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לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות בישראל
שלום רב,
הנדון :היערכות ופעילות הרשויות המקומיות להפחתת מפגע יתוש הטיגריס האסייני למניעת העברה
מקומית של נגיף הזיקה

יתוש הטיגריס האסייני ) (Aedes Albopictusפלש לישראל לפני כעשור .כיום ,יש יתושים ממין זה במרבית
הישובים ברחבי הארץ .מעבר למטרד שבעקיצות ,מין זה של יתוש עלול להעביר מספר נגיפים מחוללי מחלות,
כגון קדחת מערב הנילוס ,דנגי ,צ'יקונגוניה וזיקה.
במהלך שנת  2016חלה התפשטות משמעותית של נגיף הזיקה .הפצת נגיף הזיקה בעולם היא באמצעות יתוש
האדס המצרי שאינו קיים בישראל .קיים חשש שגם יתוש הטיגריס האסייני ,שגם הוא מסוג אדס ,עלול להעביר
את נגיף הזיקה.
היות שיתוש הטיגריס האסייני נפוץ בכל הארץ ,חשוב למנוע מצב שבו יתושים יעבירו את הנגיף מהחוזרים לארץ
לאחרים ויגרמו להדבקה מקומית.
לכן ,בעת גילוי חולה נושא נגיף זיקה נעביר לכם הודעה מתאימה עם הנחיות לביצוע הדברה מיידית באזור מגורי
החולה ובכ 100-מ' לפחות סביב מקום מגוריו.
הנכם נדרשים לפעול כבר היום ובדחיפות למניעה ולהדברת יתוש הטיגריס האסייני בכל השטח שאתם כרשות
סניטרית אחראים עליו .כמו כן הנכם נדרשים להיות ערוכים ולהחזיק באמצעים הדרושים לביצוע פעולות
הדברה נרחבות של יתושים בוגרים  -בכל עת שתקבלו מאתנו הודעה על נוכחות חולה נושא נגיף זיקה בשטח
הרשות.
להלן פירוט הפעולות אותן נדרשות הרשויות לבצע כבר בימים אלה ,ועד לסוף עונת היתושים:
 הסברה לתושבים:
 oדרכים בהן כל אחד מהם יכול לפעול למניעת התפתחות יתושים – ייבוש מקווי מים קטנים עומדים
(תחתיות עציצים ,דליים לאיסוף מי מזגנים וכדומה).
 oדרכי התגוננות מפני עקיצות יתושים – לבישת בגדים עם שרוולים ארוכים ,הפעלת
מזגנים/מאווררים ,רשתות בחלונות ,שימוש בתכשירים דוחי יתושים מאושרים על הגוף ,שימוש
בתכשירי נידוף דוחי יתושים מאושרים.

 oחשיבות הדיווח המהיר לרופא המשפחה על שינוי במצב הבריאות.
 oחשיבות הדיווח למוקד העירוני על מפגעי יתושים.








הנחיית המוקד העירוני לשאול את הפונים למוקד בנושא יתושים ,האם נעקצו בשעות האור .יתוש הטיגריס
האסייני ידוע כיתוש שעוקץ בשעות האור ,להבדיל מהיתושים האחרים בארץ שפעילים בשעות החשיכה.
ניטור ואיתור מיידי של כל בתי גידול ליתושים באזור בו דווח על עקיצות בשעות האור.
הוצאת דרישה מבעלי השטח (פרטי/עסקי/ציבורי) לטפל בבתי גידול ליתושים שנמצאו בתחומם ,ובעת
הצורך לנקוט בפעולות ע"י הרשות.
פיקוח ואכיפה כלפי המחזיקים בשטח שלא פועלים למניעת התפתחות היתוש בשטחם.
ניטור ואיתור יזום של בתי גידול ליתושים בשטח הרשות.
טיפול – ייבוש ו/או הדברת זחלי היתושים במים בבתי הגידול ליתושים שנמצאו בשטחי הרשות.
לרכוש או להחזיק באמצעות קבלן חיצוני חומרים ואמצעים ליישום חומרי הדברה להדברת יתושים
בוגרים ,הן לריסוס (עדיפות למרסס מוטורי עם מפוח) והן בשיטת הערפול.

מידע נוסף על יתוש הטיגריס האסייני ,דרכי מניעת התפתחות ,דרכי התגוננות ועוד ,ניתן למצוא באתר המשרד
להגנת הסביבה:
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/PestControl/Pests/Pages/AsianTiger.aspx
מידע על תכשירי הדברה ושיטות הדברה ,ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה:
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/PestControl/extermination/Pages/default.aspx
מידע על מחלות העלולות להיות מועברות על ידי יצוש הטיגריס האסייני ניתן למצוא באתר משרד הבריאות:
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/16082012_1.aspx
נציין כי על פי החוק (חלקים ה' ,ו' לפקודת בריאות העם  ,)1940האחריות למניעת מפגעי מזיקים בשטחה היא
של הרשות המקומית.

בכבוד רב,
אלון זס"ק

סמנכ"ל בכיר למשאבי טבע
ראש שרותי בריאות הציבור
המשרד להגנת הסביבה
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העתקים:
ח"כ זאב אלקין ,השר להגנת הסביבה
ח"כ הרב יעקב ליצמן ,שר הבריאות
ח"כ הרב אריה דרעי ,שר הפנים
מר משה בר סימן טוב ,מנכ"ל משרד הבריאות
מר ישראל דנציגר ,מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
מר חיים ביבס ,יו"ר מרכז השלטון המקומי
מר עמיר ריטוב ,יו"ר מרכז המועצות האזוריות
מנהלי מחוזות ,המשרד להגנת הסביבה
רופאים מחוזיים ,משרד הבריאות
ד"ר אמיליה אניס ,ראש אגף אפידמיולוגיה ,משרד הבריאות
ד"ר אורי שלום ,מנהל אגף מזיקים והדברה ,המשרד להגנת הסביבה
צוות לחימה במזיקים ארצי ,המשרד להגנת הסביבה

