מחוז המרכז

 8אפריל2019 ,
ג' ניסן ,תשע"ט
לכבוד:

נשלח גם במייל
שלום רב,
הנדון :מניעת מפגעי יתושים והעברת גורמי מחלה
בשבועות האחרונים התפתחו תנאי אקלים המתאימים לפעילותם של יתושים .אשר על כן,
הנכם מתבקשים לפעול למניעת מפגעים ממזיקים אלה ,על פי החובה המוטלת עליכם מכוח
חלק ה' וחלק ו' של פקודת בריאות העם.1940 ,
נבקשכם לתת את תשומת ליבכם בעיקר למפגעים הנוצרים מהתרבות של:
 יתוש הטיגריס האסייתי -עוקץ במהלך שעות היום ויכול להעביר לאדם נגיפים הגורמים
למחלות דוגמת זיקה ,דנגי ,צ'קונגוניה .היתוש מתרבה במקווי מים קטנים בעיקר בחצרות
בתים ,בעל מרחק תעופה קצר של עשרות מטרים.
 יתוש הקולקס -עוקץ בשעות החשיכה ,עלול להעביר את נגיף קדחת מערב הנילוס ,נגיף זה
עלול לגרום לתחלואה ואף למוות של בני אדם .מתרבה בעיקר במקווי מים גדולים יחסית
כדוגמת תעלות ניקוז ,בעל מרחק תעופה גדול.
על הרשות להעסיק מדביר בעל היתר הדברה בתוקף מטעם המשרד להגנת הסביבה ורק על פי
תנאי ההיתר .יש לוודא שהמדביר משתמש להדברה תברואית רק בתכשירי הדברה המאושרים
על ידי המשרד להגנת הסביבה ובהתאם לכתוב בתווית התכשיר ושהינו מחזיק בפנקס רישום
פעולות הדברה תקין.
על מנת להפחית את מפגעי היתושים בתחום הרשות המקומית יש לנקוט במספר צעדים:
 .1מיפוי כל המוקדים העלולים להוות מקומות דגירת אפשריים ליתושים :מקווי מים
קטנים (אדניות ,צמיגים וכו')  ,תעלות ניקוז ,בורות נסתרים וכיו"ב.
 .2הסדרת כל המוקדים הנ"ל על ידי :מניעת הזרמת מים/ביוב בחודשי הקיץ ,יבוש
(במידת האפשר) ,ניקוז ,הסרת צמחייה פסולת ומכשולים אחרים העלולים לחסום את
זרימת המים.
 .3ניטור שבועי של המוקדים הנ"ל ע"י מנטר מקצועי שיבדוק את מצב המוקד כולל
הצורך בשימוש בתכשירי הדברה.
 .4הדברה עפ"י המלצת המנטר בתכשירי הדברה תברואיים המאושרים ע"י משרדנו ,ורק
על פי הכתוב בתווית התכשיר.
 .5ניטור חוזר לאחר ההדברה על מנת לוודא את יעילותה.
 .6יש להודיע לתושבי הרשות באמצעות כלי התקשורת או בכל דרך אחרת כי עונת
היתושים החלה וכי על הציבור לדאוג לייבוש כל מקורות המים בתחום רשות היחיד,
ולהודיע לרשות בדבר מפגעי יתושים בתחום רשות הרבים.
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כל עיכוב בטיפול מיידי ועקבי באוכלוסיות היתושים ,עלול לגרום למפגעים קשים בחודשים
הקרו בים ,ועלול לגרום להתפרצותן של מחלות קדחת מערב הנילוס ,זיקה ואחרות.
מידע אודות היתושים ,הנחיות למניעת המפגעים ,חומרי הסברה לקהל הרחב ותכשירי הדברה,
מוצגים באתר האינטרנט של המשרד ( www.sviva.gov.ilנושא סביבתי "לחימה במזיקים").
משרדנו ישמח לסייע לכם מבחינה מקצועית והסברתית ,ולעבוד בשיתוף פעולה פורה.

בברכה,
גדעון מזור
מנהל המחוז
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