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  ,לכל המדבירים שלום
 

 משותפת למשרד להגה"ס ורשות הטבע והגניםודעה הה מאבק בלישמניה

בניגוד לחוות הדעת המקצועיות של מומחים בתחום ושל ארגון מדבירי המזיקים, 
מהיום מותר הירי בשפני הסלע. השר להגנת הסביבה זאב אלקין חתם היום על צו 
המוציא את החיה מחוץ לרשימת החיות המוגנות ומתיר את הירי בשפני הסלע 

מטרים מהבית  500ד לשלוש השנים הקרובות. הירי יתבצע באזורים מיושבים וע
מיליון ש"ח נוספים הוקצו  20האחרון ביישוב על ידי ציידים מוסמכים בלבד. 

 למאבק להתפשטות המחלה.
 

יתושים נגועים בנגיף קדחת מערב הנילוס נתגלו באזורים רבים 
 חדשות קרית מלאכי והסביבה   -    בארץ

הבריאות, נמצאו בשיתוף עם משרד "ס בבדיקות שגרתיות שמקיים המשרד להג
 .יתושים נגועים בנגיף קדחת מערב הנילוס באזורים רבים בארץ

גם באזורים שלא נדגמו  ,עובדה זו מצביעה על נוכחות של הנגיף בכל הארץ
מציינים במשרד להגנת הסביבה ומחדדים את ההנחיה כי על כל הרשויות 

על ידי  ,שיםהמקומיות בכל רחבי הארץ להגביר פעולותיהן להפחתת מפגעי היתו
 .הרחבת פעולות הפיקוח וההדברה של היתושים שבשטחן

ר נגרמת על ידי נגיף המצוי בעיקר בעופות, ומועב בקדחת מערב הנילוס תחלואה
לאדם באמצעות עקיצת יתושים. במקרים בהם מתפתחת מחלה היא קלה 
ומתבטאת בחום ובכאבי ראש ושרירים. בחלק קטן מהחולים, המחלה עלולה 
להסתבך ולגרום לדלקת מוח ואף למוות. מאחר שלא קיים חיסון לבני אדם, מניעת 
 מפגעי יתושים היא הדרך העיקרית לשבור את מעגל העברת המחלה לאדם

משרד קורא לציבור לדווח לרשות המקומית על כל מפגע יתושים בשטח ציבורי. ה
"ס באזורים שבהם התגלה נגיף קדחת מערב הנילוס בדגימות שביצע המשרד להג

,מתקיים פיקוח מוגבר בשיתוף פקחים מרשות הטבע והגנים כדי להפחית ככל 
כדי למנוע  האפשר את סיכוי העברת הנגיף לאדם ושמירה על בריאות הציבור

התפתחות יתושים, יש לאתר ולטפל בכל מקור מים עומדים בשטחים הפתוחים, 
בבית ובסביבתו, והציבור הרחב יכול להתגונן מפני העקיצות, בין היתר, באמצעות 
התקנת רשתות בחלונות ומריחת תכשירים דוחי יתושים. כמו כן, על הציבור לדווח 

טחן, לצורך הטיפול היעיל והמהיר ביותר לרשויות על כל מפגע יתושים הנמצא בש
בארגון המדבירים קוראים למשרד להגנת הסביבה לאמץ תכנית לאומית .  בתופעה

למלחמה בהפצת מחלות באמצעות מזיקים, ולא להסתפק בכיבוי שריפות 
ובשליפה מהמותן של תכניות זמניות. לטענת חברי הארגון, רק הגברת ההדברה 

ר ניטור והוספת כוח אדם, יובילו למניעת הפצת לפי תכניות מסודרות לאח
פגע  2016המחלות. בארגון מצביעים על כך שחוק המדבירים שחוקק בשנת 

קשות בענף המדבירים וצמצם את היכולת להעסיק עובדים, וכי גם ההחלטות 
האחרונות התקבלו ללא התייעצות איתם. "עם כמה מאות מדבירים בכל המדינה 

ת, אי אפשר לצאת למלחמה אמיתית במזיקים. המדינה והיעדר תכנית מסודר
חייבת להתעורר ולהקים רשות לאומית עם תכנית עבודה מסודרת נגד המזיקים, 
תוך כדי התבססות על המדבירים, שהם אנשי המקצוע. להפיל את כל האחריות על 
הרשויות המקומיות, שגם ככה אין להן משאבים מקצועיים ותקציביים, לא תורם 

 ון הבעיה".לפתר

 
 

 

 
 אתה קיים= אתה שם 
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irgunhamadbirim@gmail.com 
 

 il.org-www.pc   : אתר   
 

 

 הצטרפו עכשיו!!!!  כוחנו באחדותנו

https://www.facebook.com/ארגון-המדבירים-990594287635059/
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/10/EPA051018.jpg
http://www.sviva.gov.il/https%3a/e.sviva.gov.il/subjectsEnv/PestControl/Pests/Mosquitos/Pages/WestNileVirus.aspx
mailto:irgunhamadbirim@gmail.com
http://www.pc-il.org/
http://www.pc-il.org/form/1


 קוריאל( )אילנה , YNET:  04.10.18  פורסם   עובדי המשרד להגנת הסביבה פתחו בעיצומים

 אסבסט, קרינה, פליטה, היתרי רעלים, היתרי בהוצאת המשרד עובדי יטפלו לא הראשון בשלב ,מעמדם את לשנות במטרה
 למנהל אישורים יינתנו לא ציבור, בפניות טיפול יהיה לא כי הודיעו כן כמו גז. צנרת לרבות בנייה, והיתרי עסקים רישוי

 לים. ההזרמ היתרי של הוצאה או טיפול יהיה ולא מזוהמת לקרקע מסוכנת, לפסולת
  

      פעילות הועדמ
 

 מכתב שנשלח אל כל אמצעי 
 3.9.18 התקשורת ולכתבי איכ"ה

 

 השלימהשל הארגון ועדת הכשרות 

 וימי העיוןופרסמה את תכנית ההכשרות 
 לשנה הקרובה. התכנית פורסמה 

 והוצבה באתר הארגון לחברים 
 ישיבת ועדת הכשרות
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כל הדרוש כדי לקבל אישור רשם העמותות על ניהול  םשלוה
 חותמים על המסמכים    - תקין

 
 

 פגישת חברי ועד הארגון עם מנכ"ל המשרד להגה"ס

 
 

 .עולם קטן בגדול ,חרקים < דף מעניין לידיעתכם

 
                      ומשווקים לתחום ההדברה מוזמנים לפרסםיצרנים                     

 מידי  המופץ גם בידיעון מוצרים לקהל המדבירים                    
          FACBOOK-ה מדבירים, מוצב בדף  1000 ~ל חודש                    
 .שיתופים וצפיות אלפי עוקבים,של הארגון עם           

 
 

 מדבקות

  לחברים המעוניינים ניתן לקבל מדבקה לרכב,    
 לדלת המשרד או כל מטרה אחרת. המדבקה    
 ס"מ גובה x  9.5  ס"מ רוחב 22 בגודל:   
 

 

 

 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   
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