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 טופס מקוון לבדיקת נוגדני כלבת עבור בעלי חיים היוצאים מישראל
 

יש לשלוח בצרוף טופס מקוון מודפס כשהוא ממולא ( במבחנת סרום לאחר סרכוז)דגימות דם 
 .םבפרטים הרלוונטיי

 
 ספרות אחרונות של השבב 4על המבחנה יש לציין 

 
 

 יש לבצע תשלום בלינק הבא:
https://ecom.gov.il/counterspa/home/51/1/rabies 

 
 

על כן חשוב מאוד  –הפרטים אשר ימולאו בטופס יופיעו כמו שהם בדוח תוצאות הבדיקה 
 למלא את כל הפרטים המבוקשים בצורה מדויקת.

 
 בתשלום בלינק הבא: כרוךכל שינוי פרטים לאחר הדפסת הטופס 

https://ecom.gov.il/counterspa/home/51/1/rabies 
 

 תעודות יונפקו אוטומטית בסיום הבדיקה וישלחו מידית למייל הרופא השולח והבעלים
 .)במידה והוכנס מייל(

 
 

 הנחיות למילוי הטופס :
 
 טופס ממוקם, בלינק הבא:ה

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=animalstest%40moag.gov.
il 

 
  Forwarding veterinarian –פרטי וטרינר מפנה  .1

 זה, טופס מקוון מיועד לרופאים ישראלים בלבד.בשלב 
 .למלא כתובת מייל מדויקת על מנת לקבל תוצאות בזמן חשוב

 

 
 
 

https://ecom.gov.il/counterspa/home/51/1/rabies
https://ecom.gov.il/counterspa/home/51/1/rabies
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=animalstest%40moag.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=animalstest%40moag.gov.il


 
  Owner –פרטי בעלים  .2

 במקרה של בעלים ישראלי, יש למלא ת.ז ישראלי 
 במקרה של בעלים תושב חוץ או תייר יש למלא מספר דרכון ומדינה רלוונטית

 ישראל תרק במדינבשלב זה ניתן למלא כתובת 
 חשוב למלא כתובת מייל במידה והבעלים מעוניין בקבלת דוח תוצאות

      
 
 Animal Details –פרטי בעל חיים  .3

 שבבמספר ללשים לב במיוחד  ,יש למלא את פרטי בעל החיים באופן מדויק

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Test and Vaccination -סוג בדיקה וחיסונים .4
  serum( יש לבחור sampleבמשבצת דגימה)

  RFFIT( יש לבחור name of testבמשבצת של שם הבדיקה)

 חשוב מאוד למלא תאריך מדויק של לקיחת הדגימה ותאריך חיסון כלבת אחרון.

 
   – Declaration –הצהרות  .5

 .יש לסמן את ההצהרות הרשומות
 חשוב מאוד לסמן את המבחנה בארבע ספרות אחרונות של השבב.

 
  -payment and send –תשלום ושליחה  .6

 יש ללחוץ על הלינק לתשלום מקוון.  e Paymentבבחירה של  יש לבחור צורת תשלום.
 

 



 
להדפיס את הטופס לחתום עליו ולצרפו  sendלהשלמת וסיום הטופס יש ללחוץ 

 למבחנת דגימת הדם.
 

 לפני הדפסת הטופס לוודא שכל הפרטים הרשומים נכונים. חשוב ביותר
 שקלים 47כל שינוי לאחר שליחת והדפסת הטופס כרוך בתשלום של 

 בלינק:
https://ecom.gov.il/counterspa/home/51/1/rabies 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :או במייל ל  9681630-03בכל שאלה ניתן לפנות למעבדת הכלבת בטלפון 
 shirin@moag.gov.il;  borisy@moag.gov.il;  marinal@moag.gov.il 
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mailto:shirin@moag.gov.il
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 תעודת נוגדני כלבת –דוגמא לטופס תוצאות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	טופס מקוון לבדיקת נוגדני כלבת עבור בעלי חיים היוצאים מישראל
	הנחיות למילוי הטופס :
	1. פרטי וטרינר מפנה – Forwarding veterinarian
	2. פרטי בעלים – Owner
	3. פרטי בעל חיים – Animal Details
	4. סוג בדיקה וחיסונים- Test and Vaccination
	5. הצהרות – Declaration –
	6. תשלום ושליחה – payment and send-

	דוגמא לטופס תוצאות – תעודת נוגדני כלבת




Accessibility Report


		Filename: 

		הנחיות טופס מקוון.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 28

		Failed: 1




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Failed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
