תושבים יקרים,
הקיץ בעיצומו ואנו מחדדים את ההנחיות ואת כללי הזהירות במצבי היתקלות עם נחשים ,יתושים,
שריפות והתייבשות.

סכנות התייבשות והתנהגויות שיש להימנע מהן:






הרבו בשתיית נוזלים לפחות  3ליטר מים ביום.
שתייה קרה עדיפה על פני שתייה חמה .הרבו בשתיית מים על פני כל שתייה ממותקת.
יצאתם מהבית ? יש להקפיד על מנוחה במקום מוצל וקריר .יש לוודא הגנה מפני השמש בעיקר בקרב
תינוקות וילדים – באמצעות כובעים ,קרם הגנה ולבוש מתאים.
תינוקות ברכב  -יש להימנע לחלוטין מהשארת ילדים ותינוקות ברכב סגור .
פעילות ספורטיבית -יש להימנע מפעילות ספורטיבית במהלך שעות החום הכבד .במידה ומבצעים פעילות
ספורטיבית בשעות הערב ולאחר עומס החום ,יש לשים לב להקפיד על שתייה מרובה ועל הפחתת מאמץ.
בעלי חיים  -מכות חום עלולות להרוג בעלי חיים! בימי שרב הימנעו מלטייל עם הכלב/ה ארוכות או לקחת
אותה/ו בנסיעה לא נחוצה ברכב .השתדלו לשים מים טריים בפינה מוצלת לחתולי הקהילה

אם מופיעים סימני התייבשות  -דוגמת כאבי ראש ,סחרחורות או חולשה ,יש להפסיק מידית כל פעילות גופנית,
לשהות במקום מוצל וקריר ולהרבות בשתייה אף מעבר לתחושת הצימאון.
במידה ומופיעים סימני פגיעת חום:
דוגמת התעלפות ,יש להזעיק את מד"א באמצעות חיוג למוקד החירום בטלפון  .101עד הגעת צוותי מד"א ,יש
לבצע קירור מידי של הנפגע תוך הפשטתו מבגדיו ,התזת מי ברז והשבת רוח על גופו.
חשוב לתת תשומת לב מיוחדת לתינוקות ,ילדים ,קשישים ומוגבלים
הורים לתינוקות ופעוטות צריכים לשים לב להתנהגותם ולוודא שאינם מראים כל סימן להתייבשות או מכת חום.
בנוסף ,יש לוודא הימצאות שתייה בסמוך אליהם ושהילדים נמצאים כל העת במקום מוצל .
משפחות שלהן קרובים קשישים או מוגבלים מומלץ לשמור עימם על קשר בתדירות גבוהה מהרגיל על מנת לוודא
שבקרבתם שתייה קרה וכי הם מצויים במקום מוצל וקריר ואינם מראים כל סימן להתייבשות או פגיעת מכת חום .

הודעה לתושבים בדבר היתקלות עם נחשים
עם תחילת חודשי הקיץ יוצאים הנחשים ממרבצם.
מכיוון שהנחש הוא בעל חיים מוגן בישראל ,חלה חובה להזעיק לוכד נחשים המאושר על ידי גורמי הפיקוח.
כיצד המועצה פועלת כאשר מתקבל דיווח על נחש:
•מועצת גני תקווה קשורה כיום עם מספר לוכדי נחשים הפועלים תחת רישיון
והכשרה מתאימה.
•עם תחילת הקיץ ,אגף התפעול במועצה מגביר סיורים בשטחי הבנייה ,בפארקים
ובסמוך למוסדות החינוך.
•סייעות הגן הונחו לבצע סריקה של שטח החצר כחצי שעה לפני הגעת הילדים
לגנים.
נבקש להדגיש ,כי כל פנייה בנושא איתור נחש ,גם בשטח פרטי ,מטופלת באחריות
המועצה ,וכן מדיניות המועצה היא לממן את לכידתו.
כללי התנהגות וזהירות:
מומלץ מאוד לבצע מספר 'פעולות מנע' ,ולהרחיק מסביבת המגורים גורמים שידועים כאהובים על נחשים.
הצעדים הבאים יעזרו לכם מאוד:
• אל תשאירו זמן רב בחוץ ערמות גזם ,עצים ופסולת צמחייה .ערמות מן הסוג הזה ידועות כאהובות
על נחשים כמקומות מסתור .פנו אותן מוקדם ככל האפשר.
• אם ברשותכם כלובי ציפורים או מכרסמים ,נקו אותם היטב כדי שלא יפיצו ריח שנישא למרחקים
גדולים.
•בצעו הדברה של חולדות והרחקת יונים ,אם יש כאלו בסביבת הבית
•יש לשמור על מרחק מהנחש ,ולא להתקרב אליו
•הימנעו מתנועות פתאומיות או מתזוזות מהירות שעלולות להפחיד אותו.
•אין לנסות ללכוד את הנחש בכוחות עצמכם.
•אין להרוג את הנחש-מדובר בחיה מוגנת בישראל.
ומה לעשות במקרה של הכשה?
חשוב לחבוש את האזור המוכש ,אך לא בצורה מהודקת מדי שתביא לעצירת הדם .כמו כן ,אין לשים חוסם
עורקים באזור ההכשה .אם מדובר בהכשה באחת הגפיים ,יש לקבע אותה .חשוב להרגיע את האדם שהוכש;
לדאוג שלא יזוז יתר על המידה; לוודא שישהה בצל ושלא ייכנס לחרדה-כל זאת במטרה לשמור על זרימת
דם אטית ככל האפשר ,שתמנע התפשטות של הארס לשאר חלקי הגוף.אין למצוץ את הארס או להניח
קרח על אזור ההכשה.
מוקד  106לשירותכם בכל שאלה ודיווח
ניתן לדווח גם באמצעות הוואטסאפ050-4880111:

אל תתנו ליתושים להרוס לכם את הקיץ!
אוהבים לטייל? יושבים במרפסת? בגינה? ישנים בחוץ? אתם לא לבד!
גם יתוש הטיגריס האסייני ויתוש הקולקס נמצאים בחוץ .הם מסוכנים ועלולים להעביר לנו את נגיף קדחת מערב
הנילוס ונגיף הזיקה.
קדחת מערב הנילוס היא מחלה קלה בדרך כלל ,אך עלולה להסתבך .מאחר שלא קיים חיסון נגד הנגיף  ,חשוב
מאוד להימנע מעקיצות יתושים.
בין המפגעים ,נבקש להסב במיוחד את תשומת הלב למזיקים הבאים:
 יתוש הטיגריס האסייני -נמצא בעיקר בחצרות בתים ,עוקץ בעיקר בשעות היום
 יתוש הקלוקס -נפוצים בכל רחבי הארץ ועלולים להעביר את נגיף קדחת מערב הנילוס
 נמלת האש הקטנה – בעיקר במרכז הארץ .עקיצת הנמלה כואבת וצורבת כמו כוויה
 פשפש המיטה -הולך ומתפשט בישובים בארץ ,הן בבתים פרטיים והן במוסדות ציבוריים.
אז מה עושים כדי להימנע מתופעת היתושים?
ערכו אחת לשבוע בדיקה יסודית בכל החצר ויבשו כל מקור מים
מייבשים את המים!





מייבשים מים "עומדים" בחצר ,מרוקנים דליים ,מכלים ותחתיות של אדניות ועציצים.
מתקנים נזילות ומונעים דליפות מים מברזים וממזגנים בחצר
נמנעים מהשקיית יתר בגינות
אוספים צמיגים ישנים

מתגוננים מפני יתושים גם ביום וגם בלילה:




מתקינים רשתות על דלתות וחלונות הבית
מורחים תכשירים דוחי יתושים ברישיון משרד הבריאות על כל חלקי הגוף כולל הפנים.
משתמשים בתכשירים המרחיקים  /קוטלים יתושים ,ברישיון המשרד להבנת הסביבה

מידע אודות המזיקים ,הנחיות למניעת מפגעים ,חומרי הסברה וקהל הרחב ותכשירי הדברה מוצגים באתר
האינטרנט של המשרד להגנת הסביבהwww.sviva.gov.il :
לשאלות ניתן לפנות לאגף תפעול ושפ"ע או למוקד 106
מוקד 03-5310899/810/800 :106
במייל106@gantik.org.il :
בווצאפ050-4880111 :

מניעת שריפה בשטח פתוח
שריפות מחוץ לבית ובשטחים הפתוחים נגרמות ברובן עקב טעויות אנוש .להתנהגות שלנו יש השפעה גדולה על
הסיכון להיווצרות שריפה בשטח הפתוח ,וכך גם על עוצמתה .לפניכם דגשים חשובים שגיבשנו סיוע כבאות והצלה
בישראל.
דגשים למניעת שריפות בשטחים פתוחים בחודשי הקיץ
שריפות רבות פורצות בשטחים פתוחי ם כתוצאה מהשארת גחלים בוערות ללא השגחה .כלל אצבע שחשוב לזכור
הוא שמספיק רק שביב אש (גיץ) אחד קטן כדי להתחיל שריפה .כדי להקטין את הסיכון להתפרצות של אש
בשטחים הפתוחים ,יש להקפיד על הדגשים הבאים:
•הימנעו ככל הניתן מהדלקת מדורות בטבע  -כמטיילים בטבע אנו באים כאורחים ,בהדלקת מדורה אנו משאירים
צלקת שחורה בשטח שפוגעת בטבע ,מעבר לסכנה בשריפה שבמידה ותתרחש – מסכנת אותנו ואת המערכת
האקולוגית.
•הדלקת מדורות במקומות יעודיים ותחת השגחה  -אם מדליקים מדורה ,עשו זאת רק במקום המסומן לכך בשלט
ובהשגחת מבוגר אחראי .יש אזורים שמיועדים בדיוק למטרה זו ,בהם תמצאו גם פחים יעודיים לפחמים.
•ודאו כיבוי מוחלט של האש  -אל תשאירו מדורה דולקת ללא השגחה! בסיום ,כבו אותה היטב על ידי כיסוי בחול
עד שאין עשן .זכרו ,מספיק גחל קטן אחד שנשאר דולק כדי שתפרוץ שריפה .חכו מספר דקות ליד המדורה כדי
לוודא שהיא לא מתחדשת.
•כללי בטיחות  -בחרו במקום מבודד ונקי מחומרים דליקים כמו שטח חולי עבור הדלקת מדורה ,אל תערמו את
העצים לגובה רב ותחמו אותה באבנים לצורכי בטיחות.
•אמצעי כיבוי -הכינו מראש אמצעי כיבוי זמין ליד כמו מטפה ,מים או חול.
•כללי זהירות עם בדלים וגחלים  -כיבוי בדלי סיגריות וגחלי נרגילה אינם שונים מגחלי המדורות וודאו שהם
מכובים באופן סופי והשליכו אותם לפח ייעודי .אל תשליכו סיגריות וגחלים של מנגל או של נרגילה בפארקים
וביערות ,יש לשם כך פחים מיוחדים.
•אין לשרוף נייר טואלט -אל תשרפו נייר טואלט .בסיום השימוש ,ארזו אותו וקחו אותו עמכם על מנת לזרוק אותו
בפח ייעודי.
מניעת שריפות בסמוך לבית
מניעת שריפות בסמוך לבית באמצעות גיזום וניכוש צמחייה  -מדי שנה נשרפים עשרות בתים ורכוש רב כתוצאה
מאי הקפדה על ניכוש העשבים היבשים מסביב לבית .בשעת שריפה ,עשבייה יבשה ופסולת ,מסכנים אותנו ואת
בית מגורינו ,על כל רכושו .ניכוש העשבים וניקוי הפסולת מסביב לבית וליישוב תוך כדי חשיפת האדמה ,יוצרים קו
של חיץ בטוח ,שמונע משריפות יער וחורש להתפשט לאזור הבתים וכך להציל חיים ורכוש של שכונות שלמות.

למידע נוסף על דרכי מניעת שריפה והתמודדות היכנסו לאתר כבאות והצלה לישראל.

