פעילות שנתית – מחלקת תברואה מונעת שנת 2009
בעלי חיים
נושא

מספר פניות מוקד

בעלי חיים

547

כמות לכידות בע"ח
שנמצאו משוטטים
241

כמות הסגרי כלבים

הסגרי חתולים

23

7

הדברה
נושא
זבובים
הדברה במוסדות חינוך

מספר פניות מוקד
240
467

דבורים  ,צרעות

174

בעלי כנף פצועים )עורבים ,דרור(

16

ביצוע הדברה
בוצע הדברה ,הוצבו  327מלכודות נגד זבובים
בוצע הדברה נגד מזיקים כגון מכרסמים,
נמלים וכד'.
בוצע הדברה בכוורות דבורים,
בנכסים פרטיים
הוצאת בעל הכנף והעברתו לטיפול וטרינרי

מטרדי מזיקים שונים כגון נמלים ,חרקים,
מכרסמים וכד'(

287

בוצע הדברה ברשות הרבים

נחשים
נושא
נחשים

מספר פניות מוקד
154

לכידות ארסי
12

לכידות לא ארסי
40
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נמלת האש הקטנה
נושא
נמלת האש הקטנה

שטח כללי
 12דונם כולל נכסים פרטיים

ביצוע הדברה
 3פעמים בשנה

אחוזי הצלחה לאחר ניטור
100%

יתושים
נושא
יתושים
יתוש נמר אסייתי

מספר פניות מוקד
957
417

מלכודות ניטור ולכידת יתוש נמר אסייתי
מספר מלכודות
נושא
 386חולקו לתושבים
מלכודות נחושת
 15נקודות פיזור ) 30מלכודות(
סקר לנוכח ממצאי הנמר
האסייתי

ממצאי נגיעות
0
210

ניטור
משך הניטור מתבצע עפ"י
קריאות מוקד ,ועפ"י תוכנית
עבודה

ממצאי נגיעות
0
 3מקומות סמוכים נמצאו עם
נגיעות בינונית

ניטור
 100%הצלחה
המקומות הנגועים טופלו באופן
מאסיבי והמגע הוסר

תעלת ניקוז
תעלות ניקוז ובריכות נוי
תעלות ניקוז מי גשמים
בריכות נוי

מספר
7
) 5ג'י ,ערים,פארק(

טיפול נגד עשבייה

בכל תעלות הניקוז

גודל לפי מ"א
 2,530מ"א
-

נגיעות )לפי ניטור(
3
0

ביצוע הדברה וניטור
הדברה וניטור מתבצעים
פעמים בשבוע

0

אחת לחודש

תהלוכן האורן
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שנה

כמות עצי אורן

תאריך ביצוע החיסון

תאריך ביצוע סקר
לגילוי טוואי

פניות תושבים

2009

1,290

15.11.09

17.02.09

0

הופעת טוואי
)תנגודת לחומר
ההדברה(
מידע ימסר לאחר
ביצוע סקר מקיף

זיהום אוויר
נושא
זיהום אוויר )ריח
חריג באוויר(

מספר פניות מוקד
172

מקור חקלאי
28
)זבל אורגני ,שריפות(

עסקים
32
)מאפיה ,מסעדה,
מכבסה(

חוסר ממצאים
112
לא הורגש ריח חריג

טיפול
מבוצע איתור לגבי
ממצאי הריח ,
נרשמת דרישה ופנייה
למשרד להגנת
הסביבה

רעש
נושא
רעש

מספר פניות מוקד
86

מקור מעסקים
38

מנכס פרטי
48

מספר מדידות
19

טיפול
דרישה לבעל העסק
להסיר את המפגע
במקביל הוגשו
תביעות משפטיות
למפרים את החוק.
נכסים פרטיים
הועבר לטיפול
המשטרה

