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ַקיִ ץ וְ ַחם,
ׁש ֵבר,
ׁש ָרב יִ ָּ
ׁש ַה ָּ
ָשב ַּב ַּביִ ת וְ ִח ָּכה ֶ
ׁ
אוּ ִרי י ַ
ׁש ּלוֹ:
ׂ ֵחק ַּב ִּג ּנָה ִעם ַה ֲח ֵב ִרים ֶ
הוּ א ְּכ ָבר ָר ָצה ָל ֵצאת וּ ְל ַש
ַדנֵדוֹת,
ַדנֵד ַּב ּנ ְ
ָמין הוּ א ִמ ְתנ ְ
ִעם ִּב ְני ִ
ִעם ַמ ְל ָא ִכי הוּ א ְמ ַט ֵּפס ַּב ֻּס ָּלמוֹת וּ ִמ ְת ַּג ֵּלׁש ַּב ַּמ ְג ֵלׁשוֹת.
ִעם ַמיָה הוּ א ּבוֹנֶה ַא ְרמוֹנוֹת ַּבחוֹל,
וְ ִעם ֵחן הוּ א נו ֵֹס ַע ָּבאוֹטוֹ ְּכמוֹ ָּגדוֹל.
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ׁש ָרב ִנְׁש ַּבר.
ׁש ָעה ָח ֵמׁש וְ ַה ָּ
ַה ָּ
אוּ ִרי ְּכ ָבר מוּ ָכן ָלרוּ ץ ַל ִּג ּנָה,
ישה ְּב ָא ְזנוֹ,
ׁ
ַא ְך ְל ֶפ ַתע הוּ א ׁשו ֵֹמ ַע ְל ִח ָ
ׁש ַרק הוּ א ׁשו ֵֹמ ַע קו ֵֹרא לוֹ ַל ֲעצֹר.
קוֹל ַח ָּלׁש ֶ
יכן ַה ּקוֹל ּבו ֵֹק ַע וְ ֵאינוֹ רו ֶֹאה ָּד ָבר.
ׂ ֵמ ֵה ָ
אוּ ִרי ְמ ַח ֵּפש

6

7

"מי זֶה?" אוּ ִרי ׁשו ֵֹאל.
ִ
וְ אז הוּ א רו ֶֹאה ֶח ֶרק ְק ַט ְנ ַטן וּ ָב ִהיר,
ׁש ֶקט:
ָפיִ ם ְמ ֻח ָּדדוֹת ,עוֹנֶה לוֹ ְּב ֶ
ַּב ַעל ַר ְג ַליִ ם ֲא ֻר ּכוֹת וּ ְכנ ַ
ֵש ִלי ַּכ ָּמה ְּד ָב ִרים ֲחׁשוּ ִבים לו ַֹמר ְל ָך".
"א ִני ְזבוּ ב ַהחוֹל ,וְ יׁ
ֲ
ְ"זבוּ ב ָק ָטןֲ ,א ִני ִמ ְצ ַט ֵערַ ,א ְך ַל ִּג ּנָה ֲא ִני ְמאוֹד ְמ ַמ ֵהר,
ׁש ֶא ְחזֹר ְּת ַד ֵּבר ִא ִּתי?"
ָמיןַ ,מיָהֵ ,חן וּ ַמ ְל ָא ִכי ,אוּ ַלי ְּכ ֶ
ֹש ֶאת ִּב ְני ִ
ִל ְפ ּגׁ
ׁש ְּל ָך".
ׁש ֵּת ֵל ְך ִלְׁשאֹל ֶאת ִא ָּמא ֶ
"אוּ ִריַ ,ס ְב ָלנוּ ת ,זֶה ְלטו ָֹב ְת ָך .אוּ ַלי ְּכ ַדאי ֶ
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אוּ ִרי ִמ ְת ַר ֶּצה
וּ פוֹנֶה ְל ִא ּמוֹ,
ׁש ַּת ְס ִּביר
ְּכ ֵדי ֶ
ָמה ַה ֶח ֶרק ִמ ֶּמ ּנוּ רו ֶֹצה.
ַחד יוְֹׁש ִבים,
ֵיהם ְּבי ַ
וְ ָכ ְך ְׁשנ ֶ
ְל ִד ְב ֵרי ְזבוּ ב ַהחוֹל ַמ ֲא ִז ִינים.
ׁשה,
ַת ִחיל ",אוּ ִרי ַמ ְק ֶ
ׁש ּנ ְ
"ל ְפנֵי ֶ
ִ
ׁש ֲא ִני ַמ ִּכיר".
"א ִני לֹא ֵמ ִביןַ ,א ָּתה ִּב ְכ ָלל לֹא ּדו ֶֹמה ַל ְּזבוּ ִבים ֶ
ֲ
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ׁש ֲא ִני לֹא ְּב ִדיּ וּ ק ְזבוּ ב,
"ה ֱא ֶמת ִהיא ֶ
ָ
ַתוּׁש,
ֲא ִני ַה ְר ֵּבה יו ֵֹתר ּדו ֶֹמה ְלי ּ
ַא ִני לֹא ְּב ֶה ְכ ֵר ַח ַחי ַּבחוֹל,
וֲ
ׁש ִּלי הוּ א ְּכ ֶצ ַבע ַהחוֹל.
ֲא ָבל ַה ֶּצ ַבע ֶ
ְזבוּ ֵבי ַהחוֹל ,אוֹ יו ֵֹתר נָכוֹן ְזבוּ בוֹת ַהחוֹל,
ַתוּׁשוֹת – עו ְֹקצוֹת,
ְּבדו ֶֹמה ַל ּי ּ
וְ ַעל זֶה ְּב ִדיּ וּ ק ֲא ִני רו ֶֹצה ְל ַד ֵּבר ִא ְּת ָך.
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יצים.
"כ ֵדי ְל ָה ִטיל ַה ְר ֵּבה ֵּב ִ
ְּ
ְזבוּ ַבת ַהחוֹל ְזקוּ ָקה ְל ָמזוֹן ָט ִעים וּ ֵמ ִזין.
ׁש ָפן וּ ְּפ ָסמוֹן ָע ֵרב ְל ִח ָּכ ּה,
ַּדם ָא ָדםָ ,
יצה.
וְ ִהיא מו ֶֹצ ֶצת אוֹתוֹ ַּב ֲע ִק ָ
ַתוּׁשוֹת ֻּכ ָּלן,
ָּכ ָכה נו ֲֹהגוֹת ְזבוּ בוֹת ַהחוֹל וְ ַה ּי ּ
ֶע ַלם.
וְ ָל ֶכם ְמ ָג ֵרדּ ,כו ֵֹאב וְ ָאז נ ֱ
ירה
ֲא ָבל ְזבוּ ַבת ַהחוֹל ְל ִע ִּתים ַמ ֲע ִב ָ
ימה.
ׁש ָפן ַמ ֲח ָלה לֹא ְנ ִע ָ
ִמ ְּפ ָסמוֹן אוֹ ָ
יא ִזיס',
ֹש ּנַת יְ ִריחוֹ' אוֹ ִ'ליְְׁש ָמ ִנ ָ
ׁ
'שו ַ
ַל ַּמ ֲח ָלה ָאנוּ קו ְֹר ִאים ׁ
ׁשבוּ עוֹת אוֹ ֳח ָדִׁשים –
וּ ָב ּה – ְל ַא ַחר ַּכ ָּמה ָ
ׁש ּלֹא ִּב ְמ ִהירוּ ת ִנ ְר ָּפא,
יצה ִמ ְת ַּפ ֵּת ַח ֶּפ ַצע ֵמ ִציק ֶ
ִּב ְמקוֹם ָה ֲע ִק ָ
ָפה".
וְ ָעלוּ ל ְל ַהְׁש ִאיר ַא ֲח ָריו ַצ ֶּל ֶקת לֹא י ָ
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אוּ ִרי ִנ ְב ָהל וּ ַמ ִּביט ְּב ִא ּמוֹ:
ׁש ְּזבוּ ב ַהחוֹל ִס ֵּפר לוֹ?
ֲהנָכוֹן ַה ָּד ָבר ֶ
ׂ ֵחק ַּבחוֹל ִעם ַמיָה,
ׁשו הוּ א ְּכ ָבר לֹא ָּכל ָּכ ְך רו ֶֹצה ָל ֵצאת ְל ַש
ַע ְכ ָ
ַדנֵדוֹתַ ,ה ַּמ ְג ֵלׁשוֹת וְ ַה ְּמכו ִֹניּ וֹת.
ַתר ַעל ַה ּנ ְ
הוּ א מוּ ָכן ְלו ֵּ
ׁש ֵאר ַּב ַּביִ ת וְ לֹא ְל ִה ְס ַּת ֵּכן?!
אוּ ַלי ָע ִדיף ְל ִה ָּ
ֵש ַעל ַה ּיָד,
ֵש ַצ ֶּל ֶקת ַעל ָה ֶר ֶגל וּ ְל ַגל יׁ
ׁש ְּלרו ִֹעי יׁ
הוּ א ִנ ְז ַּכר ֶ
יך ַּב ַּמ ֲח ָלה לֹא ִנ ְד ָּב ִקים?
ׂים? וְ ֵא ְ
ִאם ָּכ ְךָ ,מה עוֹ ִש
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יעה ֶאת אוּ ִרי ְּבא ְֹמ ָרה
ִא ָּמא ַמ ְר ִּג ָ
ִּכי ִנ ָּתן ְל ַה ְק ִּדים ְּתרוּ ָפה ַל ַּמ ָּכה.
וְ ִאם ִנְׁשמֹר ַעל ַּכ ָּמה ְּכ ָל ִלים,
ַפ ִחית ֶאת ַה ִּס ּכוּ י ִל ְהיוֹת חו ִֹלים.
נְ
"צא ַהחוּ ָצה אוּ ִרי ",או ֶֹמ ֶרת ִא ָּמא.
ֵ
ׁשיּ ו ְֹצ ִאים ַהחוּ ָצה ִּבְׁשעוֹת ַא ַחר ַה ָּצ ֳה ַריִ ם,
"א ָבל ִל ְפנֵי ֶ
ֲ
ׂוּ ִפים – וּ ְב ִע ָּקר ַעל ַה ָּפ ִנים.
יב ֵרי ַה ּגוּ ף ַה ֲחש
ָחׁשוּ ב ְמאוֹד ְל ָה ֵגן ַעל ָּכל ֵא ְ
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ׁש ְרווּ ִלים ֲא ֻר ִּכים
אשית ּכֹל ִנ ְל ַּבׁש ֻח ְל ָצה ִעם ַ
"ר ִׁ
ֵ
ָסיִ ם ַעד ַה ַּק ְר ֻס ַּליִ ם.
וְ ַגם ִמ ְכנ ַ
ְּב ֶע ְז ַרת ִא ָּמאַ ,א ָּבא אוֹ ָאח ָּגדוֹל
ִנ ְמ ַרח ַעל ָה ָא ְזנַיִ םַ ,ה ַּצ ּוָאר וְ ַה ָּפ ִנים
ַתוִּׁשים.
נוֹזֵל ִל ְד ִח ּיַת י ּ
יב ִרים
וְ ָכ ְך ַּגם ַעל ָּכל ָה ֵא ָ
ׁש ִּנְׁש ֲארוּ ְּב ֶב ֶגד לֹא ְמ ֻכ ִּסים.
ֶ
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ֵש ְל ֵה ָעזֵר
ׁש ִּנ ְמ ָצ ִאים ַּב ַּביִ ת יׁ
"כ ֶ
ְּ
ׁשל ַמ ְז ָגן אוֹ ְמ ַאוְ ֵרר.
ְּברוּ ַח ֶ
ׁשה ִל ְזבוּ ֵבי ַהחוֹל ָלנוּ ַע וְ ָכ ְך ֵהם ֵאינָם עו ְֹק ִצים.
ָּברוּ ַח ָק ֶ
ַתוִּׁשים
ַּגם ַּב ַּביִ ת ֻמ ְמ ָלץ ְל ִה ָּמ ַרח ְּב ַת ְכִׁשיר ּדו ֵֹחה י ּ
ַד ִפים,
וּ ְל ִהְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ַט ְב ִליּ וֹת וּ ְבח ָֹמ ִרים ִמ ְתנ ְּ
יקים.
ַתוִּׁשים וּ ְזבוּ ֵבי ַהחוֹל ַמ ְר ִח ִ
ׁש ֶאת ַה ּי ּ
ֶ
ַאל ִּת ְד ַאגִ ,אם ִנ ְמ ָצא ַּב ַּביִ ת ְּזבוּ ב חוֹל
ַתוִּׁשים".
ֶגד י ּ
ְנ ַר ֵּסס אוֹתוֹ ְּב ַת ְר ִסיס נ ֶ
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אוּ ִרי ִה ְתעו ֵֹדד,
ׁש ְרווּ ִלים ֲא ֻר ִּכים
ֹש ֻח ְל ָצה ִעם ַ
ָרץ ַל ֶח ֶדר ִל ְל ּבׁ
ָסיִ ם ַעד ַה ַּק ְר ֻס ַּליִ ם,
וּ ִמ ְכנ ַ
ַתוִּׁשים ַעל ַה ָּפ ִניםַ ,ה ַּצ ּוָאר,
ָמ ַרח ּדו ֵֹחה י ּ
ָדיִ ם וְ ָה ַר ְג ַליִ ם,
ַּכ ּפוֹת ַה ּי ַ
ׂ ֵחק ִעם ַה ֲח ֵב ִרים.
יצה ַל ִּג ּנָה ְל ַש
ָצא ְּב ִר ָ
וְ י ָ
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ַדנֵדוֹת,
ַדנֵד ַּב ּנ ְ
ָמין ִה ְתנ ְ
ִעם ִּב ְני ִ
ׁשה,
ִעם ַמ ְל ָא ִכי ִה ְת ַּג ֵּלׁש ַּב ַּמ ְג ֵל ָ
ָסע ַּב ְּמכו ִֹנית
ִעם ֵחן נ ַ
וְ ִעם ַמיָה ָּבנָה ַּבחוֹל ַא ְרמוֹנוֹת.
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מידע להורה ולגננת

גודל אמיתי של זבוב החול

יאזִ יס"?
ייש ָמנִ ָ
"ל ְ
מהי ַ
ִלישמניאזיס ,המכונה גם "שושנת יריחו" ,היא טפיל מחולל מחלה שמאוכסן אצל בעל חיים פונדקאי כמו שפן
הלישמניהִ /לישמניאזיס
סלע או פסמון  .לאחר שנקבת זבוב החול עוקצת בעל חיים נגוע היא עלולה להעביר את ִ
לאדם באמצעות עקיצתו .עקיצה זו הופכת מעקיצה לא נעימה לפצע מוגלתי מטריד המחלים רק כעבור זמן
רב .חשוב לציין כי המחלה אינה מסכנת חיים אך היא גורמת לפצע מטריד ולצלקת הנותרת טבועה בעור .אם
נעקצתם והעקיצה אינה נרפאת לאחר שבועיים ,יש לפנות לקבלת טיפול רפואי .הטיפול הרפואי מחיש את
ההחלמה וממזער את הצלקת שנותרת.

כיצד להימנע ממנה בבית ובחצר?
את זבוב החול קשה לראות מפאת גודלו הזעיר והוא אינו משמיע זמזום .כיום לא ידוע על חומר הדברה יעיל
לפגיעה בזבוב החול .נוסף על כך ,שימוש בחומרי הדברה פוגע בסביבה ובבריאות האדם.
בהיעדר חומר הדברה ,אלה שלוש דרכי המניעה המומלצת:
 .1הרחקת זבוב החול והרחקת בעל החיים הפונדקאי מסביבת המגורים והמשחקים ע"י מניעת מפגעי תברואה
כמו דליפות מים וביוב ומניעת הצטברות אשפה .הרחקת גורמי משיכה של שפני הסלע ופסמונים בתוך היישוב.
 .2מניעה אישית בבית:
 הפעלת מאווררים או מזגנים להפחתת כניסת היתושים. שימוש ברשת צפופה מזו המותקנת בבתים (רשת חממה) .רשת זו מונעת את חדירת היתושים. ריסוס הרשתות בחלונות ומפתני הבתים בחומרים דוחי חרקים(החומרים המסחריים שנמכרים ברשתות השיווק).
 אם זבוב החול נמצא בתוך הבית – ריסוס יכול לסייע .אפשר להימנע מריסוס הבית ע"י שאיבת הזבוביםבזווית החדר בעזרת שואב אבק ,וסגירת הבית לאחר מכן למניעת כניסה נוספת.
 .3מניעה אישית בחוץ:
 מריחת איברי גוף חשופים בשעות הערב בחומרים נוגדי עקיצות (אל-תוש ואחרים).חשוב ביותר למרוח על הפנים והצוואר.
 לבישת בגדים ארוכים כאשר שוהים מחוץ לבית בעיקר אחר הצהריים והערב. -הימנעות מלינה בחוץ באזורים שבהם ידועה נוכחות של זבוב חול.
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