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   ?לישראל חוזרים הפשפשים: תקציר
, האחרונות השנים בעשרות.חוזר אחרות רבות ובמדינות בישראל 05-ה שנות סביב שחי המצוי המיטה פישפש
 אגרסיבים הדברה חומרי של בסיועם, המערב ארצות ומרוב מישראל לגמרי כמעט ונעלם המיטה פשפש הודבר

 50 כבר נתקל לא העברית באוניברסיטה לרפואה הספר מבית לטפילים מומחה ,וגלו'מומצ קוסטה ר"ד .במיוחד
 מטיול אביב מתל 55 בן צעיר של חזרתו עקב נתגלה הדבר, למעשה.האחרונה השנה עד בישראל בפשפשים שנים

 הצוואר, הידיים על בעיקר, אדומים עקיצה סימני גופו על הופיעו מה זמן לאחר.ב"וארה אמריקה בדרום
 על קטנים חרקים לעיניו נתגלו שבועות כמה לאחר אך הועילו שלא שונות במשחות טופל הוא.והרגליים

 במתיל חיטוי לאחר רק .מיטה כפשפשי במהירות אותם שזיהה, וגלו'מומצ ר"הד של מעבדתול נשלחו החרקים.גופו
 מדינות החלו השנייה העולם במלחמת.החרקים נעלמו( האוזון לשכבת נזק שגורם, במיוחד חזק מדביר) ברומיד

 הוכחדו כך. מיםשל מגורים אזורי ואף בתים ,אדם בני לחטא כדי טי-די-די הקטלני ההדברה בחומר להשתמש רבות
 גם, אחרים מזיקים יצורים כמו אך .השלישי העולם במדינות רק כמעט נותר המיטה פשפש וגם, רבים טפילים

 דיווחים האחרון בעשור להיאסף החלו ,וכך. ההדברה מחומרי לחלק עמידות לפתח מתחילים הטפילים החרקים
 ולאירופה אמריקה לצפון הפשפשים של חזרתם על רבים

  לישראל חוזרים הפשפשים :הכתבה.

 הפשפשים חזרו האחרונות בשנים .לארץ העוקצניים החרקים את שהחזירו הם שהמטיילים חושדים המומחים
 .ואירופה ב"לארה
 

 שורץ חדר" הביטוי של משמעותו את היטב מכיר כן ולפני 05-ה בשנות שחי מי
. אחרות ותובמדינ בישראל רבות במיטות בית בן היה העוקץ החרק". פשפשים
 מישראל לגמרי כמעט ונעלם המיטה פשפש הודבר, האחרונות השנים בעשרות

 שבשנים אלא. אגרסיבים הדברה חומרי של בסיועם, המערב ארצות ומרוב
 מדווחים, השנה. ובאירופה ב"בארה ולהופיע לחזור הפשפשים החלו האחרונות

 עמידות השנים במשך פיתחו לישראל גם פשפשים של הגעתם על חוקרים
 (רויטרס) הדברה לחומרי מסוימת

 .פשפש המיטה המצוי 

 בפשפשים נתקל לא, העברית באוניברסיטה לרפואה הספר מבית לטפילים מומחה, וגלו'מומצ קוסטה ר"הד
 כמו, ב"ובארה אמריקה בדרום מטיול חזר אביב תל מאזור 55 בן צעיר. האחרונה השנה עד. שנים 50 בישראל

 הוא. והרגליים הצוואר ,הידיים על בעיקר, אדומים עקיצה סימני גופו על הופיעו מכן לאחר ימים הכמ. גילו מבני רבים
  .קטנים חרקים גופו על מצא הוא מכן לאחר שבועות כמה. הועיל ללא אך, שונות במשחות טופל

 ? בילה הוא. "מיטה כפשפשי במהירות אותם שזיהה, וגלו'מומצ ר"הד של למעבדתו נשלחו החרקים

 משודרגים פשפשים

 במקומות פשפשים שראו לי סיפרו"  .מטיילים דרך הגיעו והפשפשים יתכן
 תיירים אצל, באילת ראו שהם אמרו אחרים.סוהר בבתי למשל, שונים

 )רויטרס) "מירדן שהגיעו

 ישירות הגיע ומשם, ב"בארה שבוע וגם אמריקה בדרום שבועות כמה
 אולי אבל אמריקה מדרום אולי - אותם הביא הוא מאיפה לדעת קשה .לארץ

 כמו אחרים טפילים לעומת .וגלו'מומצ אומר, "ב"בארה מפוקפק ממלון גם
 ובחדר במיטה לרסס מספיק - יחסית פשוטה פשפשים הדברת, פרעושים

 אך, סטנדרטיים חרקים קוטלי באמצעות חוטאה הצעיר של דירתו. השינה
 נזק שגורם, במיוחד חזק מדבירj) ברומיד במתיל חיטוי לאחר רק. אותו לעקוץ והמשיכו נעלמו לא הפשפשים

  .החרקים נעלמו( האוזון לשכבת
 

 מסביר, "בעולם הנפוצים הטפילים אחד היה זה. שלהם מהילדות המיטה פשפש את מכירים בינינו המבוגרים כל"
 לתקשר כדי מפרישים שהם קחז ריח, להם האופייני הריח את מכיר בבית פשפשים לו שהיו מי כל", וגלו'מומצ ר"הד

 המיטה פשפש את מכירים בינינו המבוגרים כל"   ."בו לטעות יכול לא פעם זה את שהריח מי. השני עם אחד
 בבית פשפשים לו שהיו מי כל", וגלו'מומצ ר"הד מסביר, "בעולם הנפוצים הטפילים אחד היה זה. שלהם מהילדות

 יכול לא פעם זה את שהריח מי. השני עם אחד לתקשר כדי פרישיםמ שהם חזק ריח, להם האופייני הריח את מכיר
 ."בו לטעות

, אדם בני לחטא כדי טי-די-די הקטלני ההדברה בחומר להשתמש רבות מדינות החלו השנייה העולם במלחמת
 העולם במדינות רק כמעט נותר המיטה פשפש וגם, רבים טפילים הוכחדו כך. שלמים מגורים אזורי ואף בתים
  ."אחרים חרקים ולקוטלי טי-די-לדי במיוחד רגיש כנראה היה המיטה פשפש", וגלו'מומצ לדברי. ישיהשל
 
החומר נכנס  .אך הוא גרם גם נזקים בריאותיים וסביבתיים קשים, הצליח להעלים מחלות רבות מהמערב טי-די-הדי

http://www.fxp.co.il/member.php?s=31d39dc4413a2ab78e3fbd195eae9267&u=212807


 2795-ב. גם לסרטן אצל בני אדם וככל הנראה גרם, לשרשרת המזון ופגע באוכלוסיות של ציפורים ושל חיות בר
גם חומרי הדברה רבי עוצמה . במדינות אחרות בעולם ובעקבותיה גם, ב"טי הוצא אל מחוץ לחוק בארה-די-הדי

  .הדברה מתוחכמות וסלקטיביות יותר והוחלפו בשיטות, אחרים יצאו משימוש
 

, וכך. לחלק מחומרי ההדברה ידותגם החרקים הטפילים מתחילים לפתח עמ, אלא שכמו יצורים מזיקים אחרים
וגלו מייחס 'מומצ. הפשפשים לצפון אמריקה ולאירופה החלו להיאסף בעשור האחרון דיווחים רבים על חזרתם של

מיליונים נוסעים ממדינה . "כמו במקרה של הצעיר מתל אביב, בין מדינות את חזרתם גם להתגברות זרם התיירות
באזורים  הם התחילו להופיע אפילו. בירים את המזיקים ממקום למקוםומע, המזוודות והחפצים למדינה עם

  .הוא אומר, "יוקרתיים בניו יורק
 
. ממדבירים עדויות מטרידות אבל הוא שומע, וגלו נתקל בינתיים רק במקרה אחד של פשפשים בישראל'מומצ

אחרים אמרו . של בבתי סוהרלמ, במקומות שונים מדבירים סיפרו לי שהם ראו פשפשים, בהדרכות שאני מעביר"
אבל , "מכת מדינה"רחוקים מלהיות , הפשפשים הם עדיין חיזיון נדיר". מירדן אצל תיירים שהגיעו, שהם ראו באילת

  ."להיפטר מהם כדי לא להגיע למצב שבו יהיה קשה, צריך להגביר את המודעות: "קורא להתריע ולהיערך וגלו'מומצ
 

  ?איך תדעו שנתקלתם בפשפש
 

, הם דמויי ביצה ובטנם רחבה ,חום-צבעם שחור. מ"מ 4-25באורך , פשפשים הם חרקים קטנים וחסרי כנפייםה
, פרעושים הם טפילים מאוד נפוצים -פרעוש לפשפש  נוטים לבלבל בין. וריחם הלא נעים הוא מאפיינם המרכזי

הפשפשים . הם פעילים בלילה ובדרך כלל, הפשפשים לא קופצים, מפרעושים להבדיל. בעיקר בבתים עם כלבים
מומחה  ,וגלו'ר קוסטה מומצ"לדברי הד. והעקיצות חזקות ומגרדות יותר מעקיצות של יתוש, הגוף עוקצים בכל חלקי

שנחשף לבעיה מומלץ  ומי שחושד, לא קל לזהות פשפשים, לטפילים מבית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית
 תאיםמ כדי שיפנה אותו לטיפול, שייגש לרופא

. 
 

 

 


