
אגף איכות הסביבה 
ותברואה

פעילות האגף  
בתחום הזבובים



ניטור והדברה

האגף אחראי על נושא  •

מיישובי  19-ההדברה ב

המועצה ומספר מקומות  

כאשר ההדברה  , ציבוריים

נעשית על ידי קבלן  

ובהשגחת תברואן המועצה

בעת הופעת כמות זבובים  •

חריגה מבוצע תגבור 

מלכודות וריסוס פחים



מידע כללי

 שבועות3-4–תוחלת חיים . מ''ק30נמדדו גם טווחים של , מ''ק3-5טווח מעוף ממוצע

כל מקום עם פסולת אורגנית לחה–זבוב הפנים , זבוב הבית

 כרוב, עלים ירוקים, חסה, סברס, אבטיח, מלון, עגבניה, בטטה–הגידולים הפוטנציאליים באזורנו ,

פלפל  

 בשר רקוב–( בוהקן, שחמטן)זבובי בשר

 לרוב משקי חי, פסולת אורגנית–( עוקצים)שקוייםזבובי

(מ"ס1.2-1.5)שחמטן 

(מ"ס0.9-1.2)בוהקן כחול 

(מ"ס0.6-0.7)בוהקן ירוק 

(מ"ס0.6-0.8)זבוב השוקיים 

(מ"ס0.7-0.8)זבוב הפנים 

( מ"ס0.5-0.7)זבוב הבית 



פעילות האגף

ניטור מפגעים תברואתיים

אכיפה

הסברה וחינוך

טיפול מראש טרם היווצרות המפגע

הירתמות מזכירויות היישובים

 המועצהחקלאיישיתוף פעולה של

למידת התחום

 להיתכנות מחקר-''זבובולוג''פגישה עם

 להעמקת הידע לזיהוי וסיווג-" זבובולוג"פגישה עם

ניטור ולכידת זבובים על גדר הגבול



נקודות ביקורת במועצה

רפתות פעילות13במועצה ישנן ▪

נערכת ביקורת אחת לשבוע בכל אחת  ▪
מהרפתות

רפת אורים•

רפת צאלים•

רפת גבולות•

רפת מגן•

רפת כיסופים•

רפת עין השלושה•

רפת נירים•

רפת מעון•

רפת חולית•

רפת ניר יצחק•

רפת נווה•

במועצה תעשיית לולים רחבה▪

ביקורת בממוצע פעם בשבוע▪

לולי ניר עוז•

לולי עין השלושה•

לולי עין הבשור•

לולי רעים•

לולי כרם שלום•

לולי גוש צוחר•

לולי עמיעוז•

לולי אורים•

לולי צאלים•

לולי גבולות•



נקודות ביקורת במועצה

משק צאן•

מתחמי בעלי חיים בתוך המושבים•

משקים חקלאיים•

חממות•

אתרי קומפוסט•

קים''מפח•

מרעה בדואי•

אתרי תיירות•

בתי אריזה•



שיתופי פעולה

:רשות הטבע והגנים•

פקחית יחידת אכיפת  -שולץיערה 

(ינשוף)שריפות ופסולת 

פקח סביבה חקלאית-צור נצר

ג"רטפקח -מורן בקיש

מנהל ופקח יחידת ינשוף-אוליאלעדן 

:המשרד להגנת הסביבה•

אחראית פסולת  -טטיאנה טלמן

חקלאית

משטרה ירוקה-איילת ונדב

:אשכול נגב מערבי•

פקח-חמאויעדי 

פקח וטרינרי-עומר

:היחידה הסביבתית•

פקח היחידה-יסינובסקישחר 

:קרן קיימת לישראל •

חניונים נגב מערבי. א-לוגסייצחק 

:פנים המועצה•

שטחים פתוחים. א-אושרה גבאי

מחלקת חקלאות

מזכירויות המושבים  



ברפתרימות



חביונות ברפת



בכרוב  רימות



במלוןרימות



בעגבניהרימות



מפגע עגבניות בקרבת פריגן

07.07.2022-לאחר הטיפול06.07.2022-איתור המפגע



שריפה מאחורי עין הבשור-רטגעם פ''שת

אחרי אכיפה המפגע


