משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
השירותים הווטרינריים בשדה
תאריך  :י"ח בכסלו תשע"ו
 03בנובמבר 2363
חוזר מספר :משב-פו"ט /2363/מס"ד 2

אל :מנהלי הלשכות הווטרינריות

הנדון :מחלת הפה והטלפיים במושב צוריאל
.6

בסוף השבוע התקבלה הודעה על חשד למחלת הפה והטלפיים (פו"ט) בבקר לבשר
הנמצא בשטח המרעה של המושב צוריאל שבגליל העליון (מ.א .מעלה יוסף) ,הממוקם
דרומית למעלות-תרשיחא ,בתחום ל.ו .גליל מערבי.
המשק נמצא במרחק של  3ק"מ מהישוב פסוטה בו אובחנה בשבוע האחרון מחלת
הפו"ט בדיר חזירים (חוזר שלנו מיום .)22.66.63

.2

מדובר בעדר בקר לבשר הנמצא בשטח מרעה סגור של בערך  23דונם בצמוד למושב.
העדר מונה  90אמהות 2 ,פרים ו 23 -עגלים ועגלות .אובחנה פרה אחת בלבד עם
לקויות באזור הפה ,כמו כן אובחן פר אחד שצלע קלות .העדר חוסן לפני כשנה
ולאחרונה לפני מספר ימים.

.0

מדגימות שנשלחו למעבדה לפו"ט בחטיבה לווירולוגיה של המכון הווטרינרי ,בית דגן,
בודד היום נגיף הפו"ט מזן .O

.9

על האזור ברדיוס של  63ק"מ הוטל הסגר .מצ"ב תרשים האזור ושמות הישובים
שבהסגר.

.3

כל האישורים שניתנו להעברת חזירים ,בקר וצאן באזור לפני ההכרזה מבוטלים.

.8

בכניסה למשקי בעלי החיים שבתחום ההסגר ,יש להפעיל את בריכות הטבילה.

.8

הגבלות על המשקים שבהסגר " -אזור נגוע" (למעט המוקד):
א) העברת בעלי-חיים לגידול תתבצע באישור מנהל הלשכה הווטרינרית גליל מערבי
בלבד – מצ"ב התנאים להעברת חזירים ,בקר וצאן לגידול בין האזורים השונים
(נספח מס' .)6
ב) העברה לשחיטה תתבצע באישור מנהל הלשכה הווטרינרית גליל מערבי בלבד –
מצ"ב התנאים להעברת חזירים ,בקר וצאן המיועדים לשחיטה בבתי הנחירה
ובבתי מטבחיים בין האזורים השונים (נספח מס' .)2
ג) המכליות המפנות חלב בקר וצאן ,הרכבים המספקים מזון לבעלי חיים והרכבים
של נותני השירות השונים למשקים באזור הנגוע חייבים לעבור חיטוי ביציאה
מהמשקים.
ד) חל איסור על יצוא חלב ומוצריו שמקורם ממשקים אשר נמצאים באזור הנגוע.

.6

הגבלות לעדר המוקד:
העברה לגידול מעדר המוקד אסורה למשך חצי שנה מיום העלמות הסימנים
הקליניים.
העברה לשחיטה בבתי מטבחיים תתבצע בכפוף לתנאים ,כמפורט בנספח מס' .2
חל איסור מוחלט על הוצאת עורות ,זבל ורפד .האיסור יהיה בתוקף שלושה
שבועות לאחר היעלמותם של הסימנים הקליניים.
הטיפול בפגרים הוא על פי ההנחיות בנוהל  – ISOראה הוראה  30-36-62פרק 4
(סילוק בהמות שמתו בהיותן בעדר נגוע).

א)
ב)
ג)
ד)
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.4
א)
ב)
ג)
ד)
.63
א)
ב)
ג)
ד)

הנחיות ללשכות הווטרינרית:
כל הלשכות ,למעט לשכת גליל מערבי ,יתנו היתרי העברה למגדלים אשר בשטח שיפוט
לשכתם.
היתרי העברה בין הלשכות ,למעט לשכת גליל מערבי ,יינתנו בכפוף לאישורו של מנהל
הלשכה הרלבנטית בלבד.
תוקף היתרי ההעברה יוגבל ל 29 -שעות בלבד .נא להקפיד על רישום מדויק של פרטי
המוביל והמתייצב ,קרי :זיהוי על פי תעודת זהות.
ההנחיות הן בתוקף עד לביטולן המפורש בכתובין.
הנחיות ללשכה הווטרינרית גליל מערבי:
כל הבקר ברפתות החלב שבאזור הנגוע אשר חוסן לפני  8חודשים ויותר ,יחוסן
מיידית; בקר מגיל  2עד  66חודשים שחוסן במחצית השנה האחרונה ,יחוסן שוב.
הבקר במפטמות שבאזור הנגוע יחוסן בחיסון דחף.
הבקר לבשר שחוסן לפני חצי שנה ויותר ,יחוסן מיידית; בקר לבשר מגיל  2ועד 66
חודשים שחוסן במחצית השנה האחרונה ,יחוסן שוב.
הצאן באזור ההסגר שחוסן לפני חצי שנה ויותר ,יחוסן מיידית; צאן מגיל חודשיים
ועד  66חודשים שחוסן במחצית השנה האחרונה ,יחוסן שוב.

הנחיות ליחידת הפיצו"ח:
.66
א) אכיפת הסגר באזור הנגוע ובמשק המוקד ,במשקים ובדרכים; מניעת כניסת זרים.
ב) הגברת הפיקוח בכבישי המדינה.
הנחיות נוספות תינתנה בהתאם לצורך.
ג)
.62

לוט :נספחים .6 – 0

בברכה,

ד"ר ר .עוזרי
מנהל השו"ט בשדה
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תפוצה:
לשכת מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ד"ר נ .גלאון ,מנהל השו"ט
ד"ר מ .בלאיש ,מנהל המכון הווטרינרי
מר עופר אופן ,סמנכ"ל בכיר למנהל השו"ט (מינהל ומשאבי אנוש)
מר רואי קליגר ,מנהל יחידת הפיצו"ח
גב' דפנה יוריסטה ,דוברת משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ד"ר ש .גראזי ,ר.ו .ראשי לייבוא וייצוא
ד"ר ס .דולב ,ר.ו .ראשי לפקוח על מוצרים מן החי
ד"ר ש .זמיר ,ר.ו .למחלות צאן
ד"ר ש .פוצי ,ר.ו.ארצי למחלות חזירים
ד"ר צביה מילדנברג ,ר.ו .קלוטי פרסה ,גמלים ופינות חי
ד"ר מ .עבד אל חלק ,ר.ו .ראשי לבתי-מטבחיים
ד"ר מיכל גנץ ,המח' לפיקוח על מוצרים מן החי
ד"ר א .לוברני ,ר.ו .אחראי לנושא תכשירים וטרינרים
ד"ר י .חיניץ ,מנהל החטיבה לווירולוגיה
ד"ר ב .גלמן ,מנהל המעבדה לפו"ט
ד"ר דגנית בן-דב ,הממונה עפ"י חוק צעב"ח
גב' פנינה אורן-שנידור ,מנהלת אגף המספוא
ד"ר ש .פרק ,ר.ו .ראשי מערך בריאות העוף
ד"ר ר .קינג ,רשות הטבע והגנים
ד"ר אבילין פנצר/ד"ר אייל סופר ,צה"ל
ד"ר יואל זרון ,מנהל מקצועי" ,שיאון"
מר גבי עדין ,מנהל מח' בקר ,שה"מ
גב' דורית כבביה ,מנהלת מח' צאן ,שה"מ
ד"ר ג .קניגסוולד ,ר.ו .ראשי "החקלאית"
רופאי ומגדלי חזירים
רופאי בקר וצאן
ד"ר ש .פרידמן ,מנהל מקצועי ,מועצת החלב
התאחדות מגדלי הבקר
מר עמרי שרון ,ארגון מגדלי הבקר (אמב"ל)
ארגוני מגדלי צאן
הסיירת הירוקה
מר סמיר מועדי ,מתאם חקלאות יו"ש
מר אורי מדר ,מתאם חקלאות ארז
אתר אינטרנט שו"ט
פוט 2363-66-03
לשכת גליל מערבי
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נספח מספר 1

תנאים להעברת חזירים ,בקר וצאן לגידול בין האזורים השונים:
א .החזירים ,הבקר והצאן מחוסנים על פי הגדרות חיסון מלא (ראה נספח מס' .)0
ב .בעל החיים מלווה באישור וטרינרי  ,שיינתן על ידי הרופא הווטרינר המטפל ,על חופשיותו
מסימני המחלה .האישור יועבר למנהל הלשכה הרלוונטית.
ג .זמני המתנה להעברת בעלי-חיים לגידול מהאזורים השונים:
מס"ד
.6

מקור בעל החיים
מוקד

יעד בעל החיים
אזור הסגר

זמן המתנה להעברה
חצי שנה לאחר העלמות הסימנים הקליניים

.2

מוקד

אזור חופשי

חצי שנה לאחר העלמות הסימנים הקליניים

.0

אזור הסגר

מוקד

חודשיים לאחר העלמות הסימנים הקליניים

.9

אזור הסגר

אזור הסגר

חודש לאחר העלמות הסימנים הקליניים

.3

אזור הסגר

אזור חופשי

חודשיים לאחר העלמות הסימנים הקליניים

.8

אזור חופשי

אזור הסגר

חודש לאחר העלמות הסימנים הקליניים

.8

אזור חופשי

מוקד

חודשיים לאחר העלמות הסימנים הקליניים

נספח מספר 2

תנאים להעברת חזירים ,בקר וצאן לשחיטה בבתי נחירה ובבתי מטבחיים בין האזורים השונים:
 .6העברה מותרת ממשקים חופשיים קלינית ממחלת הפו"ט ,בהם החזירים ,הבקר והצאן ,מחוסנים
חיסון מלא כנגד מחלת הפו"ט  .ראה הגדרת חיסון מלא (נספח מס' .)0
 .2החזירים ,הבקר או הצאן חייבים באישור קליני המעיד על חופשיותם מסימני מחלה .האישור
יינתן על ידי הרופא הווטרינר המטפל למנהל הלשכה הווטרינרית הרלוונטית .תוקף האישור הוא
ל 29 -שעות בלבד.
 .0מנהל הלשכה יאשר הוצאת החזירים ו/או הבקר ו/או הצאן לשחיטה בבתי הנחירה ובתי המטבחיים,
על פי הנחייתו של הרופא הווטרינר הראשי לבתי מטבחיים.
 .9בקשות חריגות תוגשנה בכתב למנהל השו"ט בשדה.
 .3רכב היוצא ממשק שבאזור ההסגר ,יחוטא על פי הוראות והנחיות מנהל הלשכה.
 .8באחריות רופאי בתי הנחירה ובתי המטבחיים לוודא כי לאחר פריקת בעלי החיים במקום ,ינוקה
ויחוטא רכב ההובלה ממנו הם הורדו.
 .8מנהל בית הנחירה ומנהל בית המטבחיים ,יאשרו שחיטות בעלי החיים למנהל הלשכה הרלוונטית
ולרופא הראשי לבתי המטבחיים.
 .6כל האישורים שניתנו להעברת בעלי החיים לפני ההכרזה  -מבוטלים.
 .4זמן המתנה להעברה לבית נחירה או לבית מטבחיים בין האזורים השונים:
מקור בעל החיים

מיקום בית המטבחיים

זמן המתנה להעברה

מוקד

אזור הסגר

 0שבועות לאחר העלמות הסימנים הקליניים

מוקד

אזור חופשי

 2חודשים לאחר העלמות הסימנים הקליניים

אזור הסגר

אזור הסגר (אחר התפרצות  0שבועות לאחר העלמות הסימנים הקליניים
רב מוקדית)
אזור הסגר (אותו אזור הסגר) ללא זמן המתנה
 0שבועות לאחר העלמות הסימנים הקליניים
אזור חופשי

אזור הסגר
אזור הסגר

נספח מספר  : 3הגדרת חיסון מלא בעת אירוע מחלת הפה והטלפיים
.6
.2

.0

4

חזירים יחוסנו פעמיים ,בקר וצאן יחוסנו  0פעמים לפחות ,טרם כניסתם לאזור ההסגר ולאזורים
השונים (נספחים  6ו.)2-
אין להעביר בעלי החיים אלא בכפוף לפרקי הזמן המצוינים בנספחים  6ו.2-
כאשר מדובר בבעלי חיים צעירים ,שנולדו לאימהות לא מחוסנות ,יינתן החיסון הראשון בגיל של
 8 – 6ימים; בבעלי חיים שנולדו לאימהות מחוסנות ,יינתן החיסון הראשון בחזירים ובצאן בגיל
של חודשיים ,ובבקר בגיל  0חודשים; החיסון השני יינתן בהפרש של  0 – 6חודשים מהחיסון
הראשון .החיסון השלישי בבקר וצאן יינתן כעבור  0חודשים מהחיסון השני במשק היעד.
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