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: אוכלת כל•

טל דבש של כנימות, חרקים, צמחים

:בחומר צמחי, מקננת באדמה•

אוהבת חום–מושפעת מטמפרטורה 

אוהבת לחות–מושפעת מלחות 

פועלות ומלכות עולות מעומק האדמה אל בין  –בחורף

הקרקע לאבן על מנת להתחמם

לפני הקרקע  " הילדים"הפועלות מעלות את –באביב 

טוב לגדילה, להתחמם

)  מ"מספר ס(הקן מתחפר עמוק יותר באדמה –בקיץ

בחיפוש אחר לחות

לא משקיעות בבניית בית, נודדות ממקום למקום

ביולוגיה כללית



:ריבוי מלכות לקן•

מספר רב של מלכות מתרבות בקן

:על-יצירת מושבות•

סובלנות בין קנים, אין אגרסיביות בין קנים

:)budding(רבייה על ידי הנצת הקן •

אין מעוף מלכות

פועלות גוררות את המלכה למרחק של כמה מטרים

לא מייצרות ביצים–לפועלות אין שחלות 

פועלות לא יכולות להפוך למלכות

הזרקת ארס, עוקץ בקצה הבטן•

    )Clark et al. 1981; Passera 1994(

ביולוגיה כללית



After: Harris et al. 2005

תפוצה עולמית



המינים הפולשים הגרועים ביותר 100מופיעה ברשימת 



:פגיעה בבני אדם

בקיץ בחיפוש  ) מקלחות, ארונות(הפועלות חודרות לבתים •

אחר מזון ומים

בבריכה ונמלים שנופלות מעצים, בגינה, עקיצות רבות בבית•

למשך שעות ואף ימים, כמו כוויה–תחושת צריבה : העקיצה•

עלולה לגרום לתגובות אלרגיות•

פגיעה קשה באיכות החיים•

עלות הטיפול גבוהה•

נזקים  



:  פגיעה בהרכב המינים

ירידה במיגון המינים ובמספר הפרטים

–פגיעה בחסרי חוליות •

:גם בעכבישים ובחיפושיות, בעיקר בנמלים אחרות 

ספציפייםאין בארץ אויבים טבעיים  - 

שמירה טובה על האוכל–הרבה פועלות –רבייה מוצלחת  - 

אוכלות נמלים אחרות - 

משתמשות בעוקץ להרחקת נמלים  - 

ופלישה לקינים של נמלים אחרות   

–פגיעה בחולייתנים•

עד כדי פגיעה בכושר הראיה , עקיצה

המשק והבר, של חיות הבית

נזקים

חווי צרפתי: מקור



:גידולים חקלאיים

מדינות 35-מזיקה לחקלאות ב•

הטרדה קשה לגננים וחקלאים  •

טיפוח כנימות •
עודף סוכר מפעולות  (טל דבש . כנימה מוצצת את מוהל הצמח

.  על העלים מונע פוטוסינתיזה ויוצר פטריה) העיכול

.  גורמת לצמח להיראות רע. טפיל לצמח= כנימה 

אוהבות טל דבש כנימות ולכן מגינות על הכנימות  –נמלים 

.פרוקי רגלים אחרים–מהטורפים שלהן 

נזקים

:כלכלה

)אדמה, מוצרי עץ, משתלות(פגיעה במסחר •

)חופי רחצה, בתי הארחה(פגיעה בתיירות •

מרב וונשק: מקור



באפיקים 2006 -הזיהוי הראשון בישראל ב•

נדבקו לפני שנים, מקומות שמתגלים כנגועים היום•

ככל הנראה הגיעו על בולי עץ שיובאו לקיבוץ אפיקים •

מדרום אמריקה") קלת("

מקור האוכלוסייה במלכה אחת ובזכר אחד•

על אחת בכל ישראל-מושבת•

תפוצת הנמלה והפצתה בישראל



:י אנשים"הפצת הנמלים בישראל פאסיבית ע

ממשתלותעציצים /בצמחים•

גזם, באדמה•

)קרוון(עצים ותוצרי עץ •

תפוצת הנמלה והפצתה בישראל

מאיר זילברמן: מקור



 אותרו בו מקום בכל לראות יש" לפיה מקצועית דעת חוות•

 מזיק שמצבו כמקום הקטנה האש נמלת של פרטים

 לפקודת )א(53 סעיף לפי ,הבריאות את מסכן או לבריאות

  ,עבודה מתקיימים שבו במקום וכן ,1940 ,העם בריאות

  האש נמלת של פרטים בו ואותרו עסק או מלאכה ,חרושת

".לפקודה )ו(53 סעיף לפי הסביבה לבריאות כמזיק הקטנה

 – הקטנה האש נמלת כנגד ייעודיים הדברה תכשירי רישום•

הרחב לקהל מאושרים התכשירים כל

–המפגע במשתלות פעולות להתמודדות עם 
המשרד להגנת הסביבה



תכשירים מאושרים   6 

כנגד נמלת  לשימוש 

:האש הקטנה

פיתיונות גרגרים 5

ל'פיתיון ג 1

להתמודדותפעולות 

עם המפגע בישראל 



משתלות לניטור ייעודי פקח העסקת•

 ניטור ,למניעה הנחיות כולל –למשתלות מקצועי מידע דף•

במפגע וטיפול

הרחב לציבור מידע דף•

המשרד של האינטרנט באתר המידע דפי פרסום•

משתלות  "פרסום באתר האינטרנט של המשרד רשימה של •

כולל שם המשתלה ושם  , "הנגועות בנמלת האש הקטנה

הרשות המקומית בה נמצאת המשתלה

–המפגע במשתלות פעולות להתמודדות עם 
המשרד להגנת הסביבה



ניטור

הסתכלות בעין•

עם חמאת בוטניםמקל •





דף מידע לקהל הרחב



למשרד להגנת הסביבה סמכות לדרוש מהרשות המקומית 

סמכותהלהפעיל את 

המקומית כל ידיעה בעניין  הסניטרית משקיבלה הרשות "

לפי  הרי אם הוברר לה שקיים מפגע כזה או  ,מפגעקיום 

)  1( 54סעיף (..." תלונתו של ממונה על איכות הסביבה או מפקח

)לפקודת בריאות העם

 

–המפגע במשתלות פעולות להתמודדות עם 
המשרד להגנת הסביבה



הסניטרית להפעיל את סמכותה  /המקומיתבאחריות הרשות 

. ולדרוש מהמשתלות לפעול למניעת וסילוק המפגע

בעניין  כל ידיעה המקומית הסניטרית הרשות משקיבלה "

מחדלו , י מעשהו"שעעליה למסור מודעה לאדם ...קיום מפגע

לסלק  ממנו תדרוש ובה ...או הרשאתו נוצר או נמשך המפגע

)לפקודת בריאות העם) 1( 54סעיף ( "את המפגע

או הודעה באותה , הרשות הסניטרית המקומיתכן רשאית "

לשם הדרוש לדרוש לעשות כל ... בהודעה אחרת שתימסר

)העםבריאות לפקודת ) 2( 54סעיף (" מניעת הישנותו של המפגע

–המפגע במשתלות פעולות להתמודדות עם 
הרשות המקומית



"בום וגמרנו"הטיפול במשתלות נגועות הוא לא •

יש לפעול מול כל המשתלות•

,  אינטרס> בתושבים מניעת פגיעה > מניעת המפגע •

של הרשות המקומית סמכות  ואחריות

תלויה בשיתוף פעולה עם המניעה וההדברה פעולות הצלחת •

הציבור והמשתלות, הרשויות המקומיות

פעולות להתמודדות עם המפגע בישראל



תודה


