
 אגף קיימות וסביבה

 

 WWW.MISGAV.ORG.IL  | 04-9902387.   פקס| 04-9902038 .  טל|  2017900משגב . נ.ד

  כמון| כמאנה | כישור | יעד | יודפת | יובלים |אל - טל| חרשים | חוסנייה |יחד - הררית|חלוץ - הר| דמיידה | גילון | אשחר | אשבל |אבטליון 

 קורנית | צורית | פלך |נעים - ערב אל| (שגב) עצמון | סלאמה |ב " מצפה אבי| מעלה צביה | מנוף | מכמנים | מורשת | מורן | לוטם | לבון |

  משגב,מרכז קהילתי משגב:  מרכזי שירותים|בר לב , פארק תעשיות משגב:  אזורי תעשיה| תובל | שכניה | שורשים | רקפת |עין - ראס אל|

 

 דרכי מניעה והרחקה –נחשים 

 בפרט נחשים מזיקים בכלל וימי הקיץ החמים כבר כאן ואלה כאמור מלווים בנוכחות ופעילות מוגברת של
חשוב להדגיש שהנחש אינו . אף מסוכןובמקרים מסויימים מפגש אקראי עם נחש עלול להיות לא נעים 

. רק וכאשר הם מרגישים מאוימים ומכיש בעל חיים תוקפן 
 
 

דגשים לצמצום ומניעת הגעת נחש אלינו לחצרות הבתים הלהלן מספר 
 

.  יש לשמור על החצר וסביבה נקי וללא גרוטאות ופסולת  .1
 .יש לטפל בעשבייה ולהרחיק צמחייה שצמודה לבית  .2

 .אין להשאיר אוכל לכלב או להחתול מחוץ לבית במהלך הלילה .3

  ולהתקין ספי דלת  פתחים וחריצים בקירות המבנהלאטוםיש  .4

איתור מקורות  –  לאיתור מים עומדים ולדאוג לרוקן ולייבש אותם באופן מוחלטניטוריש לבצע  .5
  ודגירה של יתושים הלמניעחשוב גם , מים עומדים 

     

   
מתנועות חדות מריצה ושקט להימנע החשוב לשמור עד כמה שניתן על , במידה ונתקלתם בנחש

 . ומהירות
 

 . או ללכוד אותםנחש הינו חיית בר מוגנת וחל איסור להרוג להדגיש כי  חשוב
 

 :במקרה של הכשת נחש יש לבצע את הפעולות הבאות

 .להשכיב את הנפגע ולהרגיע אותו .1
 .לפנות את הנפגע בהקדם לבית חולים .2
 .לקבע במידת האפשר את האיבר שהוכש על מנת שהארס לא יתפשט .3
 .שעון, צמיד, יש להסיר תכשיטים .4
 .במידה וניתן יש לצלם את הנחש .5

 

 או למשרדי אגף 04-990233 בטלפון 107להתקשר למוקד משגב ניתן , וייעוץ נוסף לפרטים מידע 
  04-9902317ואיכות הסביבה במועצה  ע "שפ

קיץ נעים ובטוח לכולם 

, שלכם 

דובי רייטמן  


