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השירותים הווטרינרים ובריאות המקנה
השירותים הווטרינריים בשדה
בית דגן ,כ' בחשוון תשע"ה
 01בנובמבר 4102
לכבוד:
מגדלי הצאן ורופאי הצאן בישראל

הנדון :הפרטת חיסוני דבר צאן ואבעבועות צאן
 .0לאחר דיונים והערכת סיכונים ובמסגרת הסמכות המוקנה בתקנות ,החליטו השירותים
הווטרינריים להפריט את החיסונים נגד המחלות אבעבועות צאן ודבר צאן.
 .4החיסונים יישארו כחיסוני חובה אך יבוצעו על ידי רופאים וטרינרים פרטיים (לא
ממשלתיים).
 .1השינוי ייכנס לתוקפו מיום ה0.10.4101 -
 .2פרוטוקול החיסון יהיה כדלקמן:
א .יש לחסן נגד מחלות דבר הצאן ואבעבועות הצאן בהתאם למפורט בטבלה שלהלן:
שם
המחלה

בע"ח

גיל חיסוני השגר
לאמהות
לאמהות
מחוסנות לא מחוסנות

חיסון
דחף

דבר צאן

כבשים
ועיזים

מגיל
חודשיים

מגיל
יום אחד

בגיל
6–2
חודשים

אבעבועות
צאן

כבשים
בלבד

מגיל
חודשיים

מגיל
יום אחד

צאן בוגר
אחת
לשנה

הערות
חיסון חובה .אין חובת
חיסון של צאן בוגר מדי
שנה; במקרי התפרצויות
של המחלה ייתכנו
חיסונים חוזרים בהתאם
להנחיות השו"ט.
חיסון חובה ,לכבשים
בלבד .במקרים של
התפרצויות ייתכנו
חיסונים נוספים בהתאם
להנחיות השו"ט.

ב .באחריות בעל העדר לוודא ביצוע החיסון ע"י רופא וטרינר; הרופא המטפל בעדר או
ע"י רופא וטרינר פרטי (לא ממשלתי) אחר.
ג .מנהל הלשכה הווטרינרית המחוזית רשאי ,בהתאם לסמכותו לפי פקודת מחלות בעלי
חיים ,להורות על ביצוע החיסון על ידי רופא וטרינר ממשלתי עובד השירותים
הווטרינריים או על ידי פקח מקנה מטעמו.
ד .על הרופא הווטרינר מבצע החיסון לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והסבירים
למניעת הפצת מחלות במהלך ביצוע החיסון ולאחריו ,בתוך העדר ובין עדרים,
בהתאם לנורמות ולכללים המקצועיים המקובלים בתחום זה.
ה .בעדרים בהם יש חשד או ודאות שהמחלה כבר נמצאת בעדר ,או לפי הוראת מנהל
הלשכה האזורית ,יש לחסן במחט חד פעמית.
ו .בכל מקרה של אי וודאות לגבי המחלה ,התרכיב או החיסון ,יש להיוועץ במנהל
הלשכה הווטרינרית האזורית.
ז .לאחר ביצוע החיסון חייב הרופא הווטרינר שביצע את החיסון לדווח על כך
לשירותים הווטרינריים .על בעל העדר ועל הווטרינר לתעד את ביצוע החיסון
ולשומרו בצורה זמינה לפיקוח.
ח .על בעל העדר לוודא שהרופא הווטרינר שביצע את החיסון ,ידווח על ביצוע החיסון
כאמור.
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השירותים הווטרינרים ובריאות המקנה
השירותים הווטרינריים בשדה
ט .הדיווח יכלול את הפרטים הבאים:
 )0פרטי זיהוי בעל העדר וכתובתו.
 )4מיקום העדר אם מקום החזקתו שונה מכתובת בעל העדר.
 )1כמות ראשי הצאן (ציון כבשים ו/או עיזים) שחוסנו.
 )2סוג התרכיב/ים שהיו בשימוש (שם התרכיב ,יצרן ומספר אצווה).
 )1תאריך ביצוע החיסון.
 )6שם הרופא הווטרינר שביצע את החיסון ,כתובתו ,מספר הרישיון שלו ודרכי
ההתקשרות עמו.
 )7תופעות לוואי בעת או לאחר ביצוע החיסון.
י .לא יינתנו היתרי העברה לצאן ,לכל מטרה שהיא ,ללא אישור מרופא וטרינר על ביצוע
החיסון.
 .1התרכיבים לחיסון:
א .לצורך ביצוע הוראות אלה יש להשתמש אך ורק באחד מהתרכיבים שאושרו לשימוש
ע"י השו"ט.
ב .תרכיבים זמינים:
 )6אבעבועות צאן
תרכיב אבעבועות צאן ,זן  RM65מתוצרת חברת "אביק" .את התרכיב
()0
ניתן לרכוש ישירות בחברה.
תרכיב אבעבועות צאן  , Jovivacזן  RM65מתוצרת חברת ,Jovac
()4
מיובא ע"י חברת "הורייזן ביוטק"  .את התרכיב ניתן לרכוש ישירות
בחברה.
 )2דבר צאן
תרכיב דבר צאן מתוצרת חברת "אביק" .את התרכיב ניתן לרכוש
()0
ישירות בחברה.
תרכיב דבר צאן  Pestevacמתוצרת חברת  ,Jovacמיובא ע"י חברת
()4
"הורייזן ביוטק"  .את התרכיב ניתן לרכוש ישירות בחברה.
ג .השירותים הווטרינריים יפרסמו ,ככל שיידרש ,עדכונים ברשימת התרכיבים
המאושרים לשימוש.
ד .מפיצי התרכיבים נדרשים לקבלת היתר הפצה מטעם מנהל השירותים הווטרינריים.
ה .בהתאם לתנאי היתר ההפצה ,על מפיצי התרכיבים להפיצם לרופאים וטרינרים בלבד
ולא למגדלים ישירות או דרך נקודות מכירה והפצה.
ו .בהתאם לתנאי היתר ההפצה ,יידרשו מפיצי התרכיבים לדווח לשירותים הווטרינרים
על מכירת תרכיבים לרופאים וטרינריים לפי :מועד ,שם הרופא ,סוג וכמות.
בברכה,

ד"ר ר .עוזרי
מנהל השירותים הווטרינרים בשדה
העתקים:
ד"ר נדב גלאון – מנהל השירותים הווטרינרים ,כאן
ד"ר ש .זמיר – רופא וטרינר למחלות צאן ,כאן
מנהלי הלשכות הווטרינריות
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