
 

   

 3.9.18   תקשורת ולכתבי איכ"האל כל אמצעי ה שנשלח מכתב
 

 ובעקבות  מזהיר נוכח התפרצות מחלות כתוצאה ממזיקים:בישראל  זיקיםמ מדביריארגון 
 "תכניות המשרד להגנת הסביבה להגנה מפני מזיקים הן שליפה מהמותן ומסכנות את הציבור"

 

בארגון אומרים כי רק הגברת ההדברה לפי תכניות מסודרות לאחר ניטור והוספת כוח אדם יובילו 
למניעת הפצת מחלות על ידי מזיקים. באחרונה מתו מספר בני אדם לאחר שנעקצו ועשרות 

אחרים חלו לאחר שנדבקו בנגיף קדחת מערב הנילוס המסוכן. "חייבים לאמץ תכנית מסודרת 
מית להתמודדות עם המזיקים הגורמים למגפות ולהתפשטות מחלות", אומרים ולהקים רשות לאו

 בארגון
 

למשרד להגנת הסביבה לאמץ תכנית לאומית למלחמה  קורא מדבירי מזיקים בישראלארגון 
בהפצת מחלות באמצעות מזיקים, ולא להסתפק בכיבוי שריפות ובשליפה מהמותן של תכניות 

שחוקק בשנת  מדבירי מזיקים בישראלים על כך שחוק זמניות כמו ירי בשפני הסלע. בארגון מצביע
וצמצם את היכולת להעסיק עובדים וכי גם  מדבירי מזיקים בישראלפגע קשות בענף  2016

 כאנשי מקצוע. –ההחלטות האחרונות התקבלו ללא התייעצות איתם 
 

בחודשים האחרונים התפרצו בכמה אזורים בארץ מחלות בשל עקיצת מזיקים, בין היתר קדחת 
שמניאזיס )שושנת יריחו( הנגרמת מעקיצות של יתושים וזבובי חול מערב הנילוס ומחלת הלי

נגועים. ההתפרצות גרמו למוות בשלושה מקרים ולהדבקת כמה עשרות בני אדם ברחבי הארץ. 
בארגון מצביעים על כך שגם חוק ההדברה מקשה על ההתמודדות עם ריבוי המזיקים בשטחים 

תרות, מדובר במספר מזיקים פולשים נוספים כמו פתוחים ובמבנים ומוסיפים שבנוסף לאלה שבכו
 נמלת האש הקטנה ויתוש הטיגריס האסייני המהווים מטרד וסכנה לתושבי המדינה.

 

מכתב למשרד להגנת הסביבה ובו התייחסות לטיוטת תקנות להגנת חיית הבר  ארגון שלחה
תכנית הדברה כנגד המזיקים ולא דרישה לאמץ ו (2018)תיקון והוראות השעה, התשע"ח 

להסתפק בירי והרג של חיות בר מוגנות. בארגון ציינו כי התפשטות שושנת יריחו נגרמת מנגיפים 
הנשאים ע"י נקבת זבוב החול שניזונה ממנת דם של שפני הסלעים שנחשבים כיום כחיית בר 

 ו סבל רב..מוגנת ומהווים חיית המאגר למחלה. הנגיפים מועברים לאדם וגורמים ל
"הפתרון המוצע בטיוטת התקנות הינו ירי בשפני הסלע, ירי כזה לא ישיג את המטרה המבוקשת, 

הוא אינו מידתי ואינו ראוי", אומרים בארגון. "יש לנטר יתושים בוגרים, להדביר את זבובי החול 
הדבקה  הבוגרים לפי ממצאי הניטור ולצמצם את אוכלוסיית שפני הסלע באתרים מועדים לסכנת

במחלה, לצמצם את בתי הגידול באזור היישובים וליישם תכנית הדברה מפוקחת. גם אם יורים 
 לע, הנזק המשני עלול להיות גדול יותר נוכח טורפים וזבובים שיימשכו לפגרים".בשפני ס

 

עוד מציינים בארגון כי החוק החדש, מונע ממדבירים לרסס בשטחים פתוחים במשך שנה מיום 
להתמודד עם המצב ם ( והדבר פוגע ביכולתדירות בבתיריסוס  רק תחילהאפשרת הההסמכה )

כנית מסודרת, אי אפשר לצאת שמתפתח. "עם כמה מאות מדבירים בכל המדינה והיעדר ת
כנית עבודה למלחמה אמיתית במזיקים. המדינה חייבת להתעורר ולהקים רשות לאומית עם ת

, שהם אנשי המקצוע. מדבירי מזיקים בישראלות על מסודרת נגד המזיקים, תוך כדי התבסס
להפיל את כל האחריות על הרשויות המקומיות, שגם ככה אין להן משאבים מקצועיים ותקציביים, 

לא תורם לפתרון הבעיה". קריאתו של סמנכ"ל המשרד להגנת הסביבה להגביר את הדברות 
נף ואת התיקונים היתושים היא צביעות נטו לאחר שהוא עוצר בעצמו את כניסת מדבירים לע

 הדרושים לחוק.


