שפני הסלע – מה באמת אנחנו עושים בנדון?
בהמשך לתכנית העבודה הייחודית שהוצגה ,ממשיכה במקביל מועצת אורנית לפעול בחמישה
ערוצים:







המשך טיפול ואכיפה בנושא המסלעות הפרטיות במגרשים הפרטיים .אומנם ,אנו מטפלים
במסלעות ,אך השפנים מוצאים את ביתם החדש במסלעות הפרטיות ,ולכן מצריך הדבר
טיפול נוסף
המשך טיפול בכיסוי מערומי-הסלעים
המשך הטיפול (אם יידרש :גם משפטי) כנגד יזמים וגורמים פרטיים ,שאמורים לטפל בנושא
בשטחם הם
הצבת כלובים ולכידת השפנים ע״י תושבים מתנדבים ,תחת פיקוח וניהול וטרינר המועצה
הסברה והגברת המודעות לזהירות האישית ולדרכי ההימנעות מעקיצה ,על פי המידע באתר
משרד הבריאות ,שכתובתו:
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/Pages/Leishmaniasis.aspx

כיצד להתגונן מפני עקיצות?
אמצעי ההתגוננות העיקריים הם:






מריחת חומרים דוחי חרקים על חלקי הגוף החשופים
פיזור בחלל של חומרי הדברה בנידוף מטבליות או נוזל .מחוץ לבית ,אפשר להשתמש גם
בסלילים או נרות
שהייה במרחבים ממוזגים ושימוש במאווררים בשעות הפעילות של זבוב החול
שימוש בביגוד ארוך
ריסוס חומרי הדברה על משטחים בתוך הבית

תושבים נוספים המעוניינים לעבור הכשרה ולהצטרף לצוות המתנדבים ,מוזמנים ליצור קשר עם
הווטרינר ערן בטלפון ,0528406170 -וכך גם תושבים המזהים מאורות קינון סמוך למגוריהם.
תשובות למספר סוגיות שעלו כאן:







כל תושב מוזמן לגשת למהנדס המועצה ולהיחשף לתכנית הטיפול בנושא ,על כל שלביה
סוגיית הטיפול במגרשים הפרטיים ובשטחים שאינם בתחום השיפוט של אורנית  -הינה
סוגיה מורכבת ,ואינה מקנה סמכות אוטומטית למועצה להיכנס ולעשות ״מעשה בעלים״
בשטח של גורם פרטי ,או בשטחים שאינם בתחום שיפוטה
בשטחים הנמצאים מערבית לשכונת נופית ,המועצה מקדמת מול רמ״י וקק״ל מנגנון חוקי
שיאפשר פעולה בשטחים הללו ,כאשר במקביל יצאה פנייה חד משמעית למשרד להגנת
הסביבה לקחת אחריות על שטחים אלו
לגבי המגרשים הפרטיים שאינם בנויים  -רק בסיום הליך פרוצדורלי ,מינהלי ומשפטי-פרטני
לגבי כל מגרש ומגרש  -תוכל המועצה להיכנס לתחומי המגרשים

כל הסוגיות שהועלו מתרחשות במקביל להמשך טיפול ואכיפה בנושא המסלעות הפרטיות
שבמגרשים הפרטיים.
** נדגיש כי למרות פעולות המנע הנרחבות שבוצעו בתוך אורנית ,ולאור העובדה כי במרחב מסביבנו
לא בוצע דבר בנושא ,הדרך הטובה ביותר הייתה ותישאר מניעה .רשתות סטנדרטיות לחלון  -לרוב
אינן יעילות ,שכן זבוב החול קטן מאוד וחודר דרך רשת רגילה ,כך שעדיף להתקין רשת צפופה.
לא מכבר הסתיים שלב א' של הפרויקט והמשרד אמור להנחות את ביצוע שלב ב'.

פוסט
המלחמה בשפני הסלע בכלל ,והאכיפה של מסלעות פרטיות בפרט ,מהוות את אחד הנושאים
הבוערים שנמצאים תחת טיפול עוקב ותחת תכנית סדורה וייחודית למיגור התופעה ,שיזמה מועצת
אורנית.
למה בעצם המלחמה הזו חשובה לבריאות של כולנו? הקליקו על הקישור לסרטון הנלווה על אודות
תופעת התפשטות שפני הסלע – מחוללי נגיף הלישמאניה (שושנת יריחו)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=824145134376643&id=102429112519

