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 לתושבי המועצה!
 
 
 

 מטרד יתושים     
 

 ערך בהתאם למניעת מטרד היתושים והזבובים הבוגרים באזורינו.יעם סיום  עונת החורף ותחילת  עונת הקיץ, עלינו לה

 ? מהי קדחת הנילוס המערבי

ירלית הנגרמת ע"י נגיף ) וירוס( המועבר לבני אדם על ידי יתושים ומקורו בעיקר מבעלי קדחת הנילוס המערבי היא  מחלת ו

 כנף הנושאים את הנגיף.

 מהם סימני המחלה

רוב הנדבקים אינם מפתחים סימני מחלה כלל או מפתחים מחלת חום קלה, אצל קשישים ואנשים בעלי מערכת חיסונית חלשה 

 צבים המרכזית.עלולה להתפתח מחלה קשה של מערכת הע

 :הסימפטומים למחלה הם

 חום, כאבי ראש, חולשה, כאבי פרקים ושרירים  ולעיתים בחילות ושלשולים.

 סיבוכים  נדירים  אפשריים הם: דלקת קרום המוח, לעיתים נדירות מסתיימת המחלה במוות.

 

 הטיפול במחלה

פול, במקרים קשים יותר דרוש טיפול תומך במסגרת אין טיפול ספציפי  למחלה, ברוב המקרים המחלה קלה וחולפת ללא טי

 אשפוז.

 

 על מנת להקטין את דגירתם של היתושים , הנכם מתבקשים לנקוט באמצעים הבאים:

 יש לאתר ולטפל בכל מקור מים עומדים בבית ובסביבתו. .א

 לתקן ולאטום ולמנוע דליפות. –מערכת הביוב  .ב

 ות ומכלים אחרים.לייבש לנקז דליים, צמיגים, חבי -גגות מקלטים .ג

 להכניס דגי גמבוזיה האוכלים את הזחלים. -לרוקן בריכות נוי .ד

 יש לדווח על כל מקור מים המהווה פוטנציאל דגירה ליתושים. ה.

 

 הגנה אישית מפני עקיצות יתושים

 כדי להימנע מעקיצות יתושים יש לנקוט באמצעי הגנה בשעות הפעולה של היתושים

 (....חמה ) שעות החשיכה משקיעת ה 

 

 אמצעים מכניים

 תימנע כניסה של יתושים לבית. –התקנת רשתות 
 תרחיק את היתושים. –הפעלת מאוורר 

 ימנע חשיפה לעקיצות יתושים. –לבוש ארוך 

 אמצעים כימיים

קף שיון  בתויאמצעים כימיים כוללים  מכשירים ותרסיסים לדחיית יתושים בוגרים, יש להשתמש  אך ורק בתכשירים בעל ר

 ממשרד הבריאות.

 



 

 דחיית יתושים על ידי מכשיר חשמלי המכיל טבלית או בקבוק המכילים את החומרים הפעילים לדחיית יתושים.

 

על מנת למנוע ככל הניתן את התרבות רימות הזבובים והימצאותם של זבובים בוגרים בשטח הבית, יש לנקוט האמצעים 

 הבאים:

 

 יש לדאוג שפחי האשפה יהיו סגורים הרמטי, שהאשפה תיזרק בשקית מתאימה. .1

 יש לשטוף מידי חודש את פחי האשפה משאריות המזון שנדבקות לתחתית הפח. .2

 

 בעלי משקים חקלאיים
 
 יאידיאליש להימנע מלהשאיר במשק הצטברות של פירות וירקות רקובים וכל פסולת חקלאית המהוה מצע  .1

 ים.להתפתחות הזבוב

 יש לפנות את לשלשת התרנגולות בלולים בתדירות גבוהה על מנת לשמור על רמה תברואית טובה במקום. .2

 

יש להפסיק לאלתר להשליך את לשלשת התרנגולות בשטחים הפתוחים המצויים ביישוב המהווים מפגע תברואי על  .3

 ידי משיכה של זבובים בוגרים המטרידים את התושבים. 

 

 תייתוש  טיגריס אסיי

 כאמור יתוש זה מאופיין בצבעו  הכהה והשחור עם פסים לבנים בחלק גופו העליון ומכאן שמו.

 יתוש זה פעיל גם בשעות היום הניגוד ליתוש הקולקס המצוי שפעיל רק בלילות.

וסות מים, מאפיין נוסף  וחשוב הוא יכולת  הדגירה של היתוש, במקווה מים קטנים עד קטנים  מאוד כגון: צלחות עציצים, כ

עומדים בכמות זניחה יכול לשמש הכל מקור מים  .כות ביוב יצמיגים, מרזבי מים , מים עומדים במרתפים ובר, חביות, מיכלים

 כמקור דגירה של יתוש זה.

 

 יש לזכור  כי גם  יתוש זה מסוגל להעביר את מחלת קדחת הנילוס המערבי ומחלות קדחת אחרות ומכאן משנה 

 נגדו.חשיבות לטיפול כ

 

 פעילות כנגד יתוש הטיגריס האסייתי:

 

לפעול מיידת לאיסוף צמיגים משומשים משטחים הפתוחים וטיפול בהם ע"י קיצוצם והפנייתם למיחזור או אתר  א.

 פסולת מוסדר.

 

עם איתור היתוש הבוגר יש לאתר  את מקור הדגירה בקרבת מקום וזאת בהיות היתוש כאמור עם כושר תעופה  ב.

 של עשרות מטרים בלבד! מוגבל 

 

 להשמדה טוטלית של הזחלים והגלמים וייבוש  תאינטנסיביעם גילוי מוקד הדגירה, יש לפעול מידית  ולבצע הדברה  ג.

 המקום.

 

 

 מצפים לשיתוף פעולה 

 בכבוד רב,              

 דודי הררי          

 מנהל מח' רישוי עסקים ותברואה     


