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תקציר 

 
-מספר הדיווחים על מפגעים מפשפשי מיטה עלה באופן דרמטי ברחבי העולם מאז אמצע שנות ה

שבשנים האחרונות פשפשי המיטה התפשטו , דיווחים של מדבירי מזיקים בישראל מראים. '90

המטרה של מחקר זה היתה ללמוד את האפידימיולוגיה של התפרצות נגע פשפשי . ברחבי המדינה

הבדיקה נעשתה על ידי . המיטה ולקבל תובנות על דרך הההדברה במקובלת בישראל של טפיל זה

, השאלון היה חסוי. הפצת שאלונים לכל מדבירי המזיקים הרשומים בישראל וניתוח הממצאים

סך הכל . 2000-2008שעסקו במידע אודות פעולות להדברת פשפש המיטה בשנים ,  שאלות17עם 

המדבירים שענו על השאלונים . מהם (12.5% )143 שאלונים שמתוכם הוחזרו ונבדקו 1,147נשלחו 

מהמשיבים דיווחו  (53.8%)שבעים ושבעה . (בממוצע,  שנים18.1) שנים 1-52עוסקים במקצוע 

-2006בשנים . בתקופה שכוסתה בשאלון, שהם ראו וטיפלו בלפחות מיפגע אחד של פשפשי המיטה

בהשוואה לתקופה שבין -  בדיווחים על הדברת פשפש המיטה 50-150% התרחשה עליה של 2008

. 2001-2005השנים 

מבני ב, (31)וישנים (10) חדשים מלונות: המקומות העיקריים שבהם זוהו פשפשי מיטה היו

העונים על . מבני תעשיהוב, (8) וישנים (8) חדשיםבתי כלאב, (84) וישנים  (31) חדשים מגורים

השאלונים ציינו כי האיסור על שימוש בזרחנים אורגניים בתוך בתים ובמקומות עבודה יחד עם 

עליה במספר העובדים הזרים ומהגרים חדשים מארצות מתפתחות הן הסיבות העיקריות לעליה 

קוטלי המזיקים שנעשה בהם השימוש הרב ביותר היו . במספר המפגעים מפשפשי המיטה

.  פירתרואידים ואחריהם זרחנים אורגאנים וקרבמאטים

יש , כדי לצמצם היקף הסיכון והמפגעים מפשפשי מיטה ולמנוע את ההתבססות מחדש בישראל

לוודא , לפעול לחינוך המדבירים והלקוחות להדברה נאותה, להעלות את המודעות הציבורית

לקדם פעולות מניעה , לערוך מעקב אחר תפוצת המזיק בישראל, שמתקיימות הדברות תקינות

.  ושימוש בחומרי הדברה נוספים לפירתרואידים

 

 מבוא  

היה מוכר כמזיק הנפוץ מאוד במקום משכנם של בני , Cimex lectulariusפשפש המיטה המצוי  

שכיחות הנגיעות של פשפשי המיטה ירדה . האדם ברחבי העולם עד סוף מלחמת העולם השניי

בעיקר בעקבות ההיכרות , 20-של המאה ה' 80-בצורה דרמטית במדינות מפותחות עד שנות ה

.  וכנראה גם שיפור באופן בניית הבתיםDDTושכיחות השימוש בקוטלי מזיקים מודרניים כמו 

' 90- עלייה דרמטית במספר הדיווחים על מפגעים מפשפשי המיטה החלה מאמצע שנות ה

מיחסים זאת לעליה בתיירות . ברזיל ובחלק ממדינות אירופה, אוסטרליה, בריטניה, ב"בארה

להתפתחות עמידות לקוטלי מזיקים ולמעבר , והסחר הבינלאומיים מאז סיום המלחמה הקרה



כמו למשל פתיון חרקים ספציפי לתיקנים - מקוטלי מזיקים בעלי טווח פעילות רחב לסלקטיביים 

.  וחומרים מווסתי גדילה עבור פרעושים

 התפרצות נגע פשפשי המיטה היתה שכיחה מאוד באזור בו נמצאת העד למלחמת העולם השניי

המזיקים הפכו נדירים מאוד , Lindane-  וDDT- בעקבות שימוש אינטנסיבי ב. היום ישראל

.  DDT- והבודדים שנשארו הם ככל הנראה כאלו שפיתחו עמידות ל

הם יכולים . תפוצה פסיבית היא האמצעי העיקרי בו פשפשי המיטה מגיעים לבתי גידול חדשים

תפוצה אקטיבית מתקיימת בבתי דירות וזוהי בעיה . מטען ורהיטים, להיות מועברים על בגדים

עובדים מתחום האירוח , מהגרים, תרמילאים.  קשה ומיוחדת בבתים כאלה בשכונות מצוקה

וכן אנשים ממעמד , וחסרי בית זוהו באופן ספציפי כמקור להתפרצות נגע פשפשי מיטה

סוציואקונומי גבוה שהתארחו בבתי מלון יוקרתיים ונגועים והעבירו איתם את הפשפש למקומות 

.    אחרים

, להתנפח, אבל מאוחר יותר יכולה לגרד, העקיצה הראשונית של הפשפש אינה מורגשת בדרך כלל

סימני . יתכן סימן נקודתי באזור העקיצה. להזדהם או ליצור פצע הגורם לאי נוחות לנפגע, לשרוף

. אך גם על הפנים ומסביב לעיניים, רגליים והגב, עקיצות חוזרות מרוכזות בדרך כלל בזרועות

התגובה . אך יתכנו גם בצורה קווית או מעוגלת, סימני העקיצות מסודרים בדרך כלל בצברים

אדם , באופן נדיר. אבל יכול להשאר לשבוע או יותר אצל אדם רגיש, לעקיצות משתנה בין פרטים

. עם רגישות יתר יפתח תגובה אסמטית

פשפשי מיטה דווחו גם כגורמי זיהום משני והפרעות , מלבד אי הנוחות הנגרמת מהעקיצה

שילשול ואפילו , חיוורון, תשישות, מפגע חוזר של פשפשים יכול לגרום לעצבנות. פסיכולוגיות

. חוסר ברזל

לאחרונה קיבלנו מספר דיווחים מהדברת המזיקים בישראל שפשפשי מיטה מתפשטים ברחבי 

היא להעריך האם אכן ישנה עליה ממשית בתפוצת פשפשי המיטה , מטרת המחקר הנוכחי. הארץ

בישראל ובנוסף לקבל תובנות על הבעיה על ידי הערכת התשובות לשאלונים שנשלחו לכל מדבירי 

. המזיקים הרשומים

 

 שיטות וחומרים  

שאלון . 2009נאספו בשנת  (2000-2008אודות הדברת פשפש המיטה בשנים ) הנתונים במחקר זה 

נשלח לכל ,  שאלות הקשורות לאפידמיולוגיה והדברה של פשפשי מיטה בישראל17חסוי המכיל 

 1,147מתוך  (12.5% )143- קיבלנו תגובה מ.  באותה תקופהןמדבירי המזיקים המחזיקים ברישיו

 ( שנים בממוצע18.1) שנים 1-52המשיבים הם מדבירים פעילים בעלי ותק של . שאלונים שנשלחו

. שפעילותם בזמן שמתייחס לנתונים הנבדקים נערכה בכל המדינה

 



תוצאות 

מהמשיבים דיווחו שראו וטיפלו במפגע אחד לפחות של פשפש המיטה  (53.8%)שבעים ושבעה 

מאמינים שפשפשי מיטה נדירים או נדירים מאוד , (80.2%)רובם . 2000-2008בישראל בשנים 

. מאמינים שהם דווקא שכיחים, (19.8%)לעומתם מעטים . בישראל

-  בדיווחים על ממפגעים מפשפשי המיטה 50-150% התרחשה עליה של 2006-2008במהלך השנים 

האזורים שטופלו ומספר . ( במאמר באנגלית1איור ) 2001-2005בהשוואה לתקופה שבין השנים 

. (במאמר באנגלית) 2הפעמים שנערכה בהם הדברה כנגד פשפשי מיטה יותר מופיעים באיור מספר 

( 31)חדשים )מקומות מגורים , ((31)וישנים (10)חדשים )נוכחות המזיק דווחה בעיקר במלונות 

אם כי שם , המפגעים דוחחו גם. (13)ומבני תעשיה ( (25)וישנים (8)חדשים )בתי כלא , ((84)וישנים

בסיסים צבאיים וקראוואנים של , בתי משפט, חדרי איכסון, באכסניות נוער, היו נפוצים פחות

. כמו כן בבתי ספר ובפנימיות, מהגרים חדשים

רבים מהם , למדבירים דעות מגוונות על הסיבה העיקרית להתחדשות הופעת פשפשי המיטה

 חושבים שהופעתם 26.7%, תיירים/מניחים שפשפשי מיטה הגיעו יחד עם מטיילים (42.8%)

 חושבים שהתחדשותם נובעת מחוסר 30.5%- המחודשת היא בעקבות עמידות לקוטלי חרקים ו

מהאיסור על שימוש בזרחנים אורגניים בתוך בתים ומקומות עבודה ומהעליה , מודעות לבעיה

. מהגרים חדשים מארצות מתפתחות/במספר העובדים הזרים

 מדבירים מאמינים שהם 21 ;ישנן השקפות שונות למקור ממנו התחילו המפגעים מפשפשי המיטה

, ירדן, הרשות הפלסטינאית) חושבים שהם הגיעו מאסיה 19, (אתיופיה ומצרים)הגיעו מאפריקה 

-ו (ב וברזיל"ארה) חושבים שהם הגיעו מיבשת אמריקה 3, (טורקיה ווייטנאם, הודו, תאילנד, סין

 (רומניה ורוסיה, מולדביה) החושבים שהם הגיעו ממזרח אירופה 12 שנכללים בה – מאירופה 18

. (פורטוגל ובריטניה, איטליה, צרפת) ממערב אירופה 6- ו

 permethrin:קוטלי המזיקים השכיחים ביותר שנעשה בהם שימוש הם פירתרואידים כמו

cypermethrin, cyfluthrin, deltamethrin ,transfluthrin( 60דיווחים ) , אבל הרבה מדבירים

ומספר מועט  (chlorpyriphos, diazinon, malathion)עדיין השתמשו בזרחנים אורגניים 

חומרים אחרים היו . ((IGR’s and JHA’s (pyryproxyfen) 4השתמשו בחומרים אחרים 

 phostoxin and methyl ) השתמשו בתרכובות גזיות 2,   מדבירים9 – (propoxur)קרבמאטים 

bromide) השתמשו בחומרים לא ידועים5-ו  .

 ןניקיו, שטיפה, אמצעי הדברה נוספים המשמשים את מדבירי המזיקים הם חשיפה לשמש

. ואיוורור

 

דיון  

 בדיווחים על מקרים של נגיעות בפשפשי מיטה 50-150%ממצאי הסקר שלנו מעידים על עליה של 

ממצא זה מתאים למגמה הנצפית גם . בבתים ומבנים ציבוריים בישראל בשנים האחרונות

ולדיווחים בעשר השנים האחרונות על התחדשות של אוכלוסיית , במדינות מפותחות אחרות

העליה בנגיעות של פשפשי המיטה תועדה . אוסטרליה ואירופה, פשפש המיטה באמריקה הצפונית

במחקר הנוכחי . במלונות ובתי מחסה לחסרי בית, בבתים להשכרה, בבתים פרטיים, בבתי דירות

בתי מלון ובתי סוהר ישנים מאשר , דווח כי ישנם מקרים רבים יותר של פשפשי מיטה בבתים



חיפה ואזור ירושלים יכולה להיות , אשקלון, א"העובדה שיותר פשפשים דווחו מת. בחדשים

.  י כך שבמקומות אלה מתגוררת אוכלוסייה גדולה יותר"מוסברת ע

 

חלקם בזרחנים , רוב המשיבים ציינו שהם משתמשים בפירתרואידים להדברת פשפשי המיטה

הזרחנים האורגניים נאסרו לשימוש בישראל בסוף שנת . אורגניים ומעטים השתמשו בקרבמאטים

 הם התייחסו גם לחומרי הדברה 2000אך מאחר והמדבירים נישאלו על פעילות החל משנת , 2007

.  אלה

יחד עם הקרבמאט , טטראמתרין וביואלתרין, דלתאמתרין, היום רק פירתרואידים כגון פרמתרין

.    כמו פשפש המיטה, פרופוקסור מאושרים לשימוש כנגד חרקים זוחלים בישראל

פירתרואידים כמו פרמתרין וזרחנים , במקומות אחרים בעולם עושים שימוש רחב בפירתרינים

. אורגניים כגון מלתיון ודיכלורווס להדברת פשפש המיטה

 

נמצאו רמות גבוהות של עמידות לשני קוטלי , בהשוואה לאוכלוסייה רגישה של פשפשי מיטה

ציהלותרין שנבדקו באוכלוסיות שנאספו בבתי -חרקים פירתרואידים מסוג דלתאמתרין ולמדה

.  בבריטניה התגלתה עמידות לציפרמתרין. ב"מגורים במדינות קנטאקי ואוהיו בארה

 

 דווחה כבר לפני מספר DDT- וכיוון שעמידות ל,  ופירתרואידיםDDTעקב עמידות צולבת בין 

קיימת אפשרות שאללים המקודדים לעמידות יהיו , עשורים במדינות שונות בעולם ובתוכן ישראל

 26.7%אפשרות זו יכולה להסביר מדוע . קיימים גם באוכלוסיות פשפשי המיטה הנוכחיות

מהמשיבים על השאלונים ציינו שעמידות היא אחת הסיבות למפגעי פשפשי המיטה בישראל וכן 

. את הכישלון בהדברת פשפשי המיטה בעזרת פירתרואידים

והאיסור על , העובדה כי מרבית המדבירים השתמשו בפירתרואידים להדברת פשפש המיטה, ואכן

.  שימוש בזרחנים אורגניים יכולים להסביר את העלייה בתפוצה של פשפש המיטה בישראל

כפי שכבר , כ פעולות להדברה משולבת של הפשפש" לא נינקטו בד2008שווה להזכיר כי עד לשנת 

.  קיים במדינות אחרות בעולם

 

, שנפוץ במדינות טרופיות במרכז ודרום אמריקה (Cimex hemipterus)פשפש המיטה הטרופי 

אך לא דווח כי , מדווח גם במדינות עם אקלים סובטרופי וממוזג, באפריקה ובדרום מזרח אסיה

הפשפש דווח מלולים ובבתי מגורים שעבדו בלולים , מישראל (1987)בדיווח ישן . התבסס שם

, במחקר הנוכחי לא היה כל דיווח על נגיעות בלולים ושש דגימות שונות שנבדקו לפני. נגועים

אין , בכל מקרה.   Cimex lectulariusבמהלך ולאחר הסקר הנוכחי היו של פשפש המיטה המצוי 

.  לשלול כי חלק מהדיווחים של המדבירים היו של פשפש המיטה הטרופי

 

י "עליה במודעות הציבורית וחינוך המדבירים יחד עם טיפול מתאים לבניינים נגעים ע, לסיכום

ופיתוח , מניעה ושימוש בקוטלי חרקים נוספים מלבד פירתרואידים והדברה משולבת, ניטור

סטנדרטים לפעילות נאותה נחוצים על מנת למזער את הסיכון להינגע או להעביר את פשפשי 

ניתן היום , מאחר והנגיעות היא עדין נדירה יחסית. המיטה ולמנוע מהם להתפשט בישראל

.   להפחית באופן משמעותי את הסיכון עם פעולות נאותות להדברה וחינוך


