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 מניעה וזהירות –נחשים ומזיקים 
 

 התושביםמחלקת איכות סביבה ותברואה מדגישה ומנחה את 
 :עם בוא האביבלבצע פעולות מניעה וזהירות 

 
ויר, גם החודש הנוכחי החל בלכידת מספר נחשי צפע בחצרות ותחממות מזג האהכמדי שנה עם ה

המידע על מנת להפחית את את את ההנחיות ו הבתים, במשקים ואפילו בגן ילדים. זה הזמן לרענן
 .יםתות הבהסבירות להגעת נחשים לחצר

ריח וזוחלים  מכוונימאי ומחפשים מזון. הם -הנחשים מקיצים משנת החורף בחודשים אפריל
 בעקבות שבילי ריח של מכרסמים, ובעקבות מים ומזון אחר.

מש לחימום הדם בשעות הבוקר עד ממושמע, היא לשהות בשארץ ישראלי שגרת יומו של נחש צפע 
 ש מזון.ופילחבתנועה הצהריים, בצהריים לנוח בצל, ומשעות בין הערביים ועד הלילה 

 כיצד לצמצם הימצאות נחשים בחצר הבית:

 כאמור הנחש חי כדי לאכול והוא מוכוון מזון. יש לצמצם מקורות מזון ומחסה המועדפים עליו.

 חולדות, ציפורים ולטאות. יש לפעול באמצעים אקולוגיים מזונו המועדף של הנחש הוא עכברים ,
 למניעת הימצאות עכברים וחולדות בחצר הבית או בתשתיות הביוב.

 .מומלץ לא להשאיר מזון לבעלי חיים בחצר הבית. הוא מושך עכברים שמושכים נחשים 

 ות, נחשי הצפע אוהבים מאוד מים ומקומות רטובים ולחים, כמו בריכות, מדשאות מושק
 פטוף, עציצים וכיוב'. יש לנקוט משנה זהירות בקרבתם בשעות החשכה.יצינורות ט

  לנקות . באופן זהיר ויסודי מחסן ומשק מגרשי ספורט, אזורי משחק ומבניבלבצע ניקיון בחצרות, מומלץ
 נחשים.לערימות גזם גינה אשר גם הם מהווים מקום משכן למזיקים ולפנות עשביה ו

  עלולים להוות מקום חפצים, ריהוט ואביזרים שאינם בשימוש ו י משקמבנומ חצרהמ סלקליש
 . ולמזיקים שונים נחשיםלמשכן 

  ,לכסות חורים קרשים, ברזלים ואבנים מקרבת הבית ויש להרחיק ערימות של עצי הסקה
 בחומות, וכדומה.בגדרות, בקירות הבתים 

 

מומלץ להזמין צרעות, עורב תוקפן...(  מזיק לא רצוי )נחש, דבורים,בחצר/בבית במידה ומתגלה 
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