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  כללי .1

חברות המבקשות לרשום תכשיר חדש להדברת מזיקים לאדם או לרכושו, מחויבות על פי תקנות החומרים 
"תוצאות ניסויים בתכשיר , להגיש 1994–התשנ"ד ,המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם)

" (תקנה וספרות על דרכי השימוש בו, המשמשים הוכחה ליעילות התכשיר למטרות שלשמן הוא נועד
יעשה שימוש אך ורק שהיא להבטיח י הדברה יעילות תכשיר את חידרישה להוכהמטרת . ))1(א)(3

אחת העילות הקבועות בתקנות לסירוב לרשום תכשיר היא כי "המבקש לא הביא  .יעילים בתכשירים
, להנחת דעתה של הוועדה המקצועית, שהתכשיר יעיל למטרות המוצהרות בבקשה" (תקנה הוכחות

11)2.((  

הוועדה  דרישותאת את העקרונות ו, EU 528/2012ברוח הדרישות ברגולציה האירופאית  ,מתווהזה מסמך 
במשרד  לצורך רישום תכשירי הדברה שעל המבקש להגיש ודו"ח היעילות היעילות ניסויילגבי  המקצועית

  להגנת הסביבה. 

  הוועדה המקצועית לא תאשר בקשה לרישום תכשיר שלא תעמוד בהנחיות אלו.

הפניות וקישורים לשיטות בדיקה באחת מהשיטות המוכרות והמקובלות. את ניסויי היעילות רצוי לבצע 
העולמי  תן למצוא במסמכי הרגולציה האירופית ובמסמכי ארגון הבריאותימקובלות ו/או סטנדרטיות נ

והמצבים האפשרויות  להפרוטוקולים הקיימים לא מכסים את כ ,המזיקים והשימושים אור מגוון.  ל1שבנספח 
תנאי הניסוי, שיטת ובתנאי שתוכנית הניסויים,  לבצע ניסויי יעילות גם בהתאם לכל פרוטוקול אחר נתן ולכן

יהיו מבוססים על עקרונות  תוצאות, הניתוח, הדיון והמסקנותצגת ההעבודה, החומרים בהם נעשה שימוש, 
 ניסוי מפורט מודגש כי פרוטוקול .יאפשרו לחזור על הניסוי ולקבל את אותה התוצאהש מדעייםלוגיה דוומתו

דרש הפקדה של פרוטוקול הניסוי יהניסויים. בעתיד עשויה להשל ביצוע תחילת הלפני מראש כתב ייגובש וי
  לפני תחילת ביצוע הניסויים. /https://www.protocols.ioבאתר ייעודי כגון 

המדגימים שהתכשיר יעיל לשימושים המבוקשים ויהווה בסיס לניסוח כמותיים דו"ח היעילות יספק נתונים 
ניסויי . מספקתיעילות מינים לגביהם הודגמה מזיקי היעד שירשמו על התווית יהיו בהתאם להוראות התווית. 

ההשפעה או ההשפעות על המזיק (כגון דחייה, ליישום, וידגימו את מינונים חירת היס לביהוו בסהיעילות 
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קטילה, הדברה), אופן היישום (כגון, ריסוס על משטחים, ריסוס ישיר, איבוק), המקומות ליישום (כגון בתוך 
  . הבית, מחוץ לבית, מערכות ביוב)

יא מיידית, מהירה או תתבטא לאחר פרק זמן יצויין בתווית באם ההשפעה ה יםבהתאם לתוצאות הניסוי
וכן הערות לגבי יעילות שיורית או כל אפקט מיוחד אחר. נושאים נוספים שיש לציין או  מיישום התכשיר

התוצאה הרצויה הם פעולות הכנה חיוניות להשגת ובתווית בהתאמה להתייחס אליהם בניסויי היעילות 
יוחדים ליעילות היישום (למשל משטחים לא סופגים, על קרקע , תנאים מ(למשל שאיבת אבק לפני הריסוס)

את האזור שטופל יבשה, סילוק מקורות מזון מתחרים) ופעולות משלימות אם נדרשות (למשל לא להרטיב 
 על התווית יהיו אך ורקפיקטוגרמות של מזיקים על התווית יהיו שייכים למזיקי היעד. . לתקופה מסוימת)

  קבוצות לגביהם הודגמה יעילות במסגרת הרישום. השל מזיקים מ פיקטוגרמות

למשל פירתרואיד ומווסת גידול, יש להוכיח כי  ,כשיר המכיל מרכיבים בעלי פעילות שונהלתיעילות בניסויי 
נים מיתכוהאת שני המרכיבים עולה באופן משמעותי על יעילות  המשלביעילות המיתכון (פורמולציה) 

  יב. כל מרכהנפרדים ל

חומרי  למשל ,שהשימוש המרכזי שלהם אינו הדברת מזיקים, ופעילותם כנגד מזיקים היא משנית למוצרים
להוכיח בניסוי השוואתי כי המוצר עם המרכיב הנוסף יעיל באופן ניקוי המכילים בושם לדחיית חרקים, יש 

  משמעותי מהמוצר ללא מרכיב זה. 

  בניסוייםמיני מפתח להוכחת יעילות תכשירים  .2

ב' בתוספת הראשונה  -על תווית תכשיר תהיה בהתאם לרשימת המזיקים בחלקים א' ושיפורטו מזיקי היעד 
. הוראות למזיקים נוספים כגון אלה המוזכרים 2016-לחוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו

זוחלים" או "חרקים בחלק ג' של התוספת הראשונה יוכללו בהוראות הכלליות "חרקים ופרוקי רגלים 
  מעופפים". 

להדגמת יעילות יש להביא תוצאות מניסויים שנערכו על אחד או יותר ממיני המזיקים החשובים לאדם 
מזיק בישראל. בבדיקות על יותר ממין אחד, לפחות אחד המינים יהיה בישראל, כמפורט ברשימה שלהלן. 

ם המצויים בארץ, נתן להדגים את היעילות על קיימת עדיפות להדגמת היעילות על מיני המזיקישלמרות 
והמטרדים מיני מזיקים אחרים ובתנאי שיצורפו נימוקים משכנעים לתקפות הוכחת היעילות לגבי המפגעים 

  הנגרמים ממזיקים בארץ. 

בניסויי מעבדה מומלץ להשתמש באוכלוסיות מזיקים ממקור שדה. אוכלוסיות ממקור שדה הן אוכלוסיות 
והבדיקות התבצעו על אוכלוסיית מעבדה יש להביא נימוקים במידה דה לא יותר מששה דורות. שגודלו במעב

   .היעד ם ושימושילבחירה ולרלוונטיות של הבדיקה למזיקי

  , Blattella germanica, Periplaneta americana ,Blatta orientalis    תיקנים
 Supella supellectilium.  

להוכחת נפילה, קטילה, דחייה והדברת קינים נדרשים ניסויים על מין אחד     נמלים
להוכחת יעילות ;  Camponotus, Tapinoma, Monomorium, Tetramorium, Messor:מהסוגים

  . Wasmannia auropunctataאש הקטנה נדרשים ניסויים על כנגד נמלת ה

 :אחד מהמינים התוקפים עץ כרות ומוצרי עץ ,להוכחת יעילות הדברה במוצרי עץ   טרמיטים
Kalotermes sinaicus  אוK. falvicolis  או מין בעל ביולוגיה דומה ממשפחתKalotermitidae .  

של טרמיטים המקננים בקרקע ולהדברה  להוכחת יעילות ליצירת מחסום למניעת חדירה
או מינים  ,,Microcerotermes palaestinesis Reticulitermes clypeatus :באמצעות פיתיונות

  מקבוצת טרמיטי הקרקע בעלי ביולוגיה דומה. 

  C. hemipterusאפשר גם  . Cimex lectularius פשפש מיטה

 קרצית ,R. turanicusאו   Rhipicephalus sanguineusקרצית הכלב  קרציות וקרציונים
  Dermatophagoides pteronyssinusקרדית אבק הבית, Ornithodoros tholozani המערות

 Ctenocephalides felis  פרעושים
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עש הבית החום  ,Tinea pellionella, עש הפרווה Tineola bisselliellaעש הבגדים  מזיקי אריגים
Hofmannophila pseudospretella   

  . Anthrenuocerus spאו  Anthrenus spמינים מהסוגים חיפושיות מזיקות לרכוש כגון עץ, נייר בד וכד' 

, Lasioderma serricorne ,Stegobium paniceum ,Rhysopertha dominicaחיפושיות מזיקי מחסן 
Sitophilus oryzae ,Oryzaephilus surinamensis ,Tribolum castaneum ,Tribolum 

confusum  ונציגים ממשפחתBruchidae עשים ;Pyralis farinali ,Ephestia sp. ,Plodia 

interpunctella ,Corcyra cephalonica  ,  

  Musca domestica    זבובים

 Culex pipiens Culex quinquefasciatus, ,Aedes albopictus, Aedes aegypti ,Aedes    יתושים

Ochlerotatus caspius ם אחרים מתת הסוג או מיניOchlerotatus.  

   Phlebotomusמינים מהסוג   זבובי חול

  Vespula germanica ,Vespa orientais    צרעות

  Thaumetopoea pityocampa תהלוכן האורן

 Mus musculus    עכברים

  Rattus norvegicus, Rattus rattus    חולדות

  Passer domesticus  דרור הבית

   livia domesticaColumba  יונת הבית

  .Corvus splendens ,Corvus cornixעורב הודי ועורב אפור 

  או על שלושה מינים משתי קבוצות שונות של מזיקים. הוכחת יעילות על זבוב הבית חרקים מעופפים

או שלושה מינים משתי קבוצות שונות  הוכחת יעילות על תיקנים רגליים אחריםופרוקי  חרקים זוחלים
  .של מזיקים

  

  יעילות ניסויי של הסוגים .3

לצורך הדגמת יעילות של תן לאסוף במספר שיטות ניסוי. ינתונים כמותיים להוכחת יעילות תכשיר הדברה נ
מידת המורכבות  לפי ,קטגוריות לארבעניתן לסווג את ניסויי היעילות תכשירי הדברה כנגד מזיקים לאדם 

  לתנאי השימוש בפועל. דימיון הו ההדברהמידת השליטה על החשיפה לתכשיר , של הניסוי

להמנע מחשיפה  לבעל החייםניסוי במעבדה המתוכנן באופן שלא קיימת אפשרות  – ניסוי מעבדה כפוי .1
 החשיפמידת הכולל שליטה טובה על דיקה בתנאים מבוקרים ניסוי מעבדה כפוי מאפשר בלתכשיר. 
השוואת אפקט של , קטילה ביישום ישירהדגמת הנושאים הבאים: מעבדה כפוי מתאים ל ניסוילתכשיר. 

משך הזמן עד להשגת ההשפעה השוואה של ריכוזים שונים או הרכבים שונים של תכשירי הדברה, 
  .הנבחנת, בחינת האפקט השיורי המירבי של משטחים או מוצרים מטופלים

אפשרות להמנע מחשיפה  החיים לבעלניסוי מעבדה המתוכנן כך שקיימת  – ניסוי מעבדה לא כפוי .2
הבדיקה מתבצעת בתנאים מבוקרים אך אין שליטה על מידת החשיפה של המזיק לתכשיר  לתכשיר.

קטילה ודחיה ביישום לא ישיר  ,הנבחן. ניסוי מעבדה לא כפוי מתאים להדגמת הנושאים הבאים: נפילה
    פיתיונות כאשר קיים מקור מזון נוסף,  יישום פיתיונות והאפקט של שלעל המזיק, בחינת אכילה 

ניסוי לא כפוי בו יישום התכשיר מתבצע בסביבה מלאכותית מורכבת המחקה את  –ניסוי סימולציה  .3
   בתנאי מעבדה או בתנאי שדה. התנאים האמיתיים בהם מיושם התכשיר. ניסוי סימולציה יכול להתבצע
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על אוכלוסיית התווית  להוראותהתכשיר בהתאם  בדיקת מבוקרת של ההשפעות של יישום – ניסוי שדה .4
לניסוי מחוץ למעבדה בארץ נדרש אישור מראש . במקום בו היא יוצרת מפגע או מטרדמזיק טבעית 

 ). למעבדה מחוץ בארץ יעילות ניסוי לביצוע בקשה הגשת(

תר, בו קיימת השליטה ההדוקה ביותר על תנאי הניסוי ) נחשב לניסוי הפשוט ביו1ניסוי מעבדה כפוי (
) הוא הניסוי המורכב ביותר בו השליטה על החשיפה 4והחשיפה לתכשיר ההדברה, בעוד שניסוי שדה (

  לתכשיר היא הקטנה ביותר. 

 ניסויי שדה הם בדרך כלל מורכבים, קשים לביצוע מבוקר, תוצאותיהם מושפעות ממגוון גדול של גורמים
מאוד לכסות את מגוון התנאים בהם יתבצע השימוש בפועל בתכשיר. לכן בהתאם למזיקי היעד, אופן קשה ו

מעבדה או  היישום של התכשיר וההשפעה הצפויה בחלק מהמקרים מספיק להדגים את היעילות בניסויי
  סימולציה.

   על המזיק הההשפעסוג ניסוי היעילות והקריטריונים להוכחת היעילות לפי  .4

ענות על יכולות לו שונות הן ,הדברה ישימוש בתכשיר בעקבותהמזיק הצפויות על או ההשפעות השפעה 
מגוון צרכים. כאשר המטרה היא פגיעה בפרטים נראים לעין של המזיק והפרעה לפעולתו המזיקה לאדם 

ה קטיל ,ההשפעה יכולה להיות נפילה, דחייה או קטילה. כאשר המטרה היא להתמודד עם מפגע המזיקים
המתאימים להלן סוגי הניסויים של פרטים בודדים אינה מספקת והצפי הוא להדברה של אוכלוסיית המזיק. 

  לפי ההשפעה על המזיק.  ,והקריטריונים להוכחת היעילות ביותר

על פרטים של המזיק שנחשפו היא שפעה הה. בתוך זמן קצר פגיעה ביכולת התנועהו הנפיל – נפילה
מחרקי הניסוי בתוך שניות עד דקות מתחילת  95%של מעל  נפילה, בניסוי מעבדה כפוי יש להוכיחלתכשיר. 
  נדרשות הוכחות לגבי מין אחד לפחות לכל קבוצת מזיקים. .החשיפה

. בתוך זמן קצר על הפרטים שנחשפוהיא השפעה . ההדברה בעקבות חשיפה לתכשיר תמותה – קטילה
עד מותה בתוך דקות מתחילת החשיפה והעדר התאוששות או תנפילה  כפוימעבדה בניסוי  יש להדגים

נדרשות הוכחות לגבי מין אחד לפחות  מהפרטים.  90%על של משעות מתחילת החשיפה  24לתקופה של 
  לכל קבוצת מזיקים.

. ייה בחלל מטופל או כניסה לחללמשטחים מטופלים או שהפרטים של המזיק נמנעים ממגע עם  – דחייה
את היעילות יש להדגים בנוכחות גורם מושך או גורם מעודד כניסה. ההשפעה היא על פרטים של המזיק. 

ומה משכו. משך הזמן  90%תוך כמה זמן מהיישום מושג אפקט דחייה של מעל יש לבדוק בניסוי לא כפוי 
נדרשות הוכחות לגבי מין אחד לפחות לכל  להשגת אפקט הדחייה ומשכו של אפקט הדחייה יצויינו בתווית.

   קבוצת מזיקים.

ירידה . יש להדגים בסביבה הגנה ומניעת עקיצות למרות נוכחות של המזיק השגת – הגנה מפני עקיצות
שדה בתוך כמה זמן  ניסוי ניסוי סימולציה או+ בניסוי לא כפוי העקיצות. יש להדגים  בכמות 99%של מעל 

  נדרשות הוכחות לגבי מין אחד לפחות לכל קבוצת מזיקים. ההגנה.מושגת ההגנה ומה משך 

פעילות מוטורית מוגברת בעקבות החשיפה לתכשיר.  יציאה של המזיק ממקומות מסתור כתוצאה מ – עירור
נדרשות מהפרטים בתוך שניות עד מספר דקות מתחילת היישום.  90%עירור של בניסוי לא כפוי יש להדגים 

  מזיק אחד לפחות לכל קבוצת מזיקים.הוכחות לגבי מין 

בניסוי מעבדה לא כפוי או . מוגןאזור מזיק לאוכלוסיית היישום התכשיר מונע מעבר של  – כימי מחסום
, כאשר באזור המוגן ת המזיק לאזור המוגןבמניעת חדיר 90%יש להוכיח יעילות של מעל בניסוי סימולציה 

 90%ירידה של מעל יש להדגים  במקום בו קיים מפגעהמתבצע . בניסוי שדה משאב המושך את המזיק
הגנה בשיעור של מעל יש להוכיח במקום לא נגוע, מניעתי בניסוי שדה המתבצע כטיפול . באוכלוסיית המזיק

יש להדגים בניסוי היעילות בתוך כמה זמן מושגת  בהשוואה לאזור מקביל שלא קבל טיפול הגנה. 95%
נדרשות הוכחות לגבי מין מזיק אחד לפחות לכל  הגנה שמקנה היישום.היעילות באזור נגוע ומה משך ה

  קבוצת מזיקים.
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קטילת קן של חרקים חברתיים כגון נמלים או צרעות בדרך כלל ביישום ישיר או ביישום על  – קטילת קינים
שת נדרבקטילת הקן  90%משטח סמוך לקן. יש להדגים בניסוי סימולציה או בניסוי שדה יעילות של מעל 

   נדרשות הוכחות לגבי מין אחד לפחות לכל קבוצת מזיקים.. או המלכות המלכההתייחסות לקטילת 

במטרה הזרקה או חיסון עץ תעשייתי, טבילה, מריחה, יישום תכשיר על מוצר באמצעות  – הגנה על מוצרים
 .כדי למנוע המשך הנזק הנמצא במוצרמזיק  ו/או לקטול מפני נזק של מזיקי רכוש פגיע על מוצרלהגן 

התפתחות של המזיק במוצר לחשוף את המוצר למזיק ולמדוד  ישכפוי בניסויי מעבדה להדגמת יעילות הגנה 
יש להוכיח  מוצר שכבר היה נגועהטיפול בלהוכחת יעילות שנחשף למזיק. לא מטופל בהשוואה למוצר 

יש לחשוף את המוצר לתנאי הסביבה  להוכחת הגנה לאורך זמןתמותה של המזיק במוצר ועצירת הנזק. 
בהם מוצר מיועד לעמוד. נתן לקצר את משך הניסוי על ידי חשיפת המוצר לתנאים קיצוניים המאפשרים 
לדמות בזמן קצר תהליכים ארוכי טווח המתרחשים בסביבה הטבעית. במקרה כזה יש לספק נימוקים לגבי 

נדרשת הוכחה ר אכן מחקה את התהליך הטבעי. בחירת אופן ההאצה וסימוכין לכך שאופן ההאצה שנבח
  לגבי מין מזיק אחד לפחות לכל קבוצת מזיקים. 

פתחות תכשירים המכילים חומרים פעילים שפוגעים בהתהשפעה הנגרמת על ידי  –פגיעה בהתפתחות 
 המזיקים או באמצעות חיקוי הפעילות של הורמון הנעורים או באמצעות פגיעה בתהליך ההתנשלות. ברוב

ההשפעה הרצויה היא המקרים הפגיעה אינה מידית אלא מתבטאת במעבר משלב התפתחותי אחד לאחר. 
עצירת ההתפתחות של מעל בניסוי מעבדה להוכחת היעילות יש להדגים הדברה של אוכלוסיית המזיק. 

 להוכיח בניסוי בנוסף יש .90%או פגיעה ברביה בשיעור העולה על לפני שלב הבוגר מהפרטים  90%
באוכלוסיית המזיק לאחר הטיפול בהשוואה לתקופה שלפני  90%סימולציה או בניסוי שדה ירידה של מעל 

  נדרשות הוכחות לגבי שני מינים לפחות לכל קבוצת מזיקים. הטיפול או בהשוואה לאתרי ביקורת.

בניסוי  . יש להוכיח, עד מתחת לסף הנזקאוכלוסיית המזיקפגיעה כוללת ב –או המטרד  ת המפגעהדבר
באוכלוסיית המזיק לאחר הטיפול בהשוואה לתקופה שלפני  90%סימולציה או בניסוי שדה ירידה של מעל 

  הטיפול או בהשוואה לאתרי ביקורת.

ה ז. מסמך עיקורקיים פוטנציאל להשפעות נוספות של תכשירי הדברה על מזיקים כגון  – נוספותהשפעות 
   .כיום בשימושלהשפעות של התכשירים הנמצאים מתייחס 

   אופן היישום סוג מבחן היעילות לפי .5

ריסוס ישיר צפוי ם לאופן היישום של התכשיר. למשל אההשפעות הצפויות על המזיק משתנות גם בהת
צפוי להשיג הדברה של אוכלוסיית שישום פיתיון לעומת להשיג השפעה רק על פרטים נראים לעין של המזיק 

 יםלהוכחת יעילות התכשירביותר המתאימים  םורטים סוגי הניסוייהמזיק ולסלק את המפגע. להלן מפ
  בהתאם לאופן היישום.

יש להדגים בניסויי מעבדה כפוי נפילה או קטילה יישום תכשיר ההדברה ישירות על המזיק.  - ריסוס ישיר
התוצאות ידגימו ניסוי שדה. ניסוי סימולציה או ביעילות של ריסוס ישיר בקטילת קינים יש להוכיח ב דיים.ימי

  פעילות. זמנית של ה ההפסקא רק קן על כל מרכיביו ללא יכולת התאוששות ולקטילה של ה

יש להדגים בניסוי מעבדה כפוי או לא כפוי  בחלל חדר. ,בדרך כלל אירוסול ,יישום התכשיר - ריסוס בחלל
כחת יעילות דחייה תבוסס . הונפילה ו/או קטילה מיידים של המזיקים הנמצאים או מוכנסים לחלל המטופל

  בעזרת ניסוי מעבדה לא כפוי. 

ההשפעה הצפוייה היא קטילה של החרקים . יישום התכשיר בריסוס על משטחים - ריסוס על משטחים
מבחן היעילות  האפקטשיבואו במגע עם המשטחים המרוססים. מאחר ולמשטח המרוסס השפעה על יעילות 

אפשר להוכיח בניסוי בו קטילה שיורית יעילות מקומות השימוש המיועדים. יתבצע על משטחים רלוונטיים ל
החרקים נחשפים למשטחים שטופלו בפרקי זמן ידועים ומאז נחשפו לתנאי סביבה אליהם צפויים להחשף 

בתווית.  ןמשך היעילות השיורית יכול להיות מצויישימוש המיועד לתכשיר. התאם למשטחים מטופלים ב
, יעילות דחייה בניסוי מעבדה לא כפוי, יעילות ביצירת תן להדגים בניסוי מעבדה כפויינוקטילה יעילות נפילה 

בניסוי סימולציה או ניסוי  ת מפגעיםמחסום בניסוי סימולציה או ניסוי שדה, קטילת קינים בניסוי שדה והדבר
   שדה. 
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והוצאת המזיקים (בעיקר קד של התכשיר משמש לגרימת עירור יישום ממו - ריסוס בסדקים ובחריצים
להדברה במקומות המסתור. ניתן להדגים את יעילות או /תיקנים ופשפש מיטה) ממקומות המסתור ו

הגורם ליציאה של המזיק ממקומות המסתור במבחן מעבדה כפוי. להדגמת עירור בקטילה ובהתכשיר 
   או מבחן שדה. מבחן סימולציה (למשל תיקנים בדירה) נדרש  ת המפגעיעילות הטיפול בהדבר

מבלי לוותר על בהשוואה לריסוס על משטחים מדובר ביישום ממוקד של תכשיר הדברה  - ריסוס בכתמים
ידועים מתאים למצבים בהם . ריסוס בכתמים ת המזיקשיעורי חשיפה גבוהים שיביאו להדברה של אוכלוסיי

חומר מושך או מעודד  מכילאו שהתכשיר בהם מתרכז המזיק (למשל מקומות מנוחה של זבובים) מקומות 
  שדה. סימולציה או ניסוי יש לבצע ניסוי  ת מפגעיעילות התכשיר בהדבר להדגמתאכילה. 

כגון קירות,  מריחה של תכשיר הדברה יכול להחליף את היישום בריסוס על משטחים נבחרים - מריחה
הגנה על מוצרי עץ ף ליישום במריחה הוא וריסוס כתמים. שימוש נוסמפתני דלתות וחלונות, פינות חדרים 

הוכחת היעילות תתבצע ביישום התכשיר על משטחים רלוונטיים למקומות מחיפושיות עץ או מטרמיטים. 
נפילה, קטילה, דחייה או הגנה על מוצרים גרימת השימוש המיועדים ובהתאם להשפעה הצפוייה. יעילות ב

י צירת מחסום למעבר מזיקים יש להדגים בניסוי מעבדה לא כפומעבדה כפוי. יעילות בי בניסויניתן להדגים 
     יש להדגים בניסוי מעבדה לא כפוי ובניסוי שדה. מפגע ובניסוי סימולציה או ניסוי שדה, יעילות בהדברה

היישום של חומר הדברה בהזרקה לרצפה או לקרקע משמש ליצירת מחסום למניעת חדירה של  - הזרקה
של מזיקי עץ כגון טרמיטים וחיפושיות במוצרים כגון רי עץ משמשת לקטילה הזרקה למוצטרמיטים, 

משקופים, הזרקה לגזעי אורן משמשת להדברת הדרגות הצעירות של תהלוכן האורן. יעילות ביצירת מחסום 
יעילות קטילה של מזיקי עץ במוצרים . י ובניסוי סימולציה או ניסוי שדהלהדגים בניסוי מעבדה לא כפו יש

  הדברת תהלוכן האורך יש להדגים בניסוי שדה. באפשר להדגים בניסוי מעבדה כפוי. יעילות 

היישום באיבוק מוגבל למדבירים בלבד. לעיתים מדובר ביישום משלים לטיפול בריסוס למשל  - איבוק
מכרסמים כטיפול משלים להנחת בשקעי חשמל כנגד תיקנים או פשפש מיטה ובמקומות המעבר של 

פיתיונות. יעילות בקטילה נתן להדגים בניסוי מעבדה כפוי, יעילות בקטילת קינים ובהדברה יש להדגים  
  בניסוי שדה.

השימוש בתכשירי בתכשירי פיתיון המרכיב הפעיל מעורבב במזון ו/או מכיל חומר משיכה.  - תיון רעילפי
ברוב של חומרי הדברה ומאפשר "לשגר" אותם ישירות ליעדם.  פיתיון רעיל מצמצם מאוד את הפיזור

המקרים בשימוש בפיתיונות רעילים המטרה היא להדביר את אוכלוסיית המזיק. בניסויי יעילות יש להדגים 
כמות במבחן לא כפוי כי מזיק היעד ניזון מהפיתיון גם במצב בו קיימת בחירה בין הפיתיון לבין מזון אחר, וכי 

. יעילות הדברה של אוכלוסייה יש להדגים הרעיל שנאכלה מספיקה כדי לגרום לתמותה של המזיקהפיתיון 
  סימולציה או ניסוי שדה.  מעבדה לא כפוי, ניסוי בניסוי

בארץ תכשירים ליישום בגופי מים מיועדים בעיקר להדברת הדרגות הצעירות של יתושים  -מים  בגופייישום 
  בניסויי סימולציה או בניסויי שדה.יעילות מוצצי דם. יש להדגים 

ים /ים הגורמ/פעיל ים/חומרשל חלקיקים קטנים של יישום המשמש לפיזור בחלל  - בעירה/אידוי/נידוף
להוכחת יעילות יש להדגים הגנה מפני עקיצות לדחייה לנפילה או לקטילה של מעופפים בעיקר יתושים. 

  בניסוי סימולציה או בניסוי שדה.

יישומים המוגבלים לשימוש מדבירים. בעירפול מפוזרות טיפות קטנות עד זעירות של   - ולאו עירפ עישון
תכשיר ההדברה בחלל ובעישון מפוזרים חלקיקים קטנים. יישומים אלה משמשים להדברת מזיקים בחללים 
 גדולים וריקים כאשר לא ניתן להגיע לכל המקומות בהם מצויים המזיקים, או להדברה מחוץ לבית של

  . יש להדגים בניסוי שדה ת מפגעיעילות בהדבר ,יעילות קטילה נתן להדגים בניסוי סימולציהמעופפים. 

איוד. להדברה ברישיון למחזיקים בשימוש בגז בעיקר להדברת מזיקי מזון ורכוש. היישום מוגבל  - איוד
  יעילות ניתן להדגים בניסוי סימולציה או בניסוי שדה.

מטרת השימוש היא הגנה מפני  -טיפול במוצרים כגון כילות ואהלים תכשירים למוצרים מטופלים או 
  עקיצות ויעילות יש להדגים בניסוי מעבדה לא כפוי ובניסוי סימולציה או ניסוי שדה. 
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מכיוון שברוב כלל מדובר ביישום תעשייתי המיועד להגן על מוצרי עץ לאורך שנים. בדרך  –חיסון עץ 
פוי הוא ארוך ולא נתן להוכיח משך הגנה כזה לתכשירים חדשים, יש להוכיח יעילות המקרים משך ההגנה הצ

  . בניסוי סימולציהאו בניסוי מעבדה כפוי 

  פי אופן היישום וההשפעההיעילות ל ניסוי סוגסיכום  .6

אופן יישום לכל על המזיקים  הלהוכחת ההשפע המתאימים ביותריעילות ניסויי הגים של סוהסוג או ה
קיימת אפשרות להדגים את היעילות באמצעות ניסוי מסוג אחר ובלבד שתוכנית הניסוי בטבלה.  מסוכמים

 – 2ניסוי מעבדה כפוי,  – 1המבחנים הוא: סוגי המפתח המספרי של  ת.מתאימה להוכחת טענת היעילו
ניסוי שדה. מפתח הצבעים מיצג את קהל המשתמשים: שחור  4ניסוי סימולציה,  – 3ניסוי מעבדה לא כפוי, 

  מדבירים בלבד.  –, כחול כלל הצרכנים ומדבירים, אדום בלבד כלל הצרכנים

  לכל אופן יישום והשפעה ,בהתאם לקהל המשתמשיםטבלה. סוג ניסוי היעילות 

  * כולל תכשירים לטיפול במוצרים כאלה
  מוגבל לשימוש תעשייתי **

  הגשת בקשה לביצוע ניסוי יעילות בארץ מחוץ למעבדה .7

אישור מראש מהממונה כדי לבצע בארץ ניסויי יעילות החורגים ממסגרת מעבדה, בתכשיר שטרם נדרש 
נרשם או לשימוש שטרם אושר. מטרת האישור מראש היא להבטיח כי ניסויים כאלה יתוכננו ויבוצעו בהתאם 

קשות לכללי הבטיחות והזהירות המתחייבים מהרכב התכשיר, השימושים המיועדים ומקומות היישום. הב
 מחוץ יעילות בדיקות לביצוע בקשה טופס. 2 נספח( 2יוגשו לממונה ויכללו את הפרטים המפורטים בנספח 

   )למעבדה

  ההשפעה   
  

  אופן 
  היישום

הגנה   דחיה קטילה נפילה
מפני 
 עקיצות

קטילת  מחסום עירור 
  קינים

הגנה 
על 
מוצרים

פגיעה 
בהתפתחות

הדברת 
  מפגע

        4          1  1  ריסוס ישיר
             2 1 1  ריסוס בחלל

ריסוס על 
  משטחים

    4 4או  3      2  1  1
2   

  4או  3 -ו
 4או  3

ריסוס בסדקים 
  ובחריצים

  1      1        2  4  

 4או  3               ריסוס בכתמים

      1  1  1  מריחה
 3 -ו 2

  4או 
  4 -ו 2    1  

            הזרקה
 3 -ו 2

  4או 
 4 או 3    1  4

  4      4          1    איבוק

  3 -ו 2                  פיתיון רעיל
2   

4או  3-ו
 4או  3  4או  3                  בגופי מים

אידוי/נידוף/ 
  בעירה

             4או  3      

  4                3    עישון או עירפול
 4או  3                    איוד

מוצרים מטופלים 
  כגון כילות*

      
  3ו  2
 4או

            

     3או 1           חיסון עץ**
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  מדעי םבפרסו שושימו ממקומות אחרים בעולםניסויי יעילות  .8

 על המינים המפורטים ברשימה מחוץ לישראלניתן להסתמך על ניסויי מעבדה וניסויי סימולציה שהתבצעו 
הסתמכות על ניסויים שבוצעו על מינים שונים  .)בניסויים תכשירים יעילות להוכחת מפתח מיני( 2בפרק 

ים לכך שהתוצאות שהתקבלו על המינים שנבחרו רלוונטיות עמהמפורט מחייבת הבאת נימוקים משכנ
לפרט מדוע  סתמכות על ניסויי שדה שבוצעו מחוץ לישראל ישבהלמזיקים הגורמים למפגעים בישראל. 

התוצאות רלוונטיות לתנאים בישראל, למשל דימיון בפרמטרים מטאורולוגיים, סוג הבתים, המין הנבדק הוא 
  ו דומות בכל העולם.ות הדברתטטי ושיקוסמופולי

  יעילותהדוח  .9

בעברית או באנגלית. הדוחות יאורגנו ויכללו את  בשפה מדעית ברורהבתיקי הבקשה יכתבו יעילות הדוחות 
  מלוא הפרטים כדלקמן: 

בקשה, תחת י של תיקתפורט בתוכן העניינים בתיק הבקשה רשימת מבחני היעילות הכלולים . תוכן עניינים
והעמוד סוג המבחן (מעבדה, שדה וכד') ם המזיק ו. כותרת כל מבחן תכלול את שני יעילותמבחהכותרת 

  בתיק. 

וכנגד אותו  ניסוידוח יעילות יכלול את כל הניסויים שנעשו באותו סוג  דוחות נפרדים לכל סוג מבחן ומזיק.
  שונים ו/או מבחנים למזיקים שונים יוגשו בדוחות נפרדים.  ניסוייםהמזיק. סוגי 

מבחן סוגי  /, סוג (למשל יתושים, תיקנים וכד') המזיקשם כל דוח יעילות יכלול דף שער בו יפורטו  דף שער.
(למשל קטילה בריסוס  מטרת המבחן ביחס להצהרת התווית, (למשל מבחן מעבדה כפוי) היעילות

פרטי  פרקי הדוח,תוכן ציון והפניה לפרוטוקול,  –באם המבחן התבסס על פרוטוקול מפורסם , משטחים)
  . תאריך וחתימהים (שם, הכשרה, עיסוק) /המבצע

(יש לפרט מקום ותאריך איסוף של  ודור במעבדהמין, מקור אוכלוסייה,  :.  בניסויי מעבדהפרטים על המזיק
בניסויי שדה יש  .)F2דור  2016נחל שורק גשר מוצא, אוגוסט , Culex pipiensאוכלוסיית המקור, למשל 

 יש להעזר במומחים להגדרת המיניםיתושים, אלא  לצייןמספיק  לא, כך המזיק למיןלהגדיר את אוכלוסיית 
  .ושם המומחה המגדיר Cx. pipiens -ו Aedes albopictusלציין את מין או מיני היתושים למשל ו

דרגה, גיל בדרגה, מצב תזונה (למשל יש לפרט . בניסויי מעבדה אוכלוסיית המזיק עליה בוצעה הבדיקה
הרכב שדה  בניסויישעות לפני הניסוי).  24יום, ללא תיקי ביצים, הורעבו במשך  7-14נקבות בוגרות, גיל 

 השיטהכולל פירוט של  לניסוי,האוכלוסייה (צפיפות והרכב דרגות) שנמצא בסקר לבחינת התאמת האתר 
טבילות של מצקת  10למצקת, על סמך  50-ות ללא גלמים, כואופן ההערכה (למשל זחלי יתושים בכל הדרג

  סטנדרטית בשולי גוף המים).

מכלי גידול, מזון סוג מחזור אור חושך, לחות, בניסויי מעבדה טמפרטורת גידול, תנאי הגידול ותנאי הניסוי. 
 30X30X20שקוף במידות פסאות פלסטיק התיקנים בגידול הוחזקו בקולמשל כולל פירוט שמות היצרנים (

בתנאי תאורה קווקר ומקור למים, הוחזקו  מזוןקרטון ביצים, הונח  הקופסה קרקעית עלשל חברת כתר, 
בניסויי שדה יפורטו המיקום המדויק של אתר או אתרי הניסוי, תיאור  .)Co26±2מתמדת בטמפרטורה של 

בהם הניסוי התבצע, פירוט תנאי הסביבה וגורמים אחרים שעלולים להשפיע על תוצאות  המקום או המקומות
  הניסוי. 

 ואילו קבוצות ביקורת יכללו במבחן,אילו טיפולים יבחנו במסגרת הניסוי יש לפרט בניסוי מעבדה הטיפולים. 
חינת יעילות הריסוס מספר החזרות, מספר הפרטים בכל חזרה (למשל בניסוי מעבדה כפוי על תיקן גרמני לב

ריסוס במינון א' בחומר ז', ריסוס במינון ב' בחומר ז', ריסוס במינון א' בחומר ח' וריסוס במינון  -של משטחים 
כל טיפול  –במינון של ג'  Yב' בחומר ח', ביקורת לא מטופלת, ביקורת ממס בלבד, ביקורת תכשיר השוואה 

איזה טיפול נבחן, יש לציין בניסוי שדה בוגרות ללא תיקים).  נקבות 20יתבצע בארבע חזרות בכל חזרה יהיו 
רצוי  לקות הניסוי, המרחק ביניהן וכד'., גודל חמה הביקורת, הקריטריונים לבחירת חלקות הניסוי והביקורות

  להוסיף תרשים של אתר הניסוי ובו ציון של מקומות ההדברה ומקומות הניטור.

מדד (תמותה, נפילה, מי נשאר חי וכד'), באיזו תדירות נוי מעבדה מה בניס אופן ותדירות קריאת התוצאות.
בניסוי שדה תיאור מפורט של השיטה להערכה . ומה הקריטריונים לקביעת כל אפקט ובמהלך כמה זמן
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הכמותית של גודל אוכלוסיית המזיק לפני במהלך ואחרי תקופת הטיפול כולל  אילו נתונים יאספו בתקופה 
ובאיזה תדירות יבוצע איסוף הנתונים על אוכלוסיית המזיק  ,בכמה ימים / לילות/ מלכודותשלפני הניסוי 

  ובסביבה לאחר יישום התכשיר.

בניסוי מעבדה . דוגמאות: יכללו שיטות החישוב שיתבצעו על הנתונים הגולמיים. וסטטיסטיקהחישובים 
כפוי להערכת מהירות ושיעור הקטילה יחושבו ממוצע וסטיית תקן של מספר התיקנים שנצפו ללא תנועה, 

 -ו 95% 50%, 25%ולהערכת מהירות הפעולה יחושבו הממוצע וסטית התקן של משך הזמן לקטילה של 
לכל אתר בדיקה)  מלכודות 5. בניסוי שדה יחושב המספר הממוצע של פרטים למלכדות (סה"כ 100%

שבועות לאחר  8עד לתקופה של בשלושה מועדים בתקופה שלפני הטיפול, ובמהלך כל שבוע לאחר הטיפול 
   התאוששות מלאה של אוכלוסיית המזיק.עד להטיפול או 

את מובהקות התוצאות. במידה ולא נתן להשתמש במבחן סטטיסטי  לבדוקיפורט המבחן הסטטיסטי שנבחר 
  .לכך לסיבהמשכנעים  יפורטו נימוקים

היה משך החשיפה הוכנסו החרקים, מה , מתי של התכשיריישום אופן ושיטת הבניסוי מעבדה מהלך הניסוי. 
שעות, לאחר מכן יוכנסו האריחים שטופלו  24(למשל התיקנים לניסוי יוכנסו לקופסאות הניסוי לאקלום של 

, מעקב שעות נוספות האריחים יוצאו 24. לאחר ס"מ 0.5שעות קודם לכן, ויונחו על טבעות בגובה של  24
אופן היישום של התכשיר (למשל סוג מרסס,  בניסויי שדה. ימשך עד לתמותת כל התיקנים או למשך שבוע)

  כגון רוח ערפל גשם אבק).  –שעת יישום, משך יישום, כמות שיושמה בפועל ואירועים מיוחדים 

. נתונים אלה יוצגו מועד תצפיתהנתונים המספריים לכל חזרה ולכל הדו"ח יכלול את הצגת התוצאות. 
בטבלאות בנספח. הטבלאות ישאו את הכותרת של הניסוי ומספר סידורי ותהיה אליהן הפניה מתאימה 

הסטטיסטי יוצגו בגרפים או בטבלאות  המבחן, כולל תוצאות התוצאות המסוכמותבתיאור התוצאות. 
   ישאו כותרות ותהיה אליהם הפניה בתיאור התוצאות. ימוספרו הטבלאות והאיורים  מסכמות.

סיכום התוצאות שהתקבלו והמסקנות לגבי יעילות התכשיר בהתייחס למזיקי היעד, וייעודי  .ניתוח ומסקנות
   כולל משך הזמן להשגת האפקט והאם קיים אפקט שיורי.השימוש, 

  

  . קישורים 1נספח 
  

Guidance on the BPR: Volume II Efficacy, Part A Information Requirements 

https://echa.europa.eu/guidance‐documents/guidance‐on‐biocides‐legislationm  

Transitional Guidance on Efficacy Assessment for Product Type 14 Rodenticides 

Transitional Guidance on Efficacy Assessment for Product Types 18+19 

Transitional Guidance on Efficacy Assessment for Product Type 8 Wood Preservatives 

https://echa.europa.eu/guidance‐documents/guidance‐on‐biocides‐legislation/transitional‐

guidance  

WHO Pesticide Evaluation Scheme (WHOPES), Guidelines for testing 

http://www.who.int/whopes/guidelines/en/ 
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  בישראל . טופס בקשה לביצוע בדיקות יעילות מחוץ למעבדה2נספח 

  

בדיקות לבחינת היעילות של תכשיר  בישראליצרנים או יבואנים של תכשירי הדברה המבקשים לבצע 
ביצוע הניסוי חייבים להגיש בקשה לאישור הממונה. או לשימוש שונה מהרשום,  שטרם נרשם בארץ,

  מותנה באישור הבקשה. 

  הבקשות יכללו את הפרטים הבאים:

  הבקשה תאריך .1
  שם מגיש הבקשה .2
  / שם זמני של התכשיר / קוד זיהוי של התכשיר שם התכשיר .3
  הפורמולציה .4
  פרטי היצרן .5
  פרטי היבואן .6
  פרטי מבקש הרישום .7
  שם המזיק עליו תתבצע הבדיקה .8
  ת היישום בבדיקהשיט .9

למשל הדברת זחלי יתושים במקווי מים  מתוכנן לבדוק בניסוי.  מהיש לפרט מטרת הניסוי.  .10
הדברת תיקנים בדירות מגורים באמצעות מזוהמים, הדברת תיקן אמריקאי במערכות ביוב, 

  הדברת עכברים במפעל מזון.פיתיון, 
שמות המבצעים והכשרתם. יש לנקוב בשמות של כל האנשים המעורבים בביצוע הניסוי והכשרתם  .11

 המקצועית. 
המקומות בהם מתוכנן הניסוי. במידה והמקומות לא ידועים מראש יש לפרט מה הקריטריונים  .12

 מ"ר, בו תמצא דגירת 100מ"ר לבין  10לבחירת המקומות. למשל מקווה מים מזוהמים בגודל שבין 
, דירת מגורים בה ימצא מפגע תיקן גרמני זחלים וגלמים למצקת 10יתושים בצפיפות של לפחות 

 פרטים למלכודת דבק ליממה. 5בהיקף של לפחות 
 החודשים בהם יבוצע הניסוי .13
כמות התכשיר המיועדת לניסוי. במידה ואת הניסוי יבצעו במקביל מספר גורמים יש לפרט את  .14

 כמות חומר ההדברה לכל אחד. 
 המינון או המינונים שיבדקו (ריכוז וכמות לשטח) .15
 מיגון ואמצעי בטיחות כולל אם נדרש פרסום אזהרות. .16

  
 לבקשה יצורפו

 יל, שימושים מיועדים וריכוזים; טופס בקשה לרישום תכשיר, כולל הרכב, חומר פע .1
התווית מחו"ל טיוטת תווית בעברית. לתכשיר מיובא יש לצרף גם תווית של התכשיר מחו"ל. אם  .2

 תרגום מאושר נוטריונית לאנגלית או לעברית. אינה באנגלית נדרש 

  

  


