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   חובת חיסון עדרי בקראין 

 :אזור סיכון

מקרי כלבת  אירעו בקר הנמצאים באזורים בהם משקי 

 .  באזורלמצב האפידמיולוגי ובהתאם בשנתיים האחרונות 

 עיקרי נוהל הכלבת  



 חיסון והסגר בעת אירוע

 

 

 

במתחם  הומת שנמצא מת או ,ח טורף "נשיכה או אבחון בעאירוע : אירוע

 .לכלבתכחיובי ,
 

 .  נשיכהלאיתור סימני ,פיסית של כל הפרטים בעדר בדיקה •

הוצאה לשחיטה מידית תוך שמונה ימים מגילוי : נשיכהעם סימני בהמה •

 .הסגר או המתת חסד -לחילופין, או, הנשיכה

 . ימים 45הסגר של : בהמה מחוסנת ללא סימני נשיכה •

 .בבית המטבחיים יש להסיר ולהשמיד את חלק הגוף שננשך•

 90של  קהסגר במש! חיסון מידי: בהמה לא מחוסנת ללא סימני נשיכה•

 . ימים מיום האירוע



 חיסון והסגר בעת אירוע
 

 :  גילוי מקרה כלבת בבקר

 

  :עדר מחוסן•
נולדו לאחר חיסון  )ח שלא מחוסנים "חיסון כלל בע, ימים  45הסגר של      

 (.הובאו ממשקים אחרים שלא חיסנו כלבת/ אחרון

 

 : עדר לא מחוסן•
 .  ימים מיום האירוע 90הסגר של , חיסון מידי של המשק   

  



ח מהמשק בזמן הסגר "הוצאת בע  

 :  הוצאה לגידול

 :ח שנולד לאחר האירוע"בע•
 .  ללא הגבלה

 :  ח ששהה במשק בזמן האירוע"בע•

 לאחריוושקיבל חיסון מיד  ח מחוסן טרם האירוע"בע. א   

י החלטת            "יחיד עפפיטום /להמשך הסגר במשק גידולניתן להעבירו       

 .מנהל הלשכה ולאחר נקיטת צעדים למניעת העברה הלאה

     ישהה,לאחריושקיבל חיסון מיד ,ח לא מחוסן טרם האירוע "בע. ב    

 אולם ניתן להוציאו להמשך הסגר במשק יחיד  , יום 90בהסגר          

 .  יום מאירוע 45לאחר          



 חיסון כלבת באזור סיכון    
 

 :מסחריחקלאי משק 
מטפל ובעל .ו .של רוההחלטה ויינתן בהתאם לשיקול הדעת מומלץ החיסון 

 .להימנע ממגע עם בעלי החייםהמורה יש להוסיף שילוט אזהרה בכניסה . המשק

  

 :  משק תיירותי
 .חובההינו  חיסוןה. החייםבו המבקרים באים במגע ישיר עם בעלי  משק 

 

 :וליטוףחי פינות 
 .  מכרסמיםלמעט , הנמצאים במקום  חיסון של כל היונקיםחובת 



 חיסון בקר במשק הנמצא באזור סיכון 

 (טרם חשיפה)
 

 :   עדר לא מחוסן
 . יש לחסן את כלל הפרטים הלא מחוסנים מגיל חודשיים ומעלה

 

 : עדר מחוסן
 . יש לחסן את כלל הפרטים הלא מחוסנים מגיל שלושה חודשים ומעלה

 

   :חיסון דחף
 .  ינתן לכל פרט שנה אחרי מועד החיסון בו חוסן



טלפייםהומחלת הפה   

:2017אירועי   
-עזה והגדה המערבית, סהלהעין , ניר יצחק  

O זן    

-קלע, עראמשה  
 A זן   

 

:2018 ט"פואירועי   
-חברוןרפתות ודירים באזור   

של  ניר יצחקגנוטיפ זהה לזה   
 



  ט"פוחיסון 

 :שלושה זניםהתרכיב מכיל •
A,O,ASIA 1 

 

 .חודשים 3החל מגיל חיסון •
 

 .אידיאלי לאחר חודש -חיסון דחף
 

 .לחייהםהראשונה בשנה  ות/עגליםשני חיסונים של חובת 
 
 

 .עם עדיפות לחודשי החורף, העדרשנתי לכלל חיסון •

 
 



סימון-תוויות בקר  

 עגלים ועגלות -תוויות צהובות•
 עגלים בלבד: תוויות לבנות

 

 .סימון באוזן ימין -תווית עגולה•
 .יש לוודא כי החלק העבה של התוויות נמצא בתוך האוזן

 

 .סימון באוזן שמאל -תווית מספר גדולה•



דיווח -תוויות בקר  

 :חובת סימון ודיווח עד גיל חצי שנה•
 
 דרך מערכת נועה-
 שליחת קובץ ישירות למערכת המחשוב בבית דגן -

AnatU@moag.gov.il 
מספר     

פלסטיק
תאריך לידהמס' ממשלתי מלאצבע פלסטיק

37600000152457427/07/2016צהוב190

37600000152458230/09/2016צהוב2161

37600000152459010/07/2016צהוב335

37600000152460830/06/2016צהוב44

37600000152461601/03/2017צהוב5318

37600000152462418/01/2017צהוב6304

37600000152463203/01/2017צהוב7195

37600000152464022/07/2016צהוב877

37600000152465724/06/2016צהוב91

37600000152466514/07/2016צהוב10146



 תודה על ההקשבה


