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הבוגרים הם חרקים שעירים ובהירים בעלי רגלים ארוכות שאורכם  זבובי החול
בשעת מנוחה, ובתעופה  Vמ"מ. הם ניכרים בכנפיים המורמות בצורת  1-3

בצורת דילוגים ללא זמזום. זבובי החול פעילים בעונה החמה בשעות החשיכה 
 מכאיבות ומטרידות.ובין הערביים. רק הנקבות עוקצות, ועקיצותיהן 

זבובוני החול הם יתושים קטנים מוצצי דם העוקצים באזורי עור חשופים בעיקר 
הפנים והגפיים. מאחר שהנקבה של זבוב החול משחרת לטרף עם שקיעת 
החמה יהיו רוב העקיצות בלילה. ברוב המקרים העקיצות הן קלות, מגרדות 

קיצה על יד זבובוני החול למספר שעות ונעלמות בהדרגה. עיקר הסכנה היא ע
באזור ים המלח או קציעות. באזורים אלו נושא זבוב החול את טפיל 

". במקרה של העברת הטפיל מזבוב החול שושנת יריחוהגורם ל" לישמניהה
לאדם יכול להתפתח לאחר מספר שבועות פצע מוגלתי שנשאר לחודשים רבים 

ומתרפא עם צלקת. מאחר שזבוב החול נוהג לעופף קרוב לקרקע אבל מסוגל 
קירות ולהגיע לקומות הגבוהות ברבי קומות. מומלץ לישון  גם לטפס על

באזורים אלו על מיטה או משטח מורם ולא על הקרקע. בנוסף יש להקפיד על 
הפשלת השרוולים בשעות החשיכה ושימוש -לבישת מכנסיים ארוכים, אי

 בחומרים דוחי חרקים.
 

הוא נפוץ בחלקו המערבי  מזרח התיכון. באפריקה מצוי במרבית שפן הסלע
. בישראל לבנוןומ סוריהובחלקים מ ישראל, בחצי האי סיני וכן חצי האי ערב של

. הוא נפוץ Procavia capensis syriaca המין שפן סלעים מצוי,-מצוי תת
 . השפניםשומרוןוב הר הנגב, במדבר יהודה, בכרמל, בגליל, בחרמוןבעיקר ב

חיים על הקרקע או בנקיקי סלעים, הם יצורים חברותיים החיים בקבוצה בה 
פרטים. הקבוצות עצמן מחולקות  100-ל 50מספר השפנים נע בדרך כלל בין 

לקבוצות קטנות יותר. השפן פעיל בעיקר ביום ומסתתר בלילה בנקיקים 
   2../                                                                         ובמחילות בסלעים.
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 הצטרפו עכשיו!!!!  כוחנו באחדותנו

https://www.facebook.com/ארגון-המדבירים-990594287635059/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%99_%D7%A2%D7%A8%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%99_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
mailto:irgunhamadbirim@gmail.com
http://www.pc-il.org/
http://www.pc-il.org/form/1
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שפן הסלע יכול לעבור במהירות רבה מסלע אחד לאחר. במזג אוויר סגרירי או גשום שפן הסלע בדרך כלל יישאר 

הגוף של שפן הסלע איננה יציבה לחלוטין, והיא משתנה  טמפרטורתבמאורתו ולא ייצא אל מחוץ לנקיקי הסלעים.
)מעלות צלזיוס(, אך היא יכולה לעלות  36.3בהתאם לטמפרטורת הסביבה. הטמפרטורה הנורמלית של השפן היא 

בעיקר  -שפן הסלעים מבלה חלק ניכר מיומו מעלות בעת חום, ולרדת באותה מידה כדי קור. מסיבה זו,  37.5כדי 
לבדו או יחד עם שפנים נוספים. בזכות התנהגות זו הם מתחממים, ולאחר  -ברביצה על הסלעים  -בשעות הבוקר 

 שהם מתחממים מספיק הם נעשים פעילים יותר.
  

(. Leishmaniasis" )שושנת יריחוהגורם למחלה המוכרת כ" טפיל( הוא הLeishmania :שם מדעי) לישמניה
(. קיימים מינים רבים של לישמניה, כאשר החלוקה flagellatesלישמניה משתייך למשפחת טפילים בעלי שוטון בודד )

 .visceral leishmania-ל cutaneous leishamniaהבסיסית היא בין 
. visceral Leishmaniasisלבין  cutaneous Leishmaniasis-מבחינה מורפולוגית, אין הבדל בין הטפיל הגורם ל

 4-2, גודלו מקרופאג. במצב זה הוא בתוך הamastigote-הטפיל מופיע כ גוף האדם. באנזימיםההבדל הוא בפרופיל ה
. kynetoplast-נפרדים, כאשר הגדול הוא הגרעין, והקטן ה כרומטין מיקרומטר, מחוספס, וניתן להבחין בשני חלקי

 .חולייתניםבצורה זאת הוא מופיע בכל ה
 , צורתו מאורכת והוא בעל שוטון יחיד בקדמת הגוף. הצורה בעלת הגרעיןpromastigote-הטפיל מופיע כ זבוב החולב

 ובתרבית. חסרי חוליותהיא הצורה בה הטפיל יופיע ב kynetoplast-הבודד וה
אזור העקיצה מתחיל . בproamastigote-זבוב החול עוקץ אדם ומעביר לו את הטפיל בצורת ה

ו ההגנה הראשון של הגוף, בולעים את הטפיל אך לא הורגים אותו. , המשמשים כחלק מקנויטרופילים .דלקתי תהליך
שעות למספר ימים. לאחר שהנויטרופיל עובר אפופטוזיס נבלע  8-10-לטפיל יש יכולת להאריך את חיי הנויטרופיל מ

 מקרופאג. בתוך המקרופאג,/מונוציט הטפיל על ידי
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9D_%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A4%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A3_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%91%D7%95%D7%91_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%A8%D7%99_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%98
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 מקורות
 

 ן ההדברה הישראליימגז -קטיקולה 
 

o  זבוב חול– sand fly      

 

o ניסוי הדברת זבובי חול בשכונת נווה יעקב 

 
o  (☺יתושעש )המבוגרים בינינו יבינו  -ריץ'רץ' מיתוש ועש מריץ' ורץ' יוצא 

 
o מחלה ושמה בנייה      

 
o  ליישמניה– Leishmania     

 
o  שפן הסלעים– Procavia capensis syriaca 
 
o רים הפנימיים ליישמניאזיס של האיב– visceral leishmaniasis 

 
o  ליישמניאזיס של העור– iasiscutaneous leishman 
 
o   )פסמון )פסמון המדבר– (sand rat or fat sand rat) Psammomys obesus 

 
 

 כתבות נוספות 
 

 זבוב החול ומחלת הלישמניאזיס    -  המשרד להגה"ס 
 

           התפשטות חיידק הלשמניה סמוך למודיעין      -          וואלה
    

            :   Phlebotomusשם מדעי ;זבוב החול    -          ויקיפדיה
 

         2016תמונת מצב   ,ר בישראללישמניה של העו    -ירחון "הרפואה"   
 

         העקיצה שהפכה למגיפה כלל ארצית     -  מאקו 
 
 

Leishmaniasis is a parasitic disease that is found in parts of the tropics, subtropics, and 
southern Europe. It is classified as a Neglected Tropical Disease (NTD). Leishmaniasis is caused by 
infection with Leishmania parasites, which are spread by the bite of phlebotomine sand flies. There are 
several different forms of leishmaniasis in people. The most common forms are cutaneous 
leishmaniasis, which causes skin sores, and visceral leishmaniasis, which affects several internal 
organs (usually spleen, liver, and bone marrow).    >     
https://www.cdc.gov/parasites/leishmaniasis/index.html  
 

The leishmaniases: timeline of facts and the formidable quest for disease control > 
control/en/-disease-quest-the-and-facts-of-timeline-http://www.who.int/neglected_diseases/news/Leishmaniasis 

 

  

 באתר הארגון שטחי פרסום פנויים. יצרנים ומשווקים לתחום ההדברה מוזמנים לפרסם

 <  לחץ כאן לקישור ניתן לראות באתר.השונים מוצרים לקהל המדבירים. את מחירי הפרסום 

 irgunhamadbirim@gmail.comלפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל   

 

https://www.cuticula.co.il/%d7%96%d7%91%d7%95%d7%91-%d7%97%d7%95%d7%9c-sand-fly
https://www.cuticula.co.il/%d7%96%d7%91%d7%95%d7%91-%d7%97%d7%95%d7%9c-sand-fly
https://www.cuticula.co.il/%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%96%d7%91%d7%95%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%a0%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91%20/
https://www.cuticula.co.il/%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a5-%d7%95%d7%a8%d7%a5-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90-%d7%a8%d7%99%d7%a5-%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%a2%d7%a9-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90-%d7%99%d7%aa%d7%95
https://www.cuticula.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%94-%d7%95%d7%a9%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94%20/
https://www.cuticula.co.il/%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94-leishmania%20/
https://www.cuticula.co.il/%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94-leishmania%20/
https://www.cuticula.co.il/%d7%a9%d7%a4%d7%9f-%d7%94%d7%a1%d7%9c%d7%a2%d7%99%d7%9d-procavia-capensis-syriaca%20/
https://www.cuticula.co.il/%d7%a9%d7%a4%d7%9f-%d7%94%d7%a1%d7%9c%d7%a2%d7%99%d7%9d-procavia-capensis-syriaca%20/
https://www.cuticula.co.il/%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%96%d7%99%d7%a1-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d-visceral-leishmani%20/
https://www.cuticula.co.il/%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%96%d7%99%d7%a1-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d-visceral-leishmani%20/
https://www.cuticula.co.il/%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%96%d7%99%d7%a1-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%a8-cutaneous-leishmaniasis%20/
https://www.cuticula.co.il/%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%96%d7%99%d7%a1-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%a8-cutaneous-leishmaniasis%20/
https://www.cuticula.co.il/%d7%a4%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a8-sand-rat-fat-sand-rat-psammomys-obesus%20/
https://www.cuticula.co.il/%d7%a4%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a8-sand-rat-fat-sand-rat-psammomys-obesus%20/
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/pestcontrol/pests/sandfly/pages/default.aspx
https://news.walla.co.il/item/3172357
https://he.wikipedia.org/wiki/בקה
https://www.sheba.co.il/73312.pdf
https://www.mako.co.il/news-israel/health-q3_2018/Article-4e5dab9c54ea461004.htm?partner=obinterlinks
https://www.cdc.gov/globalhealth/ntd
https://www.cdc.gov/parasites/leishmaniasis/index.html
http://www.who.int/neglected_diseases/news/Leishmaniasis-timeline-of-facts-and-the-quest-disease-control/en/
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/02/AD-2018.pdf
mailto:irgunhamadbirim@gmail.com

