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הקץ ליתושים?
מאת: עמרי גלפרין

Diptera.ai  :הצילומים באדיבות חברת

יתושים הם עניין טורדני ובלתי נסבל. יש עקיצות של יתושים )יתושות ליתר דיוק( שיכולים 
להעביר מחלות העלולות לגרום לחולי קשה ואף למוות,  וכמובן יש עקיצות שמותירות אותנו 
מתגרדים וכעוסים. עד היום לא נמצאה שיטת הדברה ביולוגית, כזו שלא מערבת כימיקלים, 
ייתכן שחברת Diptera.ai הישראלית תביא  שיכולה למגר לחלוטין את תופעת היתושים. 
באמצעות  חיים,  ובעלי  אדם  בני  של  נרחבת  תמותה  שימנע  משמעותי  פתרון  לאנושות 
הדברה ביולוגית חכמה, ותפחית את הסבל היומיומי מעקיצות טורדניות. על השמדת מטרד 

היתושים בפיתוח כחול-לבן בריאיון החודש הזה.

משמעותית  חשיבות  יש  האם  בסיסי:  הכי  בדבר  נתחיל 
ליתושים בעולם או שהם רק מין מציק, מזיק ומעצבן?

שאנחנו,  הטוענים  יש  הזאת:  לשאלה  בנוגע  תפיסות  שתי  יש  אלי: 
ויש כאלה שחושבים שהעולם הוא מושלם,  יודעים הכול,  בני האדם, 
כתוצאה  עליהם.  להתחייב  ניתן  שני דברים שלא  היא שאלה  והבעיה 

יש המון סוגי יתושים. אני מניח שאתם מתרכזים
רק בחלקם.

אלי: מתוך אלפי מיני היתושים יש מעטים שבאמת מעניינים בני אדם. 
יש רק מספר קטן של יתושים שבאמת אוהבים לעקוץ אותנו, ומעטים 
יתושי  הם  מביניהם  המפורסמים  לבריאות.  סכנה  מהווים  מאלה 
האנופלס, אבל גם יתוש הקולקס )כולכית מצויה(, שעוקץ אותנו בלילה, 
האסייתי,  הטיגריס  יתוש  גם  מסוימים.  במקומות  צרות  לעשות  יכול 

שעוקץ אותנו בגינה, עלול להעביר מספר לא מבוטל של וירוסים.

איך מגיעים לעסוק ביתושים?
אריאל: נחשפנו לתחום של יתושים והדברה של יתושים דרך הרצאה 
SIT) Sterile insect technique(, שעליה נרחיב  על שיטה שנקראת 
זה  במטרד.  מטפלים  היינו  אנחנו  איך  לחשוב  לנו  גרם  וזה  בהמשך, 
התחיל לפני כשלוש שנים, אולי כשעשוע מחשבתי. אבל אז, כשהאביב 
והקיץ הגיעו ושוב נעקצנו, הוצאנו את המחשבות החוצה וקיבלנו רוח 
בפטנטים,  עיינו  למאמרים,  עמוק  יותר  נכנסו  שלנו.  לרעיונות  גבית 
לנו  היה  כבר  הזאת  מהנקודה  פוטנציאל.  שלנו  ברעיונות  שיש  והבנו 

אומץ להגיש פטנט ולהתחיל במסע גיוס כספים. 

נגיע לפיתוח שלכם בהמשך, אבל עוד קודם לכן מעניין 
אותי להבין, בהיותכם דווקא מדענים ביולוגים שעוסקים 
ביתושים, איך זה לדעתכם, ברמה הפילוסופית, הפוליטית 
עדיין  ה-21  במאה  שאנשים  ההיסטורית,  אפילו  או 

של  התפקידים  מהם  השאלה  על  מובהק  באופן  לענות  ניתן  לא  מזה 
כמו  מהעולם  חלק  הם  היתושים  זאת,  ובכל  בעולם.  חיים  בעל  כל 
אינם,  הם  אבל  האקולוגי,  מהמארג  חלק  הם  אותו,  מכירים  שאנחנו 
למשל, מאביקים טובים. מה יהיה האפקט על העולם אם נאבד אותם? 
במאמר שהתפרסם במגזין Nature הובאה סקירה של מה שיקרה אם 
ניפטר מהיתושים שמזיקים לאדם, והאפקט הוא מינורי. אין בעל חיים 
שניזון בעיקר מיתושים, ואין שום צמח שזקוק במיוחד ליתושים לצורך 
האבקה - ואני מתכוון ליתושים המזיקים לבני האדם. המשמעות היא 

שאם הם לא יהיו, האקוסיסטם לא ייפגע.

 The Mosquito: A Human הספר  יצא  שנים  שלוש  לפני  אריאל: 
של  ההשפעה  את  שסקר   ,History of Our Deadliest Predator
קצת  שאולי  טענה,  העלה  הוא  האנושית.  ההיסטוריה  על  היתושים 
מוגזמת, כי בסופו של דבר חצי מבני האדם שאי פעם הלכו על כדור 
דנגה.  או  מלריה  כמו  יתושים,  ידי  על  שהועברו  ממחלות  מתו  הארץ 
שנים  במשך  ריסנו  שהיתושים  היא  העלה  שהספר  ההיפותזות  אחת 

רבות את גידול אוכלוסיית בני האדם.

פתרון  לזה  מצאו  לא  ועדיין  מיתושים,  ומתים  נעקצים 
הדברתי? קראתי שמדי שנה מתים ממלריה, רק באפריקה 

כמיליון בני אדם.
אלי: כדאי לדעת שהדבר ששינה הכי הרבה את מצב הרפואה הוא לא 
שאנשים  העובדה  סגורות.  ביוב  מערכות  דווקא  אלא  האנטיביוטיקה 
צורכים מים נקיים ובטיחות מזון קודמת למערכת בריאות שאמונה גם 

על הדברת יתושים.

העולם  ה-50  הוא שבשנות  מה שמעניין  היסטורית,  מבחינה  אריאל: 
בו  ריסוס ה–DDT. כשהשתמשו  עם  נפתרה  היתושים  חשב שבעיית 
בצורה נרחבת הוא עבד באופן מדהים, מהודו ועד ברזיל. מאז העולם 
התקדם הלאה והמחשבה הייתה שהבעיה נפתרה, ויצא שהתחום הוזנח. 
לבסוף גילו שה–DDT רעיל מאוד, ושהוא מאבד מהאפקטיביות שלו. 
זו בעצם בעיה שמשותפת להרבה מאוד ריסוסים כנגד יתושים וחרקים 

אחרים, היות שהם מפתחים עמידות כנגדם. 
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נקבה של הטיגריס האסייתי, אחד היתושים המטרידים וממעבירי המחלות   1
depositphotos :הראשיים. צילום

צוות Diptera.ai )מימין לשמאל ומאחור ללפנים( ניקי ניופילד, מועתז אבו   2
אלסעוד, יוני וייץ, ספי דורון, רועי גרין, יאיר לבבי, נועה דהן, אלי אורדן, אביה 

דרור, רועי יהודה, גיא פילו, ויק לויטין ואריאל ליבנה.
1

2

 

 

תעודת זהות:
שם:  ד”ר אריאל ליבנה

מגורים: ירושליםגיל: 47
                 Diptera.ai תפקיד:  סמנכ”ל טכנולוגיות בחברת   

תעודת זהות:

שם: ד"ר אלי אורדן
                 Diptera.ai תפקיד:  סמנכ״ל מחקר בחברת   מגורים: ירושליםגיל: 44
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הרימו  בין-לאומיים  וארגונים  שממשלות  מדהים  זה 
ידיים.

בעיות  הן  ודומיה  בעולם שמלריה  וה-80 חשבו  עד שנות ה-70  אלי: 
שכבר מאחורינו. ב-20 השנים האחרונות רואים שאנשים עשירים, כמו 
ביל גייטס, נכנסים לתחום במקום האו”ם. הם מרימים בעצמם כל מיני 

פרויקטים לטיפול ביתושים.

האם יש מקומות בעולם שאין בהם יתושים בגלל תנאי מזג 
אוויר או תברואה שעובדת נכון?

ואנגליה, עד תחילת המאה ה-20 בני  במקומות כמו איטליה  אריאל: 
אדם מתו ממלריה כתוצאה מעקיצת יתושי האנופלס, כמו אלה שהיו 
בארץ כשהגיעו החלוצים. שיפור התברואה והקמת מערכות ביוב פתרו 
את הבעיה. גם באזורים נרחבים של מזרח ארצות הברית, כמו פלורידה, 

המלריה הייתה נפוצה.

איך בפועל נוצרת מחלה, נניח מלריה, מעקיצת יתוש?
אלי: המלריה היא טפיל, ויש סדרה שלמה של וירוסים נוספים אחרים 
המלריה  העברת  את  ניקח  אם  יתושות.  עקיצת  ידי  על  שמועברים 
יכולה  מלריה  טפיל  עם  שיתושה  הוא  שקורה  שמה  נראה  כדוגמה, 

יתושי הטיגריס האסייתי שמתפשטים  אלה בעיקר המינים כמו  אלי: 
בעולם. הם מהקבוצה של מעבירי מחלות כמו  דנגה, זיקה, צ'יקונגוניה 

וקדחת צהובה.

ובישראל?
בארץ מצויות המשפחות של הקולקס והטיגריס האסייתי. הקולקס הוא 
אותו יתוש מהילדות שעקץ אותנו בלילות. שניהם קשים יחסית למיגור, 
יתושי הקולקס  מים קטנים. את  כי הם מסוגלים להתרבות במקורות 
ניתן למצוא בבורות מים או בניקוז או בנחלים עם זרימה איטית, והם 
באמת בטיפול הרשויות. יתושי הטיגריס מתרבים אפילו בפקק שיש בו 
מעט מים. הם הכי אוהבים את הצלחות שמתחת לעציצים שיש בהם 
טפטפות, נזילות קטנות, טפטוף מזגנים, וכתוצאה מזה הרבה משיטות 
ההדברה הקיימות לא מגיעות אליהם - ושלא נשכח שמדובר בשיטות 
שמערבות כימיקלים. היתושים הללו לא אוהבים לעוף רחוק, ואם הם 
מוצאים את מה שהם צריכים הם נשארים מקומיים. הם כן מתאימים 

לשיטות הדברה כמו שלנו מפני שאפשר לטפל באזור קטן יחסית. 

אז כאן השיטה שלכם נכנסת, הרי לא ניתן לצפות ממדביר 
עירוני שיגיע לכל צלחת מים של עציץ בבית פרטי.

ה-70,  משנות  כבר  בחוץ  היא  שלנו,  לא  היא  הבסיסית  השיטה  אלי: 

ואולי אפילו עוד קודם לכן, והיא פועלת ברצף על חרקים אחרים. באופן 
Sterile Insect Technique. הרעיון  SIT שהיא  כללי מדובר בשיטת 
הבסיסי הוא שאתה לוקח מזיק, מגדל ממנו כמויות גדולות, מפריד את 
הזכרים, מעקר אותם ומשחרר אותם. הזכרים העקרים האלה מזדווגים 
עם הנקבות, והן מטילות ביצים לא מופרות, ואז האוכלוסייה מתרסקת. 
הרבה  הכי  עבדה  היא  היטב.  ועובדת  בדוקה  ישנה,  הבסיסית  השיטה 
שנים על זבוב הפירות הים תיכוני, ויש פרויקט גדול במרכז אמריקה, 
לפיזור  זבובים  מיליארדי  מגדלים  שבו  האמריקאי,  הממשל  בחסות 
מדי שבוע וככה מגינים על כל דרום ארצות הברית מחדירה של הזבוב. 
יש פרויקט שמטפל גם בזבוב שפוגע בבקר - גם הוא בחסות הממשל 

האמריקאי.

הרעיון להביא את השיטה כנגד יתושים הוא לא חדש. לפני הרבה מאוד 
שנים נעשו ניסיונות, וזה עובד מצוין - אבל למה זה לא נעשה בפועל? 

כי זה מסובך ויקר.

איך אתם מפשטים או פותרים את הקשיים הללו?
אלי: אנחנו פותרים את הקשיים בכך שמביאים את היתושים לשטח 
אנחנו  שבהם  יתושים,  של  כלובים  מלא  חדר  לנו  יש  סדורה.  בשיטה 
מגדלים זכרים ונקבות. אנחנו אוספים את הביצים של היתושים האלה, 
מבקיעים אותן לזחלים וממיינים מהזחלים את הזכרים, והם עוברים 
זכרים  יתושים  לנו  יש  כעת  כלומר:  הקרנה.  בעזרת  עיקור  של  תהליך 
עקרים. את היתושים האלה אנחנו משחררים בשטח, והם פוגשים את 
הנקבות שבשטח. לנקבה שמחפשת זכר יש סיכוי גבוה מאוד לפגוש את 
הזכר ששחררנו, ויהיה זיווג. לאחר מכן היא תטיל ביצים שאינן מופרות 
ולא תיצור עוד דור. כל עוד אנחנו מחזיקים רמה גבוה של היתושים 

לעקוץ אותך ואתה צריך להידבק. לאחר כמה זמן של דגירה בגוף שלך 
אתה תיעקץ שוב על ידי יתושה אחרת, והדם הנגוע שלך בעצם יעביר 
את הטפיל אליה. לאחר מכן היא תעקוץ אדם נוסף ותעביר אליו את 

הטפיל, והוא יחלה במלריה.
אריאל: היתושים בלידתם אינם נשאים של וירוסים או של טפילים כמו 
הפלסמודיום שגורם למלריה. נקבות רוכשות אותם כשהן עוקצות אדם 
זה הלאה. בשפה הביולוגית הן  ואז מעבירות את  נגוע,  או בעל חיים 

משמשות כווקטור להעברה.

אני מבין שזה יכול להתבטא גם בבקר או בעופות ולא 
רק בבני אדם.

כן, אבל תלוי במחלה. אחת מהידועות היא מחלת קדחת מערב  אלי: 
הנילוס )West Nile Virus(, שגם מתגלה בארץ מדי שנה, והיא מגיעה 

ברוב המקרים מעופות. גם כאן זה התחיל מעקיצות יתושים. 

האם ההתחממות הגלובלית גם קשורה באיזה אופן 
להתרחבות תופעת היתושים ברחבי תבל?

גידול  בתי  האחרונות  בשנים  כיצד  שמראים  מחקרים  יש  אריאל: 
מכך  כתוצאה  האקלים.  שינויי  בגלל  מתרחבים  ליתושים  שמתאימים 
במקומות  באירופה,  וגם  בצפון אמריקה  גם  רואים התפשטות  אנחנו 
שליתושים היה קר מדיי או שהקיץ היה קצר מדיי בשביל להתאקלם, 

וכעת הם מתבססים שם.

צוות המחקר בעבודה.   1
כלוב גידול יתושים המכיל כ-12,000 יתושים.   2

תקריב של כלוב גידול. הכלים שבתוכו מכילים מי סוכר, שהם המזון העיקרי   3
של היתושים. היתושות זקוקות לדם כדי לייצר ביצים.
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לא  האוכלוסייה  בשטח,  שלנו  המעוקרים 
יכולה לעלות והיא מצטמצמת.

במיון  הוא  שלכם  הייחוד  כך,  אם 
המוקדם?

היכולת  הוא  אותנו  שמייחד  מה  כן,  אלי: 
מוקדם  בשלב  והנקבות  הזכרים  את  למיין 

של ההתפתחות. 

בדיוק  הזכרים  את  לשחרר  צריך  אריאל: 
מאוד גבוה, כדי לא להוסיף לשטח נקבות 
עוקצות. כלומר: צריכים להגיע לדיוק של 99 
אחוז ומעלה כשמפרידים בין זכרים לנקבות 
להגיע  התקשו  האחרון  העשור  עד  במיון. 
יושמה  לא  השיטה  ולכן  האלה,  לדיוקים 
אפילו במינונים קטנים. בעשור האחרון יש 
לעשות  שמאפשרות  טכנולוגיות  מיני  כל 

את ההפרדה הזאת בדיוק הנדרש.

כיצד המיון נעשה ברמה 
הטכנולוגית?

זה  את  שעושות  חברות  שתי  יש  אריאל: 
ברמת דיוק גבוהה מאוד: חברה מקליפורניה 

ששמה Verily, וחברה ישראלית שנקראת 
החברות  שתי   .Senecio Robotics
אותם  מעבירים  בוגרים.  יתושים  ממיינות 
וכיוון  מלמעלה,  מצלמה  יש  נע,  סרט  על 
ברורים  לנקבה  זכר  בין  ההבדלים  שבבוגר 
שלזכרים  לעקיצה  איבר  יש  )לנקבה  מאוד 
ביניהם.  להבדיל  מחשב  ללמד  ניתן  אין(, 
וכך  להפרדה,  מכני  כלי  גם  לזה  מתווסף 
השיטה  עם  הקושי  בפועל.  המיון  מתבצע 
הוא שאתה יכול לבצע אותה רק כשהיתוש 

בוגר. 

ואז לוקחים את היתושים הבוגרים 
לפיזור בשטח?

עם  מיכל  מחזיק  שאתה  תחשוב  אריאל: 
למקום  אותו  לשנע  וצריך  בוגרים  זכרים 
נהיה  זה  אותם,  לפזר  רוצה  אתה  שבו 
מורכב, כי יש להם זמן מדף קצר יחסית, הם 
חיים רק כמה ימים. חוץ מזה, אומנם אנחנו 
עדינים  יצורים  הם  אך  אותם,  שונאים 
מאוד וכל נגיעה קלה שוברת להם רגל או 
מורידה להם כנף, ולכן צריך להוביל אותם 
בעדינות. זה אומר שלא ניתן לייצר אותם 

בלוס אנג’לס ולשחרר אותם בצד השני של ארצות הברית, אלא ממש 
קרוב למקום הגידול. המשמעות היא שצריך מפעל לייצור יתושים בכל 
מקום שבו רוצים לשחרר אותם, וזה הופך את היישום של הטכנולוגיה 

ליקר מאוד. 

הלכה הלוגיסטיקה.
בעשור האחרון פתרו את בעיית המיון אבל נתקלו בקושי הלוגיסטי, 

בזה שהשיטה מגבילה את השחרור לאזור קרוב למפעל הייצור.

הטכנולוגיה  לעומק  נכנסים  ממש  אתם  שכאן  מבין  אני 
שפיתחתם או שדרגתם.

אריאל: נכון. פריצת הדרך הטכנולוגית שלנו היא בהבנה איך לעשות 
הרבה  הרבה  התפתחותי  בשלב  לנקבות  זכרים  בין  המיון  אותו  את 
יותר מוקדם. ההתפתחות שלהם מתחילה מביצה, אחר כך זחל, גולם 
ובסוף יתוש בוגר. אנחנו יודעים לעשות את המיון כבר בשלב של הזחל. 
הם  הזחלים  כי  הזה,  בשלב  ונקבות  לזכרים  למיין  ידעו  לא  עכשיו  עד 

על  שניתן  חיצוני  הבדל  שום  ואין  רבייה  איברי  אין  לזחל  א-מיניים. 
בסיסו להבחין בין זכר לנקבה. 

מובנים:  בכמה  טוב  זה  מוקדם  בשלב  ההפרדה  את  עושים  כשאנחנו 
ראשית, במקרה של הזחלים, מהרגע שמיינת אותם ועד שאתה מקבל 
את היתוש הבוגר, יש לך לפחות שבוע. כך הרווחת זמן מרגע המיון עד 
ללקוח הקצה. היתרון השני הוא בהובלה של הזחלים. לזחלים עצמם 
אין כנפיים או רגליים או איברים חיצוניים שכל נגיעה קלה פוגעת בהם, 
וכתוצאה מכך הם הרבה יותר עמידים לטלטולים ושינוע. כלומר: שיטת 

המיון שלנו נותנת גם פתרון לצוואר הבקבוק הלוגיסטי.

אני רוצה לחדד את הנקודה המעניינת הזאת:
מתי בתהליך נעשה שלב ההקרנה?

אחרי המיון שלנו בין זכרים לנקבות, כלומר לפני שהיתושים  אריאל: 
מגיעים לבגרות.

וההקרנה עצמה לא יכולה להפיץ מחלות מסוג אחר? נניח 
ידי  על  נאכלת  והיא  מוקרנים  יתושים  אכלה  שצפרדע 

בעל חיים אחר, האם הוא לא נחשף לקרינה? 
יתוש מוקרן הוא לא קורן. הוא אומנם נחשף לקרינה אבל הוא  אלי: 
לא יכול לגרום נזק. אנחנו בשום צורה לא מפיצים יתוש שמפיץ קרינה. 

לידיעתך, גם מקלוני האוזניים שאתה קונה עברו את אותה הקרנה. 

יתושות בזמן האכלת דם.   1
ספי, מנהל גידול היתושים, במהלך בקרת איכות.   2

גלמים וזחלים, השלב הרביעי של יתוש הטיגריס האסייתי בתוך מכל גידול.   3
הגלמים הם בצורת סוסון ים, והרקע הכתום מקורו במזון שמוסיפים למים. 
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לא  היתושים שאנחנו משחררים  ואם  בררנית,  הנקבה בטבע  אריאל: 
נראים לה מספיק חזקים היא לא תזדווג איתם. הקרינה פוגעת באזורי 

הרבייה.

או  בשטח  עובדת  כבר  חיים  יתושים  עם  שלכם  השיטה 
שהיא עדיין נמצאת בשלבים התיאורטיים?

אריאל: מתחילת האביב אנחנו משחררים את היתושים שלנו בקיבוץ 
היתושים  באוכלוסיית  מאוד  משמעותית  ירידה  רואים  אנחנו  צרעה. 

בצרעה לעומת שני אתרי ביקורת בקיבוצים שכנים.

הזאת  עד כמה הם מרוצים מהשנה  אנחנו שומעים מהתושבים  אלי: 
עשרות  יש  בקיבוץ.  ניטור  מערכות  גם  לנו  יש  יתושים.  של  בהקשר 
מלכודות מכמה סוגים שמנטרות כל הזמן כמה נקבות מטילות יש, כמה 

יתושים טבעיים יש וכמה יתושים שאנחנו שחררנו. 

אריאל: ניקח לדוגמה תמונת לוויין של קיבוץ צרעה שעליה הלביש ד”ר 
יוני וייץ, אקולוג החברה, את המיקום של שני סוגי המלכודות שפרוסות 
בשטח. יש מלכודות שמושכות את היתושים הבוגרים )נקודות ירוקות(, 
אליו.  נמשכים  שיתושים  ריח  שהוא  פיתיון  בתוכה  שיש  קופסה  שזו 
כשהם מגיעים מספיק קרוב לקופסה, מאוורר שואב אותם פנימה והם 
לא מצליחים לברוח. זה נותן לנו מדד לכמה יתושים יש בתא השטח. 
יתושים  לוכדות  לא  שבעצם  הטלה,  מלכודות  הן  שבצהוב  הנקודות 
אלא מייצרות משטחים המזמינים את הנקבות להטיל עליהם ביצים. 

אם יש לכם הצעות לראיונות מרתקים שיכולים להתאים למדור, 
o m r i g a l p e r i n @ g m a i l . c o m כתבו ישירות לעמרי גלפרין: 

איפה החברה שלכם עומדת מבחינה עסקית ומעשית? הרי 
המיזם עדיין צעיר...

ובתחילת  סיכון,  הון  מקרנות  בעיקר  כספים,  גייסה  החברה  אריאל: 
2023 נצא לגיוס נוסף. המטרה ב–2023 להתחיל ולטפל בישראל בסקלה 

עירונית גדולה יותר, וב-2024 להגיע גם לארצות הברית.

טיפול בעיר כולל בוודאי מאות תחנות פיזור.
אלי: כשנתחיל לעבוד עם עיר מסוימת נטפל תחילה רק בחלקים בעיר. 
באזור  פחות  כבר  לשחרר  נוכל  השלישית   שבשנה  לזכור  צריך  אבל 

שטיפלנו בו, ואז נמשיך להתפרש יותר ולהגדיל את השטח המטופל. 

אומנם מצאתם פתרון, אבל ייצור היתושים והפרדתם לשם 
השחרור עשויים להיות מוגבלים.

אלי: זה נכון, אנחנו צריכים להגדיל את הייצור שלנו. אנחנו מגדילים 
כל הזמן. אבל אם אני רוצה לטפל בכל תל אביב, למשל, אז אני צריך 
להגדיל את המערך שלנו בהרבה כפולות, וזה לא משהו שעושים ביום 

אחד.

לסיום, מבחינת החזון: איפה תהיו נניח בעוד חמש שנים?
אריאל: בתקווה בברזיל ובאפריקה, במקומות שבאמת צריכים את זה 

כדי להציל חיים.

מהמלכודות האלה אנחנו יכולים לאסוף ביצים ולהבין כמה נקבות יש, 
יותר נקבות בסביבה. אנחנו  יותר הטלות אז כנראה היו  כי ככל שיש 
גם יכולים להבקיע את הביצים ולראות כמה מהן היו פוריות, וכמה הן 

תוצר של מפגש עם זכר שלנו. 

הפחתה  לא  היא  ביתושים  שההפחתה  יודעים  איך  אבל 
טבעית בכל הסביבה שבה אתם מטפלים?

פרסנו  מצרעה,  מרוחק  ולא  יותר  קטן  שהוא  נחשון,  בקיבוץ  אריאל: 
מלכודות בשטח ללא היתושים שלנו, וזה מאפשר לנו להבין את איכות 
אתר  למעשה  מהווה  מטופל  הלא  נחשון  בצרעה.  שלנו  השחרורים 
עולה,  היתושים  של  האוכלוסייה  בנחשון  איך  רואים  אנחנו  ביקורת. 

ובצרעה אנחנו שומרים את האוכלוסייה ברמה נמוכה עוד מהאביב.

אלי: חשוב לנו לציין שהפיילוט בצרעה ממומן בחלקו על ידי המשרד 
עצמו  הקיבוץ  וכן  לחדשנות,  הרשות  עם  ובשיתוף  הסביבה  להגנת 
ואנשים ממשרד הבריאות שתומכים ומייעצים. יש בחברה צוות שלם 
שבלעדיו לא ניתן לעשות את הדברים, החל מספי דורון והצוות שלו 
שמגדלים את היתושים, דרך יוני וייץ וצוות השטח שמשחרר ומנטר, 
וכלה ברועי יהודה, רועי גרין, נועה דהן וצוותיהם שאמונים על חלקים 

שונים בפיתוח הטכנולוגיה.

כמה זמן צריך לטפל בכל יישוב ובאילו חודשים?
אלי: הטיפול הוא במהלך עונת ההימצאות של היתושים, זאת אומרת 
מהרגע שבו היתושים מתחילים להופיע, עדיף כמה שיותר מוקדם כדי 
מרס- מסביבות  כלל  בדרך  נמוכה,  כשהיא  האוכלוסייה  את  לתפוס 

אפריל. המטרה היא לנסות להגיע לחודש מאי כשאנחנו כבר שולטים 
השחרור  באוקטובר.  העונה,  סוף  עד  משחררים  אנחנו  באוכלוסייה. 

עצמו הוא קל ונעשה מהקרקע.

ד"ר יוני וייץ במהלך שחרור זכרי יתושים עקרים בקיבוץ צרעה.  1
מכל שחרור מלא זכרי יתושים עקרים.   2

תצלום אוויר של קיבוץ צרעה עם ציון מקומן של המלכודות לניטור גודל   3
האוכלוסייה. 
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