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 מקורות מים בנחל שורק 
 בתחום איגוד הערים

 ?  מדוע נדרשת הדברת יתושים בנחל שורק



 ?  השפעה על המורפולוגיה והמגוון הביולוגי בנחל

 הדברת זחלי יתושים ניטור זחלי יתושים



 הדברת זחלי יתושים בנחל שורק בגדה שרוססה עם קוטלי עשבים
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 סחיפת קרקע וקריסת הגדות 
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 מטרת הפיילוט בנחל שורק

 לטפל הערים איגוד של יכולתו בחינת
  לציבור מטרדים ולמנוע יתושים במפגעי
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 יצירת מופע נחל הטרוגני יותר בשתי גדותיו של הנחל 

    סיוע בייצוב הגדות ומניעת סחף 

    הפחתה גדולה בכמות הגזם שנוצר במהלך הכיסוח וגורם 

 לסתימת ערוצים ומעברי מים במורד הנחל    
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  - ראשונהשנת פיילוט 
 עם מכסחת זרוע" חלונות"כיסוח 

 דרך שירות 
 גדה ימנית
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  - שנייהשנת פיילוט 
 עם חרמשים מוטורים" חלונות"כיסוח 

 'מ 4.0 – 3.0

לחרמשים מוטורים אין מגבלות טיפול , בהשוואה למכסחת זרוע1.
 . ניתן לפתוח בקלות את החלון עד קו המים. בגדות ארוכות

תדירות כיסוח חלונות אחת לחודשיים נותנת מענה סביר למנטר 2.
 .ולמדביר

בשימוש עם חרמשים נוח יותר להצמיד  , לעומת מכסחת זרוע3.
 .  לקבלן ההדברה גם את האחריות על הכיסוח



 מדדים להצלחת הפרויקט

בחינה משבוע לשבוע של מצב   –ניטור ובקרה בנחל 1.
 ( 'י האיגוד בכל יום א"מתבצע ע)המפגעים 

 ביולוגי בנחל  -ניטור הידרו2.

,  ברנר. א.מ, גדרה)בחינה של תלונות תושבים מהאזור 3.
 (נחל שורק. א.מ

שלושת המדדים הצביעו על הצלחת הפיילוט ויכולתו  
 של האיגוד למנוע מטרדי יתושים



 "(חלונות)"ביולוגי בנחל בין דרכי הגישה -ניטור הידרו



 :  תוצרי הפרויקט
 (01.07.14)לפני תחילת הפיילוט  הניסוימקטע 

 מצב 
 צמחיית 

 גדות 



 :  תוצרי הפרויקט

 (29.06.16)לאחר שנתיים  הניסוימקטע 

 מצב 
 צמחיית 

 גדות 



 :  תוצרי הפרויקט

 (  09.06.15)המרוסס בקו המים  הביקורתמקטע 



 :  תוצרי הפרויקט

 (  09.06.15)בקו המים  הניסוימקטע 



 בחינת יכולתו של איגוד הערים לטפל במפגעי יתושים
 ליכולתו בעבר ביעילות זהה ולמנוע מטרדים לציבור 

 למרות השינויים בממשק הצמחייה וטכניקת ההדברה

 הטמעה והמשך קידום הנושא –תכניות להמשך 

 יישום השינויים בתכנית העבודה השנתית 
 בכל מרחב הנחל עליו אחראי האיגוד

 הטמעת תוצרי הפיילוט במכרז האיגוד לביצוע 
 (2017סוף )הדברת עשבייה ויתושים 
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