן 
 רות פרטיות. בחצ

ל שהבקרה ע ךתבצע ע"י גורם בלתי תלוי במבצע ההדברה, כמיטבי מניטור על יש לציין כי  .2
יש לדווח לגורמי המחוז הרלוונטיים במשרדנו על ממצאי הצלחת ההדברה תהיה בלתי תלויה. 

 ר.הניטו

י פכ ,ה מיידית בכל עת שמתגלים זחלי יתושים במים, ומעקב אחרי הצלחת הטיפולביצוע הדבר .3
הרשויות . נציין כי נציגי שחייב כל מדביר לעשות על פי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית

 . בנושא בתחילת העונהגם בכינוסים שערכנו מפורט על כך קיבלו הסבר 

הסברה לציבור ברשות, כדי שהוא יהיה מודע לפעולות שאתם עושים למניעת המפגעים ושיתגייס  .4
  לפעולה בשטח הפרטי.  

המשרד וכן את פקחי רט"ג על מפגעי מזיקים באגף ובמחוזות הפיקוח  יהנחיתי את כל צוותלידיעתכם, 
 . או הנחיות נוספותיה למידע מקצועי יסייע לכם בכל פנהרלוונטיים העובדים עבורנו בתחום זה ל

 
 ערכות לחגיםיה

יוצאים רך כלל בהם בד, רביםמי חג וערבי חג לייים ובמהלך כל חודש ספטמבר אנו צפובשבועות הקרובים 
פן צורך להיערך באו ישלאור זאת, בשיא העונה. נמצאים ן יעובדי הציבור לחופשה, כאשר היתושים עדי

נבקשכם להפעיל את הנטרים לגילוי דגירות יתושים גם . אנו נרחיב את פעילותנו גם בתקופת החגיםו שונה
ולקבוע נציגים ך בהתאם לצורבערבי חג וחול המועד סוכות, לדרוש מהמדבירים לעבוד גם בתקופות אלה 

  שיהיו זמינים לעבודה אתנו בתקופה זו.  
 

שויות המקומיות והאזוריות בישראל ונשמח לעמוד לרשותכם בכל אודה לכם על הפצת פנייה זו לכל הר
 דרך על מנת שנוכל יחדיו למגר את התופעה תוך גרימת מינימום נזקים לתושבי המדינה.
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