
 
 
 
 

 
 

 2021פברואר,  28
 ט"ז אדר, תשפ"א

  איגרת לתושב - יתושים

 תושבים יקרים,

 מטרדי יתושים. לאחר תקופת רגיעה ממושכת, אנו חווים בשבועות האחרונים התגברות

היתושים המטרידים את מנוחתנו אלה הן יתושות בוגרות, אותן קשה לחסל מכיוון שאין 
ביכולתנו לרסס ביעילות את כל האתרים בהם הן מסתתרות מבלי לפגוע קשות באיכות הסביבה 

ובבריאותנו )עקב ריסוס חומרי הדברה בקרבת בתים ומקומות ציבוריים(. ההתגוננות מפני 
ת הבוגרות נעשית בעיקר על ידי מניעה )דוחה יתושים, רשתות בחלונות, שימוש במאוורר היתושו

 ובמזגן( וריסוס במשורה בנקודות נבחרות.

למניעת התפתחות מטרדים היא מניעת היווצרות גופי  –ואולי היחידה  –לכן הדרך הטובה ביותר 
בוע אחד מספיק כדי לפתח מים גלויים שבהם היתושים מתרבים ומתפתחים בראשית חייהם )וש

החל  –גופי מים אלה משתנים בגודלם ובמאפייניהם אוכלוסייה משמעותית של בוגרים(. 
  מעציצים ושלוליות קטנות ועד נביעות ומאגרי מים.

, גרמו להיקוות כמויות גדולות של מים, לעליית מפלס מי לאחרונההשיטפונות והגשמים שירדו 
את המפגע. ריבוי מקורות המים ומבנה השטח עשויים לעכב מאוד את איתור  ועצימהוהתהום 

כלל המוקדים הדורשים טיפול וחלקם נותרים חבויים בסבך הצמחייה, מערכות הניקוז, חצרות 
בתים וכד', ומספקים מקור איתן של מטרדי יתושים עד שאנו מגלים ומטפלים בהם בהתאם. 

כלי קטן עם מים המונח בצמחיה כדי לספק מטרד יתושים לעיתים מספיקה שלולית קטנטנה או 
 לא מבוטל.

 

 איך אנחנו מטפלים במפגע?

מדי שבוע נערכים ניטורים בסביבות השונות )ביישובים, במטעים, בסבחה, במאגרי המים 
העלאת טיסות ריסוס להדברה  וכן והנחלים שבסביבה( ובעקבותיהם הדברה מטעם המועצה.

עיקר המאמצים הם במניעה וחיסול מטרדי יתושים על ידי צמצום גופי בשטחים הרלוונטיים. 
 המים היכולים לשמש כאתרי דגירה ליתושים והטיפול בהם.

 

 איך אתם יכולים לסייע?

אחת לשבוע: ביצוע סריקה של סביבתכם הקרובה )בית וחצר, מקום עבודה, גן שעשועים,  -
 שטחים חקלאיים( לאיתור וייבוש מאגרי מים.

היקוות מים על ידי שיפור ניקוז )ניקוב צלחות עציצים וכד'( , כיסוי כלים, איסוף נעו מ -
 גרוטאות.

 הקטינו תדירות ההשקיה ובמיוחד ע"י ממטרות. -

על , ידכם-ל אלה שלא ניתנים לטיפול עלעל אתרים שמצאתם ובמיוחד ע -דווחו לנו  -
 מטרדי היתושים בהם אתם נתקלים.

 , ו לרכז מאמצים ולהביא פתרון ראוישיקל עלינ אנא צרפו תיאור מיקום ותמונה -
 .08-8000210, בטל 24/7תמר  106מוקד 

 

 

 


