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סדר יום
יום שני ה-16.3.2015, בית דגן

נושאשעהשעה

התכנסות9:00-9:15

דברי פתיחה9:15-9:30
מר אלון זס"ק, סמנכ"ל בכיר משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה

החלטת הממשלה בנושא הליישמניה 9:30-10:15

< הקדמה
ד״ר אורי שלום, מנהל האגף לבקרת חומרי הדברה ומזיקים, משרד הבריאות 

< סקירה כללית )כולל הסברה(
גב׳ תמר יגר, ראש תחום מזיקים, המשרד להגנת הסביבה

< תחלואה - תמונת עדכנית
גב׳ יעל גלזר, מרכזת סטטיסטיקה, האגף לאפידמיולוגיה, משרד הבריאות

מושב ראשון | פעולות ניסיוניות כנגד הוקטור - זבוב החול10:15-11:30
יו"ר - ד״ר לאור אורשן, מנהלת המעבדה לאנטומולוגיה, משרד הבריאות

< מסכי מים ו-co2: שדה אליהו )מ.א. עמק המעיינות(
גב׳ מרים פרוינד, קבוץ שדה אליהו

< מניעת מעבר זבובי חול על ידי רשת עם ובלי חומרי הדברה ומשיכה: אלקנה
מר אלון בר, מרכז בכיר לחימה במזיקים, מחוז מרכז, המשרד להגנת הסביבה

< מניעת מעבר זבובי חול על ידי רשת עם ובלי חומרי הדברה ומשיכה: רתמים )מ.א. רמת הנגב(
ד״ר רותי ברגר, מועצה איזורית רמת נגב

הפסקה11:30-11:40
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נושאשעהשעה

מושב שני | פעולות ניסיוניות כנגד חיות המאגר לליישמניה טרופיקה11:40-12:45
יו"ר - ד״ר רוני קינג, וטרינר רשות הטבע והגנים 

< טיפול בבתי גידול: כורזים, כחל וכרכום )מ.א. מבואות חרמון(
מר עמוס גופר, גופר הנדסה

ד״ר חמזה חביב-אללה, מרכז בכיר לחימה במזיקים, מחוז צפון, המשרד להגנת הסביבה

< גדר למניע מעבר ודילול אוכלוסיות: פדואל )מ.א. שומרון(
ד״ר גבי שוורץ, מועצה איזורית שומרון

מר אלון בר, מרכז בכיר לחימה במזיקים, מחוז מרכז, המשרד להגנת הסביבה

הפסקת צהריים12:45-13:30

מושב שלישי | פעולות ניסיוניות כנגד חיית המאגר לליישמניה מייג'ור 13:30-14:15
יו"ר - מר דן איש שלום, מרכז בכיר לחימה במזיקים, מחוז דרום, המשרד להגנת הסביבה

< מה אפשר לעשות כנגד מכרסמים?
ד״ר יואב מוטרו, ראש תחום חולייתנים וחלזונות, משרד החקלאות

< טיפול במריונים בשדות חקלאיים: אורים )מ.א. אשכול(
מר יוסי בן ארי, רשות הטבע והגנים

דיון וסיכום 14:15-15:00
מר אלון זס"ק, סמנכ"ל בכיר משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה

פרופ׳ איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות
צוות ההיגוי
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סיכום פעולות 
במסגרת החלטת הממשלה 

בנושא הליישמניה 
שנים 2013-2014

מספר ישובים -  מחוז
טרופיקה

מספר ישובים - 
מייג'ור

סה"כ

14519צפון

7-7מרכז

1818-דרום

5-5ירושלים

272350סה'כ

 מספר ישובים - מחוז
טרופיקה - 

פעולות ניסיוניות

 מספר ישובים -
מייג'ור - 

פעולות ניסיוניות

סה"כ

527צפון

3-3מרכז

55-דרום

3-3ירושלים

11718סה'כ

 מספר ישובים - מחוז
פעולות ניסיוניות  

והסברה

 מספר ישובים -
הסברה בלבד

סה"כ

71320צפון

347מרכז

51318דרום

325ירושלים

183250סה'כ

ישובים בתכנית בחלוקה לפי מחוז, סוג הליישמניה )טרופיקה או מייגו'ר( והסברה/פעולה:
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פעולות 
ניסיוניות 

פעולה כנגד זבוב חולפעולה כנגד חיות מאגרסוג ליישמניה ישוב

כרכום, כחל, 
כורזים, קדרים, גן נר, 

בית אריה, ענתות, 
כפר אדומים, 
מעלה אדומים

5 טיפול )פינוי, ריסוק, כיסוי, איטום( טרופיקה
במסלעות )חלקם בזלת( 

המשמשים כבתי גידול לשפני סלע, 
בתוך שטחי הישובים. 

לכידות שפני סלע

תחזוקת גדר נגד מעבר שפני סלע. טרופיקהפדואל
לכידות שפני סלע

מניעת מעבר זבובי חול על ידי רשת טרופיקהאלקנה, ענתות
)עם ובלי חומרי הדברה ומשיכה(

טיפוח שדרת בוגנוויליות למניעת מייג'ורכפר רופין
מעבר של זבובי חול

 שדה אליהו

רתמים

מניעת מעבר זבובי חול על ידי מסך מייג'ור
.co2 ,אור, מסך, רוח, מסך מים

מניעת מעבר זבובי חול על ידי רשת 
)עם ובלי חומרי הדברה ומשיכה(

 כפר רופין
רתמים

ניקוי השטח משיחים המשמשים מייג'ור
למאכל לחיות המאגר

הדברות משולבות )ביולוגי, כימי ופיזיקאלי( מייג'וראורים
כנגד חיות המאגר )מריונים( - עיבוד השטח, 

חריש עמוק, שיטוח ערמות עפר וחישוף
עשביה בשטחי הגידול של חיות המאגר 

בשטחים החקלאיים סביב הישוב. 
הרעלה של חיות המאגר

מאגר  חיות  כנגד  ניסיוניות  פעולות   .1
לליישמניה טרופיקה - שפני סלע, כנגד 
חיות מאגר לליישמניה מייג'ור - מריונים, 
פסמונים וכנגד הוקטור - זבוב החול, 
בוצעו ב-17 ישובים )באופקים הפעולות 

תהיינה בשנת 2015(.

כל הפעולות מלוות בניטור של חיות   .2
ונתוני תחלואה  זבובי החול  המאגר, 

באנשים. 

בחלק מהישובים הניטור מתבצע על ידי   .3
פקח רט"ג, ובחלק מהישובים ע"י אנשי 
מקצוע מהישובים )משכורתם משולמת 

מתקציב הפעולות של הישוב(.
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הפחתת הסיכון לתחלואה 
בליישמניאזיס עורי בשטחים מיושבים 

ובסביבתם באמצעות תכנון סביבתי
יולי 2013

רקע:

מחלת הלישמניאזיס העורי )המוכרת גם בשמות "שושנת יריחו" 
ו"חבורת יריחו"( נגרמת על ידי טפילי ליישמניה. הטפילים החד תאיים, 
מתפתחים בתאי מערכת החיסון וגורמים לנגעים )כיבים וקשריות(, 
הנמשכים בין שבועות לחודשים, ובמקרים רבים מותירים צלקות 
בסוף תהליך הריפוי. הטפיל מקיים מחזור חיים מורכב בין יונקים 
המהווים חיות מאגר )בדרך כלל חיות בר(, לבין זבובי החול, ומועבר 
לאדם על ידי נקבת זבוב החול במהלך מציצת דם. תקופת הדגירה 
באדם מזמן העקיצה ועד להופעת הנגע נעה בין שבועות לחודשים.

בארץ קיימים שני סוגים של לישמניאזיס עורית:

ליישמניאזיס עורי מליישמניה טרופיקה - נפוצה באזור גב ההר    >
ביהודה ובשומרון, בסביבת טבריה ובקעת כנרות. חיית המאגר 

העיקרית היא שפן הסלעים.

ליישמניאזיס עורי מליישמניה מייג'ור - נפוצה בבקעת הירדן,    >
מערב ומזרח הנגב, הר הנגב, הערבה ובקעת בית שאן. חיות המאגר 
העיקריות הן מינים שונים של מכרסמים )פסמונים ומריונים(. בבקעת 

בית שאן קיימת כנראה גם מעורבות של נברנים. 

מספר גורמים מגבילים את צפיפות האוכלוסיות של זבובי החול 
וחיות המאגר בשטחים טבעיים. יובש הקרקע מגביל את ההתפתחות 
של זבובי החול, זמינות בתי גידול מתאימים, צומח ומקומות מסתור, 

מגבילה את גודל האוכלוסיות של חיות המאגר. 

שינויים אקולוגיים )תכסית ומים( הנגרמים כתוצאה מפעילות האדם 
נחשבים לגורמים המרכזיים המסירים את המגבלות הטבעיות לקיום 
חיות המאגר וזבובי החול בשולי היישובים ומעלים את הסיכון 

לתחלואה בליישמניאזיס. 

פעולות פיתוח גורמות לפגיעה בקרום הקרקע ולסידוק שכבות 
הסלע ומעלות את כושר החלחול של הקרקע. עודפי השקיה, מי ניקוז 
וגלישות ממערכת הביוב, גורמים לעליה בלחות הקרקע. תוספת מזון 
מלאכותית מגינון וצמחיית השוליים באזור המפגש של היישוב עם 
שטחי הבור, משמשים מוקד משיכה ומספקים מזון לחיות המאגר. 

קרקע תחוחה, ערימות עודפי עפר וקרקע, וכן מערומי סלעים שנוצרו 
במהלך הפיתוח והבניה, לצד סוללות ומסלעות מלאכותיות שנבנו 
במכוון, כל אלו מספקים לחיות המאגר ולזבובי החול בתי גידול 

מלאכותיים המספקים מקומות מסתור והתפתחות.

פתרונות יעילים לבנייה באופן שימנע חלחול מים לקרקע, מחייבים 
בדיקה של הנושא ואולי שינוי מהותי בגישה התכנונית הקיימת תוך 

התייחסות לנושאים כגון גינון במצע מנותק.

ההנחיות שלהלן, מתייחסות בעיקר למניעת יצירת בתי גידול לחיות 
המאגר ולזבובי החול במהלך בניה חדשה, על מנת למנוע הגברה של 

מעגל ההעברה של מחלת הליישמניאזיס בשולי הישובים.
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הנחיות תכנון 
למוקדי ליישמניאזיס 
מליישמניה טרופיקה:

מסלעות והחללים שבתוכן, משמשים מקום מחיה לשפני הסלעים. 
לחות בקרקע מעודדת התפתחות של אוכלוסיות גדולות של זבובי 
חול והתפתחות צמחייה המשמשת מקור מזון ומוקד משיכה לשפנים.

במהלך הכשרת שטח חדש לבניה אין להעתיק סלעים, ערמות   .1
עודפי עפר וקרקע אל מחוץ לשטח המיועד לפיתוח.

בסיום עבודות הפיתוח והבניה אין להותיר סלעים, ערמות עפר   .2
וקרקע בתחום השטח שעבר פיתוח ובשוליו. יש להדגיש כי הטלת 
עודפי עפר וסלעים בשולי האזור הבנוי הנה עברה על החוק. לכן, 
הכרח הקפיד שסילוק חומרי טפל יבוצע לאתרים מוסדרים לטיפול 

בפסולת גושית.

יש לאסור תכנון ובניה של מסלעות מלאכותיות באזורים בהם   .3
מצויים שפנים, ולטפל במסלעות קיימות באחת מהשיטות הבאות: 

סילוק, ריסוק, איטום או כיסוי ברשת.

כל קירות התמך ביישוב ובשוליו יהיו חלקים וללא חללים וחריצים.   .4
קירות תמך או טרסות, לא יבנו מבולדרים או סלעים לא מסותתים. 

בקירות קיימים יש לאטום את החללים או לכסותם ברשת.

במידת האפשר, תבנה הגדר ההיקפית של היישוב באופן שימנע   .5
מעבר שפנים. 

להקטנת לחות הקרקע יש לצמצם השקיה ע"י העדפת צומח יובשני,   .6
השקיה במערכות טפטוף מוטמנות בקרקע ועידוד גינון במצעים 
מנותקים. כמו כן יש למנוע נזילות מים מסוג כל שהוא ולהקפיד על 
תכנון ותחזוקה נאותים של מערכות הובלת המים, הניקוז והביוב.
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הנחיות תכנון 
למוקדי ליישמניאזיס 

מליישמניה מייג'ור:

מכרסמים נוטים לחפור מחילות באזורים בהם הקרקע תחוחה. לחות 
בקרקע מעודדת התפתחות של אוכלוסיות גדולות של זבובי חול ושל 

צמחייה המשמשת מקור מזון ומוקד משיכה למכרסמים.

במהלך הכשרת שטח חדש לבניה אין להעתיק ערמות עפר ואדמה   .1
אל מחוץ לשטח המיועד לפיתוח.

בסיום עבודת הפיתוח והבניה אין להותיר ערמות עודפי עפר   .2
וקרקע בתחום השטח המפותח ובשוליו. יש להקפיד שסילוק 

חומרי טפל יתבצע כחוק לאתרים מוסדרים.

יש להקפיד כי בסיום הפיתוח בתחום היישוב ובשוליו, יהודקו   .3
המשטחים, או יחופו באופן שיקשה על המכרסמים לחפור מחילות.

במקומות בהם חיית המאגר העיקרית היא פסמון, מומלץ לעקור   .4
צמחים בשרניים )כגון מלוח וסלקיים שונים( באופן שוטף או 

להדק או לצפות את מקומם למניעת התחדשות.

יש להסדיר ערוצי זרימה, להדק או לצפות את דפנותיהם למניעת   .5
חפירת מחילות והתבססות צמחיה.

יש לצמצם השקיה ע"י העדפת צומח יובשני, השקיה במערכות   .6
טפטוף ועידוד גינון במצעים מנותקים. כמו כן יש למנוע נזילות 
מים מסוג כל שהוא ולהקפיד על תכנון ותחזוקה נאותים של 

מערכות הובלת המים, הניקוז והביוב.



מאמר ונספחים < 
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ביולוגיה, תפוצה, נזקים והדברה 
משולבת של מריון מצוי

)Meriones tristrami – Tristram's Jird(
ד"ר יואב מוטרו, ד"ר שגיא גבריאל וד"ר אורי שלום, פברואר - 2015

המריון המצוי הוא מכרסם לא מוגן מתת משפחת הגרבילים המזיק 
לאדם ולצמח.

פעיל לילה, הבוגר חיי בד"כ לבד במחילה בקרקע. משחר למזון בקרבת 
המחילה שלו, למרחק של עד עשרות מ' בלבד, מתוך מחילה עם מספר 
פתחי יציאה - דבר המקרב אותו למזון ללא חשיפה מיותרת לטורפים 
ולחומרי הדברה. אין לו מסלול קבוע לחיפוש מזון כפי שיש לנברנים.

אוגר  אינו  המצוי  המריון 
לאכול  חייב  ולכן  מזון 
באופן מתמשך, כלומר, לצאת 
ממחילתו בכל לילה שהוא 
ניזון. מזונו - זרעים וחלקים 

ירוקים ואחרים של הצמח.

המריון המצוי הוא מכרסמם 
בינוני. משקלו כ-70 גרם, אורך גופו כ-13.5 ס"מ. אורך זנבו זהה לאורך 
גופו והוא שעיר. השערות בקצה זנבו שחורות )באורך כרבע מזנבו(. 

משך חייו כשנתיים וחצי.

עונת הרבייה נמשכת מחודש מרץ עד חודש ספטמבר. מעמיד 
7-1 )3.6 בממוצע( צאצאים בכל שגר. ההיריון נמשך כ-3 שבועות, 
הצאצאים יונקים כ-3. שבועות נוספים והבגרות המינית מגיעה בגיל 
שלושה חודשים לערך. כלומר, מזיק זה יכול להעמיד לפחות 3-2 

דורות בשנה, בתנאי בשדה.

תפוצה בארץ ובעולם: 
ידוע מאזור ארמניה, אירן, טורקיה, סוריה, ירדן וישראל )ראו מפה(. 
נמצא גם בצפון סיני באזורים שיורד בהם מעל 100 מ"מ גשם בשנה. 
המריון המצוי שורד גם בטמפ' סביבה שמתחת לאפס, כך שכמות 
המשקעים והטמפרטורות בנגב הצפוני והמערבי אינם מהווים מגבלת 

שרידות משמעותית עבורו.

נפוץ במרבית שטחי גידולי השדה בישראל, וכן נמצא בשדות הבור, 
בסוללות עפר ולעיתים גם בשולי היישובים.

יתכנו שינויים עונתיים ושנתיים משמעותיים באוכלוסיותיו, עקב 
כמויות משקעים קיצוניות, השקיה ועיבוד חקלאי. ככל שגדל מספר 
מחזורי הגידול בשדה חקלאי אחד, כך גדל מספר הפרטים וגדל משך 
הנוכחות של המריונים בשדה. רק פרטים רבים לכל דונם גורמים לנזק 
משמעותי לשדה חקלאי. יתכן מצב שבו יש מספר המריונים אינו גורם 
לנזק חקלאי משמעותי לחקלאי, אך הדבר עלול לאפשר קיום מעגל 
העברה של הליישמניה ולגרום להעברת גורמי מחלה ולתחלואה 

בליישמניאזיס באדם )ראו בהמשך(.

בישראל מריון מצוי נפוץ מצפון הארץ עד לצפון הנגב, בקרקעות 
מנוקזות, קלות עד כבדות למחצה. בקרקעות החוליות שבמישור החוף 
בישראל הוא כמעט ולא נמצא משום שהוא נדחק ע"י מכרסם אחר 

)גרביל החוף ]אלנבי[(.

מפת תפוצה של מריון מצוי ע"פ מנדלסון ויום-טוב )1987(



11 < 

נזקו לאדם: 
עלול לשאת את הטפיל ליישמניה מיג'ור ולהיות חלק ממעגל ההעברה 

שלו לאדם.

נוכחות מריונים ביישובים או בסביבתם מהווה בד"כ סכנה לאדם 
בתחלואה בליישמניאזיס של העור מהסוג מיג'ור )שושנת יריחו(. 
הפוטנציאל לסכנה נובע מכך שגורם המחלה )הליישמניה( נפוץ בד"כ 
בחלק מהמריונים והווקטורים )המעבירים = זבובי החול( נפוצים מאוד 

באזורים נרחבים בתחום תפוצת המריונים.

בשנים מסוימות מתרחשות התפרצויות תחלואה ביישובים ועשרות 
רבות של בני אדם נפגעים מהליישמניה ומפתחים את "שושנת יריחו". 
הגורם הראשי להתפרצות אינו ידוע, אך ידוע כי במרבית המקרים יש 
נוכחות רבה של מריונים ו/או פסמונים, יחד עם זבובי חול ולכן יש 

צורך בהדברה משולבת של המריונים.

נזקו לצמח / לחקלאות:
עלול לכרסם זרעים, נבטים, קנים, שיבולים וקליפות גזעים.

בעת התפרצות של אוכלוסיית מריונים עלולים להיפגע גידולי שדה 
שונים )כגון אגוזי אדמה, דגנים, קטניות, חריע( ומטעים.

הדברה משולבת של המריון המצוי:
כללי: 

הדברה באמצעי אחד )בתברואה ו/או בחקלאות( אינה אפקטיבית 
ולכן קיים הכרח לערוך הדברה משולבת כדי להפחית באופן משמעותי 

את האוכלוסייה.

הדברה פיזיקלית:

הסרת צמחיה:    >
יש להסיר צמחיה שנשארת לאחר הקציר, וגם עשבים שוטים מחוץ   
לשדה ומסביב ליישוב, משום שהם מזינים את המריונים באופן 

מתמשך.

הסרת מקומות מסתור/סניטציה:    >
יש לסלק את כל מקומות המסתור למכרסמים בכלל ולמריונים   
בפרט מרחבי ושולי היישוב. גם פסולת מזון/צמחים עלולה להוות 

מקום מסתור והתרבות למריונים.

עיבוד קרקע:   >
חרישה ו/או החלקת קרקעות חקלאיות יפגעו באוכלוסיית המריונים,   
מפני שהעיבוד ימנע מהם ללקט את הזרעים שנותרו לאחר הקציר. 
עיבוד קרקע רדוד יהרוס את פתחי המחילות - דבר שיפגע בעיקר 
בפרטים צעירים או בכל אלה שלא יסתתרו בעומק האדמה. חריש 

עמוק עשוי לפגוע גם בהם.

לכידה:    >
במקומות שלא ניתן להסיר צמחיה, לעבד הקרקע, לבצע הדברה   
כימית או ביולוגית יש לבצע הדברה מכנית ע"י לכידה במלכודות. 
מאחר וכמות המריונים ליחידת שטח אינה גבוהה )בעונות ללא 
התפרצות מכרסמים( יש אפקטיביות רבה לכל לכידה. "מלכודות 

שרמן" ומלכודות קפיץ לחולדות מתאימות לכך.

הדברה ביולוגית:    >
הדברה בעזרת תנשמות עשויה להיות אמצעי משלים טוב להדברות   
הפיזיקליות והכימיות. הדברה ביולוגית בלבד יכולה להספיק 
למניעת נזקי חקלאות אך היא אינה מספקת למניעת ליישמניה 
)בקיבוץ שדה אליהו הייתה התפרצות ליישמניה למרות שמתבצעת 

בו הדברה ביולוגית מקיפה בעזרת תנשמות(.
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<  הדברה כימית:

הדברה כימית של העשבייה תעשה בהתאם להנחיות ולמינונים   •
המפורטים בתווית התכשיר.

הדברה כימית של מריונים בשדה חקלאי נעשית בעזרת גרגירי   •
התכשיר רוש 80 )המכיל פלואורואצטט הנתרן(, לפי היתר 
השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות. תזונה של 3-2 
גרגירים ע"י מריון עשויה לקטול אותו. היישום של הגרגירים 
יעשה קרוב ככל האפשר לאזורי המחילות. היישום יכול להיעשות 
ישירות לתוך פתח מחילה )10-12 גרגירים לתוך כל פתח מחילה(, 
או בפסים ברוחב מינימלי של 5-10 מ', או באופן רציף בכל 
השדה - במקרה של "מכת עכברים". אופן הפיזור הוא ידני, 

ממדשנת או ממטוס - ע"פ המפורט בתווית התכשיר.

הדברה כימית של מריונים בתחום התברואי תעשה בחומרי   •
הדברה המאושרים לכך במשרד להגנת הסביבה.

מועדי ההדברה:
פעולות ההדברה מגוונות ועליהן להתבצע לאורך כל השנה )כל 
שיטה בתקופתה( מהסיבות הבאות: המריון אינו אוגר מזון ולכן חייב 
ללקט מזון באופן מתמשך, כלומר, פעולה להדברת מזון המריון היא 
אפקטיבית לאורך כל השנה. המריון מתרבה גם באביב וגם בקיץ ולכן 
יש מקום להדבירובראש ובראשונה בחורף לפני עונת ההתרבות, אך 

גם לאורך האביב והקיץ ובמידת הצורך גם בסתיו.

מיקום/אזור ההדברה:
ההדברה של המריון למניעת נזקו בשדה חקלאי תעשה הן בשדה 
החקלאי והן מחוצה לו: עיבוד השדות מרחיק את המריונים לאזורים 
הלא מעובדים, בין אם לאיזור לא מעובד בתוך השדה ("בנק"), ובין 
אם בשדות הבור שמחוץ לשדה שבהם מגוון גדול יותר של בתי 
גידול למכרסמים ולא מתבצעים בהם עיבודי קרקע כלל. לפיכך, יש 

לערוך הדברה גם מחוץ לשדה.

ההדברה של המריון תעשה גם במטעים ובסביבתם: מטעים הסמוכים 
ליישוב מהווים מקור מזון ומסתור למריונים. עשבייה בין העצים תומכת 
בהתרבות המריונים. ביישובים בנגב יש לעיתים קרובות סוללות עפר 
סביב המטעים למניעת גניבות והן מקום אידיאלי לחפירת מחילות 

למריונים ולפסמונים. גם שטחי הבור מסביב למטעים יודברו, משום 
שיש בהם מגוון של בתי גידול למכרסמים.

למניעת העברת ליישמניה לאדם ביישובים, יש לבצע הפחתת 
אוכלוסייה של המריונים בשולי היישוב וגם מחוץ ליישוב בכל 
השטחים שבמרחק של לפחות 177 מ' מגדר היישוב. כל זאת משום -
שזבובי החול מגיעים ליישוב גם ממרחק של קילומטר, ומריונים 
שמהווים מאגר לליישמניה הנמצאים באזורים אלה עלולים לנגע 

את זבובי החול שיגיעו משם ליישוב.

ניטור מריונים:
יש לערוך ניטור כמותי מקיף של התפוצה הגיאוגרפית של פתחי 
מחילות של המריון, לפני תחילת פעולות ההדברה. המועד הנוח 
לאיתור המחילות הוא לאחר הקציר, לפני הזריעה או כאשר הצמחיה

היא עדין בגובה נמוך.

הערכת ההצלחה / האפקטיביות של הפחתת מספר המריונים בעזרת 
ההדברה המשולבת תעשה בעזרת ניטור מספר פתחי מחילות. חשוב 
לציין כי אחוז מחילות פעילות בשטח שלא עובד אינו מתאר בהכרח 
היקף הפחתה מאחר ולמריון אחד יש מספר פתחי יציאה. כלומר, 
הפסקת פעילות בפתח אחד לא בהכרח מעידה על קטילת מריון אחד.
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תיאור פרטני של ההדברה המשולבת 
של מריון מצוי באתרים שונים

הדברתו בתחום היישוב ובשולי היישוב: 
באזורים אלה נעשית הדברה תברואית באמצעים תברואיים ולא 
חקלאיים. מאחר ואין חומר הדברה ייעודי, תברואי, להדברת המריונים 
יש להתמקד ולהרבות בהדברה פיזיקאלית )לכידה בעזרת מלכודות, 
הסרת עשבים שוטים, והסרת מקומות מסתור ופסולת( ובהדברה 

ביולוגית כפעולה משלימה בלבד. 

הדברה בשולי השדה החקלאי:
הדברה כזו תערך במרחק של עד 75 מ' מהשדה, דבר שיועיל להפחתת 
האוכלוסיות באזור בכלל וגם למניעת חדירה חוזרת לשדה. מריונים 
החיים במרחק גדול יותר מ-75 מ' ימעטו לחדור לשדה משום שהמריון 

משוטט ומלקט מזון בטווח של עשרות מ' בלבד.

הדברה לאורך "שוברי רוח":
יש להקפיד להדביר מחוץ לשדה גם בשדרות העצים המהוות שוברי רוח. 
השטח מתחת לעצים אלה אינו נחרש ומצטברות בו פסולת ושאריות 
צומח, דבר המאפשר קיום מחילות מוסתרות. ההדברה האפקטיבית 

במקום זה היא רק ההדברה הכימית, עקב הקושי באיתור המחילות.

הדברה בגידולי שדה קונבנציונאליים:
עיבוד קרקע לפני ומיד בתום הגידול יתרמו רבות להפחתת האוכלוסייה, 
והדברת עשבייה מיותרת במהלך הגידול תפחית את כמות המריונים.
הפעולה האפקטיבית ביותר במהלך הגידול היא ההדברה הביולוגית 

בעזרת תנשמות והשלמה בהדברה כימית בעזרת רוש 80. 

הדברה בגידולי שדה אורגאניים: 
ההדברה הרלוונטית האפשרית בגידולים אורגניים היא ההדברה 
הפיזיקלית והביולוגית. לעיתים די בפעולות אלה למנוע נזק כלכלי 
לגידולים, אך לא למניעת העברת ליישמניה במידה והשדה נמצא במרחק 
הקטן מקילומטר מהיישוב. עקב כך, באזורי סיכון להעברת ליישמניה 
מומלץ שלא לגדל גידולים אורגניים בצמוד ליישוב, אלא במרחק של 

לפחות קילומטר מהיישוב.

הדברה בגידולים רב שנתיים )אספסת/ מטעים(: 
בגידול רב שנתי אין עיבוד קרקע במשך שנים רבות, לפחות - דבר 
המעודד את התרבות המריונים. סבך הצמחיה מפחית את האפקטיביות 
של ההדברה הביולוגית ומקשה על יישום הדברה כימית בעזרת רוש 
80. עובדות אלה מאפשרות קיום מעגל העברה של ליישמניה ולכן 
מומלץ שלא לגדל גידולים רב שנתיים בצמוד ליישוב, אלא במרחק 

העולה על קילומטר מהיישוב.

הדברה במטעים הסמוכים ליישוב: 
הדברה ביולוגית פחות יעילה עקב המחסה שנותנים העצים, אך אינה 
מיותרת. ביישובים הנמצאים באזורי סיכון לליישמניה יש להדביר את

העשבייה, וליישם רוש 80 בהיתר משרד החקלאות. חובה להדביר גם 
מחוץ למטע כדי למנוע נגיעות חוזרת. הדברה במטעים רחוקים מיישוב 
תעשה באותו אופן, אך תצא לפועל בהתאם למידת הנזק הכלכלי 

הנגרם למטע מהמריונים.

הדברה בשדה שלף: 
שאריות הצמחים אחרי הקציר הנובעים מהשארת השלף וכן ממשק אי
פליחה תומך בקיום מחילות מכרסמים, גם כאשר השדה החקלאי פסק 
מלהניב. חריש עמוק יהיה אפקטיבי בהפחתת כמויות המכרסמים. 
החלקת הקרקע לא תפגע בהם ישירות, אך תועיל באיתור הפעילות 

של המריונים בעת הניטור.

הדברה בשדה בור: 
שדה בור בקרבה מיידית ליישוב שאין בו ערכיות אקולוגית יש להסדיר
פיזית ולסלק צמחיה. במידה ויש בו ערכי טבע יש להתייעץ עם אנשי 

מקצוע מתאימים כיצד להתערב מבלי לפגוע בערכי הטבע.

הדברה במעזבות: 
בשטחים מופרעים ולא מוסדרים בתוך היישוב, עם פסולות מסוגים שונים

ועשבים שוטים עלולים להתמקם מריונים. הדרך העיקרית לטפל במקומות 
אלה היא להסדיר אותם, ע"י סילוק הפסולת והעשבים השוטים והשטחתם. 
העדר מזון בשטחים אלה יביא להסתלקות המריונים ממתחמים אלה. 
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מידע נוסף על מחלת הליישמניאזיס, כולל מידע תכנוני מפורט נוסף, מופיע באתר המשרד להגנת הסביבה בכתובת:
www.sviva.gov.il/subjectsEnv/PestControl/Pests/SandFly/Pages/default.aspx

פרטים לקשר:

tamary@sviva.gov.il ,תמר יגר, ראש תחום מזיקים, המשרד להגנת הסביבה
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