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 דבר העורך

 

מסמך רב ערך אשר מרכז מידע על מחלות בעלי  הינוהדו"ח השנתי של השירותים הווטרינריים 

 שירותים הווטרינריים.ן של המחלקות השונות בחיים בישראל ומידע על פעילויותיה

ידי עובדי השירותים הווטרינריים והמכון הווטרינרי ע"ש קימרון ואני מודה לכל הדו"ח נכתב על 

 העמיתים שנטלו חלק בכתיבת החלקים השונים בדו"ח.

וניסינו  ,אירועים וטרינרייםב ההיתה גדושלשירותים הווטרינריים,  100 -שהיא שנת ה 2020שנת 

 להציג אותם בדרך הטובה ביותר בדוח זה.

 ייצא לאור. זההמשנה של הדו"ח, ולכל מי שסייע בכך שדו"ח  כת, עורלגב' אליס כץברצוני להודות 

לעדכונים שוטפים, מומלץ להיכנס לאתר האינטרנט של השירותים הווטרינריים בכתובת 

https://www.gov.il/he/departments/Units/2vet. 

כמו כן, במטרה לשפר את הדו"ח בעתיד ולהתאימו לצרכי הקוראים, נשמח לקבל הערות לדו"ח או 

 .alicek@moag.gov.ilהצעות לנושאים נוספים שיש לכלול בו, למייל 

 

 

 קריאה מהנה.

 

 

 ד"ר מישל בלאיש     

 2020לשנת עורך הדו"ח      

 

 

  

https://www.gov.il/he/departments/Units/2vet
mailto:alicek@moag.gov.il
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 שנים לשירותים הווטרינריים 100
שנה להיווסדם. הקמת השירותים הווטרינריים  100, חגגו השירותים הווטרינריים 2020בשנת 

בישראל.  פרצה מחלת דבר הבקר 1918במאי החלה לבוא בחשבון על ידי המנדט הבריטי, כאשר 

 1918ביוני  11 -בזוהי מחלה חמורה מאוד אשר יכולה היתה לגרום לנזקים כבדים למשק הבקר. 

 של יפו, דו"ח למשרד הראשי בקהיר ובו תאור המחלה וכך הוא כתב:הבריטי שלח המושל הצבאי 

"הבקר אינו אוכל כלל ומרבה לשתות. כיבים אדומים מופיעים על הלשון והם סובלים מרקב 

וזניהן ברגלים. ישנו שלשול גרוע, שחור בצבע ורע בריחו. אחדים משתעלים ויש שעיניהן זולגות וא

 .רפויות"

הוקם "השירות הווטרינרי  ואז הוחלף הממשל הצבאי הבריטי בממשל אזרחי 1920בשנת 

 הממשלתי"  שהיה תלוי במידה רבה בממשל בקהיר.

נועד בראש וראשונה לספק טיפול רפואי, תרופות ופרזולים לכל בעלי השירות הווטרינרי החדש 

  שייכים לממשלה, כולל המשטרה.שהיו החיים 

 כמו כן השירות הווטרינרי עסק ב:

 פיקוח על מוצרי בשר ובתי מטבחיים •

 פיקוח על שווקים ואורוות •

 שרותי מניעה )חיסונים( בעיקר כנגד דבר הבקר •

 פיקוח בתחנות הסגר •

השנים להיווסדם בארגון שני כנסים בינלאומיים  100השירותים הווטרינריים התכוונו לציין את 

 ומנעה תוכניות אלו. ספות, אולם הופעת נגיף הקורונה טרפה את הקלפיםובישראל ובעוד פעילויות נ

השנים להקמתם, ניתן לראות  100את סרטון התדמית לשירותים הווטרינריים שהופק לציון 
 4A6co-https://youtu.be/18Zviבקישור: 

 

   

 יתתמונות מהפקת סרטון התדמ

https://youtu.be/18Zvi-4A6co


8 

 

 מלשכת מנהל השירותים הווטרינריים
 

לשנת לפניכם דו"ח סיכום פעילות השירותים הווטרינריים )שו"ט( במשרד החקלאות ופיתוח הכפר 

השפיעה גם על פעילות  COVID-19ברקע הפעילות בשנת הדו"ח, התפרצות פנדמיית . 2020

ה. ללא קשר, גם בשנת השירותים הווטרינרים מבחינת האירועים המנהליים והשפעות הרגולצי

 הדו"ח שלפניכם היו אירועי מחלות למכביר.

המיקום הגיאוגרפי של מדינת ישראל, בצומת המעבר בין אסיה, אפריקה ואירופה חושף את בעלי 

המצב הכלכלי והגיאופוליטי במדינות החיים ואת הציבור לחדירה תדירה של  מחלות מגבולותיה. 

ופיטימאלי בבעלי החיים שם, אשר לצד נדידת עופות אל לישראל גורם לטיפול תת אהשכנות 

ומאפריקה דרך ישראל, תנועת חיות בר דרך הגבולות ויבוא בעלי חיים ומוצרים מחו"ל מהווים 

  גורמי סיכון לאירועי תחלואה מגיחים בישראל.

די שינויי האקלים האזוריים והגלובאליים מגבירים את הסיכון להיארעות מחלות המועברות על י

 ביונקים, בעופות ואף באדם. חרקים מעופפים, המהווים איום חוצה גבולות למחלות 

הדו"ח סוקר את האבחון, המניעה והשליטה באירועים העיקריים, במגוון מחלות בעלי חיים בהם 

 עוסקים השו"ט.

התמודדו יחידות השו"ט השונות עם הגחה מחודשת של שחפת הבקר, שפעת עופות,  2020בשנת 

הצאן ועכברת )ל. פמונה(. ניטור וביעור הברוצלה מעדרי הצאן, והסלמונלה בלהקות ההטלה  דבר

נמשך בכדי להקטין את מספר העדרים/להקות הנגועים ולהבטיח את בריאות המקנה והציבור. 

מחלות אנדמיות לאזור, כמחלת ניוקאסל, כחול הלשון ועוד, המשיכו לפגוע בבעלי החיים. גם מחלת 

אובחנה מחלת ברוצלה  2020יכה לחדור השנה כבשנה שעברה, מגבול הלבנון. בשנת הכלבת המש

 קאניס בכלבים המשמשים לרביה, ופגעה במתקן גדול ממנה הופצה לכלבים רבים בארץ.

מידת חשיפתו, בהתאם לדרישות הציבור והתקשורת, בתחום רווחת בע"ח נמצא בעליה מתמדת 

נה מונתה מנהלת אגף לריכוז וקידום רווחת בעלי החיים לאירועים שונים. והש למידע ולתגובה

בישראל. רווחת בעלי החיים, הן בחיות המשק והן בחיות המחמד, נמצאת במקום של כבוד בסדר 

 מאמצים מרובים רווחת בעלי חיים היום הציבורי בישראל. השירותים הווטרינריים מקדישים ל

כמו גם מעורבות השו"ט , רמים מארגונים נוספיםשל עובדי השו"ט וגו ע"י הכשרה, הדרכה והטמעה

הפעילות בתחום רווחת בעלי החיים נעשית בתיאום עם ביוזמות חקיקה והגברת פיקוח ואכיפה. 

 יחידת הפיצו"ח ועם הלשכה המשפטית של משרד החקלאות. יחידות השו"ט השונות, 

נתח פעילות חשוב, אשר הולך בשנים האחרונות  מהווהבריאות הציבור הווטרינרית ובטיחות המזון 

. יחידות השו"ט העוסקות בתחום זה התרחבו, בכלל פעילות השירותים הווטרינריים וגדל

ארגונית, הן כהכנה לעמידה במבדקים בינלאומיים -התמקצעו והרחיבו פעילותן הן ביוזמה פנים

 והן כתגובה ולקחים לאירועים, לביקורות ולחשיפה תקשורתית וציבורית עולה. 
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יבוא המקנה לישראל נמשך, למרות הביקורת בחוגים שונים בציבור על ההובלה הימית של בעלי 

המשיך בהיקפים דומים לשנה הקודמת, למרות התפרצות  2020 -החיים. יבוא הבקר והצאן ב

. המסחר הבינלאומי הער 2020ובתחילת  2019הקורונה ומשבר הסחר בבקר עם הרש"פ בסוף 

 וש הגדול לבשר בישראל. במקנה הנו עדות לביק

באבחון שוטף של מחלות עיקריות, הפוגעות בשנה זו המכון הווטרינרי הלאומי המשיך לעסוק 

 בבעלי חיים בישראל ובמחקר יישומי לשיפור האבחון והשליטה במגוון המחלות, בהווה ובעתיד.

רינרי, וכמו במכון הווט תייצור התרכיבים כנגד קדחות הקרצית בבקר ישראלי ממשיך להיעשו

למחלת הפה והטלפיים כמענה חירום לאיומים  םבשנה הקודמת, ממשיך פיתוח זני חיסון ייחודיי

הקיימים בסביבה הקרובה וייצור מהיר של תרכיב חירום כמענה לחדירת נגיפים אקזוטיים להם 

 התרכיב המסחרי אינו נותן מענה מספק.

לציבור הרופאים הווטרינרים בישראל. שמונה רופאים וטרינרים חדשים  118הצטרפו  2020במהלך 

 רופאים ווטרינריים הוכרו כמומחים חדשים בתחומים שונים לפי הפירוט הבא:

 מספר מומחים תחום
 5 בריאות הציבור

 2 מחלות עופות
 1 פרזיטולוגיה

 1 וירולוגיה
 

עפ"י חוק צער יים רופאים וטרינרים לפיקוח על ניסויים בבעלי ח 10 הוסמכו בנוסף לאמור לעיל,

  .1994בעלי חיים )נסויים בבעלי חיים( התשנ"ד 

 

 קריאה מהנה

  ,ד"ר תמיר גשן

 מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(
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 השירותים הווטרינריים -עץ מבנה 
 
 

 
 

 
 

 
 

מנהל השירותים 
 הווטרינריים

 רווחת 
 בעלי חיים

 אפידמיולוגיה

פיקוח על 
תכשירים 
 וטרינריים

 

 
 יבוא יצוא

 

פיקוח על 
 מוצרים מן החי  

 
 

 
 בריאות העוף

 

שירותים 
 וטרינריים בשדה

 

 
 המכון הווטרינרי

 

 בקטריולוגיה

 פרזיטולוגיה

 פתולוגיה

 וירולוגיה
 

משק בעלי 
 חיים

 לשכת 
 גליל גולן

 לשכת
 גליל מערבי 

לשכת 
 העמקים

לשכת השפלה 
 וההר

 לשכת השרון

 לשכת הנגב

 מחלות צאן

קלוטי פרסה 
גמלים ופינות 

 חי

 מרחב צפון

 מרחב דרום

 אפידמיולוגיה

 נמל חיפה

 נמל אשדוד

 נמל אילת

מעברי גבול 
 יבשתיים

נמל תעופה 
 בן גוריון

 משחטות

 בתי מטבחיים

 ביצים

 מחלבות

 מוצרי דיג

 משאבי אנוש

 כספים

רכש 
 ואפסנאות

 לוגיסטיקה

 בטיחות

 יהספר

בקרה 
 תקציבית

 
 מנהלה

 
 

 
 מחלות דגים

 

פיקוח על מזון 
לבע"ח 
 )מספוא(

 מחלות עופות
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 אפידמיולוגיההמחלקה ל
 

 

 ברחבי העולם. בארץ והתבלטה בעיקר במשבר הקורונה שפגע בענפים רבים  2020שנת 

"(, אינו רק סיסמה אלא One Healthהעידה כי קונצפט הבריאות האחת )" התפרצות הקורונה

ובריאות  וכי בריאות בעלי החיים, בריאות האדם יהלך רוח אשר צריך להטמיע באופן יומיומ

 . ומשולבים זה בזה באופן הדוק הסביבה, חד הם

בשנה זו הושם דגש על התחממות כדור הארץ והוקמה ועדה משרדית למתן המלצות להתמודדות 

אקלים המגוונים של מדינת ישראל, תורמים -אזורי המיקרוהחקלאות עם שינויי האקלים. 

ם שבהם חיים מגוון מעבירי מחלה לתנאים להפצת מחלות ולו רק בשל אזורי המחייה השוני

 פוטנציאליים, כגון מכרסמים, קרציות וחרקים. 

אקלים חדשים ולהתפתחות -שינויים באקלים מהווים מקור להתפתחות נישות עם אזורי מיקרו

מחלות ולהגחת תנאי מחיה נאותים לווקטורים פוטנציאליים חדשים וכתוצאה מכך להתפתחות 

 חדשות באזור. 

של מחלת השחפת בבקר הופעה המשך הם ילטו מספר אירועים וטרינריים חריגים בינב 2020בשנת 

( H5N8(, אירועי שפעת עופות )2019שנה שלא היתה קיימת בארץ והגיחה שוב בשנת  20)לאחר 

 בלהקות מסחריות ובעופות בר בטבע ובשבי, התפשטות מחלת הברוצלה קאניס בכלבים ועוד.

 ם החריגים המוזכרים ונרחיב מעט על מחלות נבחרות.בפרק זה נסקור חלק מהאירועי

השנים האחרונות מרוכזים בטבלת אירועי המחלות  28נתונים על אירועים ופעולות אבחון במשך 

 . רובם הגדול הם אבחונים מעבדתיים ומיעוטם אבחונים קליניים. 1993-2020הרשומות בשנים 
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 )לפי א"ב( 1993-2020שנים מספר אירועי מחלות רשומות ואחרות ביונקים ב

 הישוב נחשב כמוקד ונרשם כאירוע אחד, אלא אם צוין אחרת –הבהרה: גם אם במשך השנה היו מספר אירועים בישוב 
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 30 29 60 34 68 64 92 39 22 37 38 42 47 43 31 41 29 34 33 45 38 31 32 34 30 21 30 25 בבזיוזיס 

 *8 *8 *29 *8 *11 *19 *30 *46 7 3 2 4 9 13 7 9 22 8 12 8 8 11 23 20 14 23 5 0 בוטוליזם

ברוצלה 
מליטנזיס 

 בידוד - בצאן

4 20 40 29 25 15 14 9 7 8 11 8 7 6 3 8 4 14 5 12 4 15 333 
** 

213 
** 

191
** 

104 
** 

73 
** 

86 
** 

 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 גמרת

 1 9 6 2 #2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 2 9 1 4 0 12 8 2 3 1 0 0 0 2 דבר הצאן

דלקת הריאות 
 והאף בסוסים

- - - - - - - - - - - - 28 20 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

דלקת מדבקת 
של דרכי 
הנשימה 

העליונות בבקר 
(IBR/PIV) 

48 16 25 8 5 3 19 16 4 4 1 3 6 2 1 0 0 0 0   2 2 1 0 3 6 1 3 2 

 13 59 22 30 29 17 13 29 102 41 96 46 22 0 3 0 0 1 0 7 0 0 1 4 13 7 61 24 כחול הלשון

 34 15 40 42 23 22 14 20 20 19 41 35 12 9 9 22 21 46 44 5 24 60 67 63 41 46 56 52 כלבת )ישובים(

 כלבת )מקרים(
70 85 57 58 85 97 79 32 6 64 69 28 34 9 15 12 58 53 32 24 29 14 27 29 74 60 17 47 

לאוקוזיס 
 הבקר

0 1 3 7 5 3 3 2 2 3 4 2 7 1 1 13 16 10 21 18 35 17 9 11 4 10 23 37 

לשמניה )מס' 
 כלבים(

- - - - - - - - 4 11 4 9 13 14 10 6 7 15 14 17 23 28 16 32 30 119 
48*** 

41 47 

 14 6 23 25 35 11 18 4 31 38 38 38 36 14 34 12 21 19 13 21 38 23 13 23 47 46 53 41 מחלת הריריות
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 # ארוע אחד בעדר צאן וארוע אחד בעדר יעלים   )לא כולל בני אדם( * מספר בידודים/דגימות חיוביים
 עדרי בקר חדשים -Mycobacterium bovis ^         **עדרים נגועים

 *** מספר חתולים
 ****Mycobacterium capraes  

 0 8 28 4 0 2 2 1 2 21 0 14 1 30 1 1 6 0 0 0 0 23 0 0 26 5 26 1 פה וטלפיים

 7 6 6 29 26 7 2 12 13 7 8 47 25 70 143 112 77 108 106 92 84 47 52 54 62 51 44 23 קדחת קיו

שת קדחת שלו
 הימים

- - - - - - - 11 10 2 0 176 0 0 0 90 45 149 7 1 0 96 46 0 0 66 0 0 

 0 17 0 0 0 0 0 224 60 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 קטרת העור

***1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 שחפת הבקר
* 

1^ 3^ 

 27 44 28 26 17 11 15 18 18 17 16 16 18 22 6 8 6 14 12 8 11 12 10 13 21 10 13 10 תיילריוזיס
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 רוע אחרון של מספר מחלות בישראל )לפי א"ב(:אי

שנת אירוע 

 אחרון

מחלה 

רשומה 

 בישראל

 המחלה שם המחלה באנגלית

 אבעבועות צאן Sheep pox כן 2020

 אדנומטוזיס בכבשים   Adenomatosis in sheep לא 2003

 אלח דם מדמם Haemorrhagic septicaemia כן 2020

  ברוצלה אבורטוס בבקר  Brucellosis (Brucella abortus) כן 1984

 גמרת  Anthrax כן 2014

 דבר הבקר  Rinderpest כן 1983

 דבר הסוסים האפריקני African horse sickness כן 1944

 דבר חזירים Classical swine fever כן 2009

 דבר צאן Peste des petits ruminants כן 2020

 דורינה  Dourine כן 1952

 דלקת כבד נגיפית של ברווזים Duck virus hepatitis כן 1959

 דלקת מדבקת של קרום החזה והריאה  Contagious bovine pleuropneumonia כן 1941

 דלקת מח נגיפית בתרנגולות Avian encephalomielitis לא 1998

 כבשים בורדת  Erysipelas in sheep לא 1991

 נוזיס הבקר טריכומו Trichomonosis כן 1959

 לרינגוטרכאיטיס Avian infectious laryngotracheitis כן 2020

 מחלה דימומית בארנבונים Rabbit haemorrhagic disease כן 2018

 מחלת גלינרום )טיפואיד העופות( Fowl typhoid כן 1993

 מחלת הפולורום Pullorum disease כן 1937

 נחרת  Glanders כן 1951

 סלמונלה אבורטוס אוביס  Salmonella abortus ovis לא 1960

 ספגת המוח Bovine spongiform encephalopathy כן 05/2002

9201  קטרת העור  Lumpy skin disease כן 

 קמפילובקטר בצאן   Sheep campylobacteriosis כן 2009

 קר קמפילובקטר גניטלי בב Bovine genital campylobacteriosis כן 1959

 Bovine tuberculosis (Mycobacterium כן 2020

bovis) 

 שחפת הבקר

 שפעת בסוסים Equine influenza כן 2017

 H5N1( HPAIשפעת עופות ) High pathogenic avian influenza כן 2015

 H5N8( HPAIשפעת עופות ) High pathogenic avian influenza כן 2020

 .ראה בפרק מחלות עופות –וחשובות אחרות בעופות  מספר אירועי מחלות רשומות
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 כללי -אפידמיולוגיה 

הינו ארגון העל העוסק בבריאות בעלי חיים בעולם. הוא מונה , 1924, אשר הוקם בשנת OIE -ארגון ה

, מספר חודשים לאחר קום 1949בינואר  24 -מדינות חברות. ישראל הצטרפה כחברה בארגון ב 182כיום 

( מפעיל מערכת מחשוב בשם OIEארגון הבריאות העולמי למחלות בעלי חיים ) 2005ת משנהמדינה. 

WAHIS  מהתכנהאשר אליה זורם המידע אודות המצאות המחלות במדינות השונות. שאיבת המידע 

הינה נוחה וידידותית. על כל מדינה קיימת חובת דיווח למערכת, אחת לחצי שנה, על הימצאות המחלות 

אולם המשתמשים למערכת ידידותית יותר,  שודרגה WAHIS -מערכת ה 2020 -במה. הרשומות בתחו

עדין קיימים מספר מחסומים עליהם מפתחי  .חוו חבלי לידה קשים בחודשים הראשונים להוצאתה לאור

 המערכת צריכים עדין להתגבר.

ת בעלות אופי כפי שיפורט בהמשך, אירועים מיוחדים, כגון התפרצויות של מחלות חדשות או מחלו

עד העלמות המחלה או תקופתי באופן מיידי ולהמשיך דיווח    OIE-התפרצות חריג, יש לדווח למערכת ה

 עד לקביעה כי המחלה הפכה אנדמית לאותה מדינה.

 על כל מחלה בחיות משק ובחיות בר בנפרד.  OIE -נדרשות המדינות לדווח ל 2009מתחילת 

 מקרים הבאים:חלה ב  OIE -חובת דיווח מיידי ל

 .הופעת מחלה רשומה שלא הופיעה מעולם בארץ 

 .הופעה מחדש של מחלה רשומה אשר דווח והוצהר לגביה כי ההתפרצות הקודמת הסתיימה 

 .הופעת זן חדש של מחלה קיימת 

 .עליה פתאומית ובלתי מוסברת בפיזור, היארעות, תחלואה ו/או תמותה של מחלה קיימת 

 שומה( עם תחלואה ו/או תמותה משמעותיות או עם הבט זואונוטי מחלה מתפרצת )לאו דווקא ר

 )מחלה היכולה להדביק בני אדם(.

  .שינוי באפידמיולוגיה של מחלה רשומה )מאגר, פתוגניות, זן( בייחוד אם קיימת השפעה זואונוטית 

ת כגון בתום השנה קיימת חובת דיווח על נתונים נוספים הקשורים לרפואה וטרינרית במדינה המדווח

, מעבדות ממשלתיות לפי סוג מספר רופאים וטרינרים והפילוח לפי תחום עיסוק, מספר בעלי חיים

והבדיקות השונות אותן הן מבצעות, יצור חיסונים, אירועי מחלות זואונוטיות באדם )מידע שאנו 

 . ועוד מקבלים ממשרד הבריאות(

 

  אירעו בישראל מספר אירועים בעלי חשיבות. 2020בשנת 

 נסקור מספר אירועים בעלי משמעות, וכן נסקור את המצב האפידמיולוגי של מספר מחלות אנדמיות. 

 

 :שפעת עופות

. הפעם האחרונה שזן זה הופיע היתה בחודשים 2020בשנת לא הופיעה בישראל  H5N1שפעת העופות מזן 

 י, באותה שנה.   בשמונה מוקדים בשבעה ישובים ובשני מוקדים בבצת במא 2015פברואר -ינואר

, אשר פגע בעופות H5N8, הופיע זן חדש של שפעת עופות, 2017, ועד פברואר 2016אולם, בנובמבר 

בעיקר בלולי הודים ורביה כבדה. אז מסחריים ובעופות בר רבים. הפיזור היה מהצפון ועד אילת. הנגיף פגע 
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עגורים, פלמינגו, קורמורנים, אווזים,  סוגים רבים של עופות בר נמצאו נגועים בזן זה של הנגיף, כולל

 דורסי יום, דורסי לילה ועוד. 

, הופיע הנגיף בחודש ינואר באוח עיטי, עוף בר מן הטבע. הוא נמצא על ידי עוברי אורח באזור 2018בשנת 

הר המנוחות בירושלים והובא לגן החיות התנכי לטיפול ראשוני. לאחר כמה שעות ששהה בבידוד, האוח 

א נשלח לחטיבה למחלות עופות שבמכון הווטרינרי ע"ש קמרון, שם אובחן כנגוע בשפעת העופות מת והו

H5N8. 

הודים  13,500( בלהקת הודים במעלה גלבוע בחודש אפריל. הלהקה כללה H5N8, הופיע זן זה )2019בשנת 

התמותה ברבע מבנים והמחלה אובחנה ברבע אחד ממבנה אחד.  6 -שבועות. המשק היה מחולק ל 17בגיל 

(. בשאר חלקי המשק לא נראו סימנים קליניים אולם כל הלהקה הומתה. 200/700) 30% -זה היתה כ

המשק נמצא בסמוך לבריכות דגים ויתכן והמחלה הגיעה עם עופות מים מהבר בנדידתם )אפריל היא עונת 

 הנדידה(.

, גם בעופות מסחריים וגם H5N8 , חוותה מדינת ישראל התפרצות משמעותית של שפעת עופות2020בשנת 

 בעופות בר.

האירועים החלו עם מציאת עיט ניצי בסוף ינואר ליד גילגל שבים המלח. העיט הציג סימנים עצביים. לעיט 

היה משדר כך שניתן היה לעקוב רטרואקטיבית על תנועותיו. הסתבר כי בתחילת חודש ינואר, העיט נכנס 

 אר בתחומי בקעת הירדן עד למציאתו.  לתחומי ישראל מממלכת ירדן ומאז נש

 העיט הובא לבית החולים לחיות בר שבספארי ברמת גן ובשל מצבו הקשה, הורדם.

גם במשקי עופות מסחריים וגם  H5N8, אירעו אירועים רבים של שפעת עופות 2020לקראת סוף שנת 

 בעופות בר. 

ישובים  9 -להקות מסחריות ב 12 -אירועים ב , אירעו14/12/20ועד  12/10/20תוך חודשיים, בין התאריכים 

להקות רביה כבדה ולהקת  3להקות הודים,  8להקות הודים. סה"כ נפגעו  3שונים, כאשר בנהלל נפגעו 

 פיטום אחת.

עובדה מעניינת היא שנפגעו ברבורים שחורים בכמות גדולה בגני חיות ופארקים שונים. כך למשל, בגן 

ברבורים לבנים חלו במחלה. בפארק  2/11ברבורים מסוג זה, בעוד שרק  24/36החיות בירושלים נפגעו 

הלאומי ברמת גן נפגע ברבור שחור בעוד שלא נפגעו ברבורים לבנים, וגם בספארי ברמת גן, נפגע ברבור 

 שחור אחד, ולא נפגעו כלל עופות אחרים. 

 העוף".לפרטים נוספים על שפעת העופות הקורא מופנה לפרק של "מערך בריאות 

 

  :מחלת הפה והטלפיים

אירועים של  8 סה"כ נרשמובה  2019שנת , לא נרשמו כלל אירועי פה וטלפיים, לעומת 2020בעוד שבשנת 

כאשר שלושה מהם נמשכו  2019, חמישה מהם חדשים לשנת (O/ME/Panasia-2פה וטלפיים בישראל )זן 

באזור הכרמל, אחד בחודש מאי ואחד  2019 -. שני אירועים נוספים אירעו ב2019 -ו 2018בתפר שבין 

 בחודש אוגוסט.

. האירועים ארעו 2019אירועים של פה וטלפיים כאשר שלושה מהם גלשו לינואר  28, אירעו 2018בשנת 

 בגולן, באצבע הגליל ובאזור עמק המעיינות.
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לחלב, בעדר מפטמות, בעדר אחד של בקר  3עדרי בקר לבשר במרעה,  18 -ארעה ב 2018 -ההתפרצות ב

נמצאו מתים וחיוביים בסך הכל(, ובאירוע  6כבשים, באייל גמדי בפינת חי, בשלושה אירועים בצבאים )

 חיוביים(. 2אחד בחזירי בר )

( ברפת ניר יצחק שבדרום. במאי, אירע אירוע בבקר לבשר O, בפברואר, התפרצה המחלה )זן 2017בשנת 

בבקר לבשר בעראמשה וקלע שבצפון. זוהי פעם ראשונה מאז   A( ושני אירועים של זןOבאיזור חיפה )זן 

 בישראל. A שמופיע זן 2009שנת 

 לא אובחנה המחלה בישראל. 2016בשנת 

, המחלה אובחנה בשני מקומות בנובמבר. בבקר לבשר בצוריאל ובחזיריה בפסוטה. זוהי פעם 2015 -ב

 ראשונה שמדווח אירוע של פה וטלפיים בחזירים בישראל.

 איכסאל וטירה. –המחלה אובחנה בינואר בשני מקומות  ,2014 -ב

, המחלה אובחנה באופן מפתיע בחודש נובמבר באירוע יחיד בישוב מג'דל שאמס שלמרגלות 2013 -ב

החרמון.  זוהי הפעם הראשונה שמדווח אירוע של המחלה בחודש נובמבר מאז שהיחידה לאפידמיולוגיה 

 (. 1975ודשי התרחשותם )החלה לפלח את האירועים על פי ח

ראש, מהם חלו חמישה בעלי חיים אשר הציגו ליקויים אופייניים  20האירוע אירע בעדר בקר לבשר שמנה 

, הסרוטיפ המוכר ביותר Oבפה, ריור, כיבים באזור הטלפיים וצליעות. הנגיף הוגדר כנגיף השייך לסרוטיפ 

 בישראל.

ם בכבשים בנגב. האירוע הראשון אירע בעדר כבשים בישוב , המחלה דווחה בשני עדרי מיעוטי2012בשנת 

רהט והאירוע השני אירע בעדר כבשים סמוך נוסף, באזור דודאים. שני האירועים החלו באמצע מרס 

 . Oוהסתיימו בתחילת אפריל. גם כאן, זן הנגיף היה מסרוטיפ 

 מוקדים. 21 -( בOהתפרצה המחלה )סרוטיפ  2011בשנת 

 הפה והטלפיים לא אובחנה בישראל.  , מחלת2010בשנת 

, A, ההתפרצות היתה שונה מההתפרצויות שהכרנו בעת האחרונה, שכן זן הנגיף התגלה כזן 2009בשנת 

פגעה  A, מחלת הפה והטלפיים מזן 2009השנים שקדמו. בשנת  20שהופיע בכל האירועים של  Oלעומת זן 

אובחן בפעם האחרונה  A, זן 2009התגלה בשנת ישובים שונים בישראל. לפני ש 14 -משקים ב 25 -ב

, 1965, 1966, 1971, 1978, 1979 -. לפני כן אירעו אירועים שנגרמו על ידי זן נגיף זה ב1981בישראל בשנת 

חוץ מאשר בשנת  A. בכל שנה מהשנים המוזכרות הופיעו מספר מצומצם של אירועים מזן 1962 -ו 1964

 אירועים מזן זה.  100 -מ בה התגלו ברחבי הארץ יותר 1965

 אירועים.  31, דווחו 2007( ובשנת Oדווח אירוע אחד של המחלה )זן  2008בשנת 

מחלת הפה והטלפיים היא מחלה נגיפית מאד מדבקת הפוגעת בעיקר במעלי גרה ומפריסי פרסה )בקר, 

חי החקלאי. צאן, חזירים, צבאים ועוד(. היא נחשבת למחלה הראשונה בחשיבותה ביונקים במשק ה

השלכות המחלה הן ישירות על משק החי הנפגע, ובעקיפין על כל המשקים ותעשיית החלב והבשר באזור 

 )בעקבות הסגרים(, עם השלכות כלכליות נרחבות על כל הסחר והיצוא החקלאי.

לפה וטלפיים בישראל נטייה להופיע באופן עונתי כאשר בדרך כלל האירועים מתחילים בסביבות חודש 

מאי. רוב ההתפרצויות מתחילות בצפון הארץ, בסמוך  –פברואר ושיא האירועים מופיע באפריל  –נואר י

לגבול עם לבנון ו/או סוריה. יתכן ולחזירי בר תפקיד בהעברת המחלה. שני הגרפים הבאים מתארים את 

 .1938השנים האחרונות ומשנת  30 -מספר אירועי פה וטלפיים בישראל ב
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 .Aושני אירועים מזן  O זןאירועים מ 2*

 2017ושני אירועים משנת  2009למעט האירועים משנת  Oהם מזן  1990יש לציין כי, כל האירועים משנת 
 .Aמזן  יושה
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 -ו  O, Asia1, Sat1זנים ) 4בעבר, בישראל זן הווירוס לא היה אחיד. עד כה הוגדרו בישראל 

A22המחלה במוקדים השונים )ראה למשל שנת  (. בשנים מסוימות, התגלו זנים שונים של

בלבד  O, אובחנו בישראל אירועי פה וטלפיים מזן 1990(. מן הגרף עולה כי משנת 1962

חזר והופיע זן  2009. כאמור, בשנת Asia1)אובחנו גם אירועים מהזן  1984 -ו 1989)בשנים 

A  2017 -שנה שלא אובחן בישראל. זן זה הופיע שוב בשני מוקדים ב 30אחרי . 

חודשים,  3מדיניות השירותים הווטרינריים היא לחסן מידי שנה את כל הבקר, החל מגיל 

(. O1, A22, Asia1במשך החודשים ספטמבר עד פברואר בשנה העוקבת, בתרכיב משולש )

שבועות לאחר החיסון הראשון. עגלים  2-8חודש,  18חיסון דחף ניתן לבני בקר מתחת לגיל 

חודשים במסגרת חיסון הקיץ. החיסון  3צוע החיסון מקבלים חיסון בגיל שנולדים לאחר בי

( ללא חיסון Oמקיף גם את אוכלוסיית הכבשים והעזים, המחוסנות בתרכיב חד ערכי )

הוחלט לחסן גם את  Aבהם התגלה נגיף מסוג  2009הדחף הנהוג בבקר. לאחר אירועי שנת 

, חוסנו גם בעלי חיים 2012. בשנת Oבזן , וזאת בנוסף לחיסונם Aהצאן כנגד נגיף מזן 

אשר איים לחדור מרצועת עזה ומצרים. זן זה מעולם לא  SATIIבעדרים רבים כנגד זן 

 אובחן בארץ. איום זה, לא חזר על עצמו מאז.

בעת אירועי המחלה, המחלקה לאפידמיולוגיה דואגת לדווח על כל האירועים בזמן אמת 

(. המחלקה לאפידמיולוגיה מעבירה באופן OIEי חיים )לארגון הבריאות העולמי של בעל

 סדיר את עדכוני האירועים לאתר האינטרנט ולארגונים בינלאומיים. 

 

 : קטרת העור

 18 -, הגיעה המחלה מצפון מזרח )סוריה( והתפשטה לכיוון מערב ב2019בעוד שבשנת 

(, המחלה 2019נת ישובים/מקומות )ראה דוח השירותים הווטרינריים לש 17 -מוקדים, ב

ומאז הופיעה בארץ בשש שנים  1989 -המחלה דווחה לראשונה ב .2020לא דווחה בשנת 

 שונות, כמצויין בגרף מטה. 
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  :אבעבועות צאן

 דווחו שלושה אירועי אבעבועות צאן:  2020בשנת 

כבשים. העדר חוסן כחודש לפני ההתפרצות  38עדר בכפר כאנה שהכיל  -24/06/20 .1

 בעדר שני כבשים שהובאו ממקום אחר ואשר לא הספיקו להתחסן. אולם חלו

 כבשים מהן אחת מתה.  5תל שבע. עדר כבשים שחלו בו  -20/09/20 .2

מהן מתו מהמחלה. העדר חוסן מיד  9כבשים.  200מגידו. עדר שהכיל  -14/12/20 .3

 אחרי פרוץ המחלה. 

, נרשמה עליה 2017בשנת  לא נרשמו כלל אירועי אבעבועות צאן. לעומת זאת, 2019בשנת 

אירועים  10דרמטית במספר אירועי אבעבועות הצאן המדווחים בישראל. בשנה זו נרשמו 

אירועים. ניתן  4דווח על  2018אירועים בשנה. בשנת  0-2נרשמו  2009-2016בעוד שבשנת 

לראות כי המחלה מופיעה במחזוריות של מספר שנים עם מספר רב של אירועים, ולאחריהן 

 ספר שנים עם מעט אירועים או כלל לא. מ

 

 

 2020 -ו 2005השוואה של תחלואה ותמותת צאן מאבעבועות, בין השנים 

מס'  שנה
 אירועים

חולים )כולל  חשופים
 מתים(

% חולים 
 מהחשופים

% מתים  מתים
 מהחשופים

שיעור 
 קטלניות )%(

2020 3 258 16 6 10 3.9 63 

2019 0  0 0 0 0 0 

2018 4 350 15 4 1 0.3 7 

2017 10 3,750 250 7 25 0.7 10 

2016 1 280 8 3 0 0 0 
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מס'  שנה
 אירועים

חולים )כולל  חשופים
 מתים(

% חולים 
 מהחשופים

% מתים  מתים
 מהחשופים

שיעור 
 קטלניות )%(

2015 1 335 10 3 2 0.6 20 

2014 2 96 59 62 24 25.0 41 

2013 0  0 0 0 0 0 

2012 0  0 0 0 0 0 

2011 2 129 14 11 3 2.3 21 

2010 0  0 0 0 0 0 

2009 0  0 0 0 0 0 

2008 4 1,900 134 7 65 3.5 49 

2007 9 1,200 60 5 8 0.5 13 

2006 21 9,500 1,200 13 370 4.0 30 

2005 8 3,222 134 4 54 1.7 40 

 

 דבר הצאן: 

, בישוב מעון שבמועצה אזורית הר חברון. 2020יחיד של דבר צאן לשנת  אירועם נרש ביולי,

טלאים. הסימנים הקליניים שנראו היו שלשולים  150 -נקבות ו 337זכרים,  3העדר מנה 

 חודשים מתו מהמחלה.  2-3טלאים בני  12וסימני מערכת נשימה. 

 . 2018סוף שנת מהם נגררו מ 3המחלה,  אירועים של 12, נרשמו 2019בשנת 

,  נרשם אירוע 2019לאחר מכן, בשנת  .ישובים 5 -מוקדים, ב 6נרשמו רק בינואר  2019שנת ב

ביולי, אירוע בספטמבר ושני אירועים בנובמבר. פירוט כל אירועי דבר הצאן שנרשמו 

 , מופיעים בגרף ובטבלה הבאים.1993בישראל משנת 

 

  (.2016)שנת  ר יעלים בגן החיות התנ"כי*עדר צאן אחד ועד
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 טבלת אירועי דבר צאן שנרשמו בישראל במהלך השנים

סוג בעל  אזור ישוב חודש/שנה

 החיים

מספר 

 חשופים

מספר חולים )% 

 תחלואה(

מספר מתים 

 )%תמותה(

 הערות פעילויות שו"ט

כבשים  צפון ארבל 01/1993

 בוגרות

 

 טלאים

1,280 

 

919 

448 (35%) 

 

598 (65%) 

31 (2%) 

 

213 (23%) 

הסגר לחצי 

 שנה.

חיסונים 

 המוניים.

הכרזה כמחלה 

 רשומה

ארבעה עדרים נפגעו מתוך שבעה. כנראה 

אך האבחון היה  1992החלה בדצמבר 

 . נצפה גם גל הפלות.1993בינואר 

המתת העדר      צפון טמרה 02/1993

 בשלמותו

כנראה נדבקו בעקבות העברה בלתי 

 חוקית מארבל

 עזים ירושלים  07/1998

 כבשים

22 

7 

17 (77%) 

0 (0%) 

2 (9%) 

0 (0%) 

 15המתת 

 הנותרות

 

 

   (30%) 9 (73%) 22 30 כבשים אשקלון  08/1998

   (3%) 5 (4%) 7 200 כבשים באר שבע  06/1999

   (7%) 20 (17%) 50 300 כבשים עכו  10/1999

עמק   05/2000

 יזרעאל

 כבשים

 עזים

1,020 

230 

200 (20%) 

4 (2%) 

200 (20%) 

0 (0%) 

  

      כבשים עכו  07/2000

עמק   07/2000

 יזרעאל

      כבשים
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סוג בעל  אזור ישוב חודש/שנה

 החיים

מספר 

 חשופים

מספר חולים )% 

 תחלואה(

מספר מתים 

 )%תמותה(

 הערות פעילויות שו"ט

עמק   07/2000

 יזרעאל

      כבשים

סה"כ ל 

07/2000 

   690 100 (14%) 22 (3%)   

   (0%) 0 (3%) 5 200 כבשים באר שבע  08/2000

      כבשים עכו  11/2000

      כבשים חדרה  11/2000

 -סה"כ ל

11/2000 

   2,085 90 (4%) 24 (1%)   

עמק   03/2001

 יזרעאל

      כבשים

עמק   03/2001

 יזרעאל

      כבשים

 -סה"כ ל

03/2001 

עמק  

 יזרעאל

   (9%) 27 (13%) 40 300 כבשים

      כבשים עכו  06/2001

      כבשים עכו  06/2001

      כבשים עכו  06/2001

עמק   06/2001

 יזרעאל

      כבשים
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סוג בעל  אזור ישוב חודש/שנה

 החיים

מספר 

 חשופים

מספר חולים )% 

 תחלואה(

מספר מתים 

 )%תמותה(

 הערות פעילויות שו"ט

 -סה"כ ל

06/2001 

   (13%) 44 (24%) 80 332 כבשים עכו 

   (10%) 15 (10%) 15 150 כבשים באר שבע  07/2001

   (25%) 20 (25%) 20 80 עזים באר שבע   07/2001

   (8%) 10 (21%) 25 120 כבשים עכו  09/2001

 2הומתו  (4%) 3 (9%) 7 80 כבשים עכו  10/2001

 כבשים

 

      כבשים עכו  06/2003

עמק   06/2003

 יזרעאל

      כבשים

 -סה"כ ל

6/2003 

 40הומתו  (10%) 38 ? 391 כבשים  

 כבשים

 

עמק   07/2003

 יזרעאל

      כבשים

עמק   07/2003

 יזרעאל

      כבשים

 -סה"כ ל

7/2003 

עמק  

 יזרעאל

   (6%) 7 (10%) 11 108 כבשים

 גדי אחד בלבד מת מהמחלה  (3%) 1 (3%) 1 30 עזים נצרת  12/2004

חיסון העדר.  (6%) 250 (22%) 1,000 4,463 כבשים צפון  01/2005

הסגר מוחלט. 

 טלאים שהיו מיועדים לשחיטה
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סוג בעל  אזור ישוב חודש/שנה

 החיים

מספר 

 חשופים

מספר חולים )% 

 תחלואה(

מספר מתים 

 )%תמותה(

 הערות פעילויות שו"ט

רישום קפדני 

של הטלאים 

 למניעת זליגה.

   (8%) 16 (17%) 32 191 כבשים צפון  03/2005

   (1%) 7 (9%) 90 958 עזים צפון  03/2005

   (1%) 5 (1%) 5 400 כבשים צפון  04/2005

   (1%) 2 (9%) 20 212 כבשים צפון  06/2005

   (7%) 20 (13%) 40 300 כבשים דרום  06/2005

      כבשים צפון  07/2005

      כבשים צפון  07/2005

      כבשים צפון  07/2005

 -סה"כ ל

7/2005 

   (11%) 24 (27%) 65 245 כבשים צפון 

  חיסון (2%) 12 (3%) 16 535 כבשים צפון ירכא 01/2006

  חיסון (0.2%) 1 (1%) 3 450 כבשים צפון שפרעם 02/2006

אום אל  08/2011

 פאחם

 49הומתו  (9%) 5 (24%) 13 54 כבשים עפולה

הכבשים 

הנותרות שכן 

יותר מחמש 

וחצי שנים עברו 

טלאים. חשד  48 -שים וכב 6העדר מנה 

 כי הטלאים הגיעו מדרום חברון.
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סוג בעל  אזור ישוב חודש/שנה

 החיים

מספר 

 חשופים

מספר חולים )% 

 תחלואה(

מספר מתים 

 )%תמותה(

 הערות פעילויות שו"ט

מאז האירוע 

 הקודם.

 הסגר

עזים  עכו גורן 09/2011

 נחלבות

 2-4גדיות 

 ח'

גדיים 

 צעירים

 כבשים

680 

220 

230 

30 

? 

140 (64%) 

49 (21%) 

0 (0%) 

5 (1%) 

66 (30%) 

49 (21%) 

0 (0%) 

 גזע זאנן. 

מספר ימים לפני פרוץ האירוע,  הוכנסו 

חר שקנה כבשים שנקנו מסו 5למשק 

 כבשים מהעדר הנגוע באום אל פאחם.

לאחר האירוע בעלי חיים רבים בעדר 

סבלו מעיוורון בשל הידבקות 

 במיקופלסמה קוניוקטיבה

 טלאים  (22%) 13 ? 60 כבשים באר שבע חורה 03/2012

דיר אל  10/2013

 אסאד

   ? ? ? כבשים צפון

   (2%) 2 (5%) 5 100 כבשים באר שבע רהט 06/2014

עזים  עכו כישור 03/2015

 חולבות

 עזים יבשות

גדיים 

 וזכרים

 צפירות

475 

185 

310 

525 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

100 (19%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

העדר חוסן בפעם האחרונה בדצמבר  

2013 

 נצפו גם הפלות.
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סוג בעל  אזור ישוב חודש/שנה

 החיים

מספר 

 חשופים

מספר חולים )% 

 תחלואה(

מספר מתים 

 )%תמותה(

 הערות פעילויות שו"ט

כפר  2016

 שמואל

   ? ? ? עזים שפלה

ארוע ביעלים בגן החיות התנכי.   (70%) 21 (70%) 21 30 יעלים ירושלים ירושלים 12/2016

הסימנים כללו שלשולים שהפכו לדמיים 

מהמקרים, רביצה, גלדים  50% -בכ

באזור האף ומוות. בנתיחה שלאחר 

דלקת קלאסית בקיבה  והמוות נמצא

האמיתית, שלשולים )חלקם דמיים( 

  ובשניים מהיעלים נמצאה דלקת ריאות.

גופיפי הסגר תוך בהיסטולוגיה, נמצאו 

ציטופלסמטיים, בעיקר במעי. החקירה 

האפידמיולוגית העלתה כי לא הוכנסו 

למכלאת היעלים בעלי חיים חדשים 

במהלך השבועות שקדמו להתפרצות 

המחלה. כמו כן, הוסק כי לא היתה 

אפשרות למגע בין מעלי גירה מבויתים 

או מהבר, מחוץ לגן החיות. כך שהכניסה 

שנותרה לחדירת  האפשרית היחידה

המחלה לגן החיות היא על ידי בני אדם 

או עצמים שהובאו מבחוץ שנשאו את 

 הנגיף, ובאו במגע עם היעלים.
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סוג בעל  אזור ישוב חודש/שנה

 החיים

מספר 

 חשופים

מספר חולים )% 

 תחלואה(

מספר מתים 

 )%תמותה(

 הערות פעילויות שו"ט

שגב  06/2017

 שלום

חיסון העדר  (2%) 3 (9%) 13 150 כבשים באר שבע

מיד אחרי 

הופעת 

 הסימנים

 3-4טלאים ) 50התחלואה בקבוצת 

 חודשים(

יהודה  יצהר 06/2017

 וןושומר

   ? ? ? כבשים

יהודה  חמדת 12/2017

 ושומרון

 תמותה בטלאים בלבד  (27%) 100 (27%) 100 370 כבשים

 עזים צפון שרונה 11/2018

 כבשים

120 

1,420 

0 (0%) 

460 (32%) 

0 (0%) 

40 (3%) 

התמותה היתה בבעלי חיים צעירים  

 בלבד. אוכלוסיית העזים לא נפגעה.

      כבשים צפון שרונה 11/2018

טלאים מיובאים שכנראה נדבקו בתחנת   (10%) 305 ? 3,000 כבשים באר שבע כמהין 12/2018

 ההסגר

בית  12/2018

 אלעזרי

   (5%) 16 (10%) 30 300 כבשים רחובות

טלאים מיובאים שכנראה נדבקו בתחנת   ? ? ? כבשים צפון כפר קמה 01/2019

 ההסגר

 תחלואה בטלאים בלבד  (0%) 0 (10%) 10 100 כבשים חדרה זלפה 01/2019

בשמת  01/2019

 טבעון

עמק 

 יזרעאל

טלאים לפיטום. שלשול קשה ביותר   (0%) 1 (45%) 5 11 כבשים

 והפרשות מהאף ומהעיניים.
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סוג בעל  אזור ישוב חודש/שנה

 החיים

מספר 

 חשופים

מספר חולים )% 

 תחלואה(

מספר מתים 

 )%תמותה(

 הערות פעילויות שו"ט

עמק  אדירים 01/2019

 יזרעאל

   0 3 ? כבשים

עמק  אדירים 01/2019

 יזרעאל

   0 5 ? כבשים

שבועות. בתחקיר נמצא כי  6טלאים בני   (60%) 120 (60%) 120 200 כבשים צפון שרונה 01/2019

 לא קיבלו כולוסטרום מתאים.

יהודה  סוסיא 07/2019

 ושומרון

 עזים

 כבשים

300 

0 (0%) 

100 (33%) 

0 (0%) 

50 (17%) 

0 (0%) 

נפגעו גדיים בעיקר.  התמותה היתה אך  

 2017ורק בגדיים. חיסון אחרון ביולי 

חיסון מיידי של  (0%) 0 (20%) 30 150 צאן מעורב ןצפו  נוג'ידאת 09/2019

 העדר

רק כבשים נפגעו. עזים לא נפגעו. העדר 

 לא חוסן לפני כן.

שדה  11/2019

 יצחק

 עזים חדרה

 גדיים/יות

 כבשים

? 

? 

? 

? 

? 

? 

15 

25 

6 

חיסון מיידי של 

 העדר

 סימנים של קשיי נשימה ושלשולים

יהודה  עשהאל 11/2019

 ושומרון

 צעירים. 5 -מתה כבשה בוגרת ו  6 ? ? כבשים

עדר חדש. בעלי החיים נקנו משלושה 

 מקומות שונים.

יהודה  מעון 07/2020

 ושומרון

חיסון מיידי  (2.4%) 12 (4%) 20 490 כבשים

 של העדר

סימנים קליניים במערכת הנשימה 

ושלשולים. התמותה היתה בטלאים בני 

חודשים. העדר חוסן בחודש מרס  2-1

 אירוע.שלפני ה
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הוסבה תשומת הלב גם לנגיף דבר הצאן אשר יכול להדביק – לקראת ביעור מחלת דבר הבקר בעולם 

בצורה לטנטית בקר ולגרום ליצירת נוגדנים הדומים מאוד לדבר הבקר. כידוע, דבר הבקר בוער 

 הוכרז העולם כנקי מן המחלה.  2011ובשנת  1983 -בישראל ב

הווטרינריים הפסיקו את חיסון עדרי הצאן בתרכיב דבר הבקר והחלו , השירותים 2006בחודש מרס 

 OIE -המיוצר בירדן. שינוי זה דווח ל (ppr 75/1 emtv strainלהשתמש בלעדית בחיסון דבר הצאן )

במטרה להכניס את ישראל לרשימת המדינות אשר בוערה מהן מחלת דבר הבקר ושבהן אין שימוש 

ושינוי זה הביא לכך שהיתה ירידה משמעותית בתחלואה. מחודש יולי בחיסון המכיל נגיף זה. יתכן 

 .יהייה חיסון רשות ולא חיסון חובה כבעברחיסון צאן כנגד המחלה הוחלט כי , 2016

 

 כלבת: 

 2020טבלת אירועי כלבת 

-, בתחומי לשכות וטרינריות גלילישובים/מקומות שונים 34 -מקרי כלבת ב 47אירעו  2020בשנת 

 . ליל מערביגולן וג

 47, נוכל לראות כי חלה עליה משמעותית במספר המקרים )2019אם נשווה את המספרים לשנת 

 74אירעו  2017ישובים, ובשנת  33 -מקרי כלבת ב 60 אירעו 2018(. לעומת זאת, בשנת 17לעומת 

  ישובים. 42 -מקרי כלבת ב

ומיד מקרים נוספים באותו ישוב  ממוינות על פי הסדר הבא: לשכה מצפון לדרום, תאריך ההטבל

 )מסומנים( ובעל חיים. 

 2020מקרי כלבת לשנת 

 מספר אירוע תאריך בדיקה יישוב / מקום לשכה בע"ח
גולן -גליל  תן  1 08/01/2020 דישון 

גולן -גליל  תן*  39 22/11/2020 דישון 
גולן -גליל  תן  2 19/01/2020 יפתח 
גולן -גליל  תן  3 23/01/2020 משגב עם 

גולן -גליל  כלב*  23 30/09/2020 משגב עם 
גולן -גליל  כלב  4 05/02/2020 כפר בלום 
גולן -גליל  בקר  5 16/02/2020 שניר 
גולן -גליל  כלב  6 19/02/2020 רמות נפתלי 
גולן -גליל  כלב  7 25/02/2020 עלמה 

גולן -גליל  בקר*  10 26/03/2020 עלמה 
גולן -גליל  כלב  9 05/03/2020 שמיר 
גולן -גליל  כלב  11 05/04/2020 עג'ר 

גולן -גליל  תן  14 04/05/2020 יראון 
גולן -גליל  תן*  29 18/10/2020 יראון 
גולן -גליל  כלב  16 13/05/2020 ברעם 
גולן -גליל  תן*  31 26/10/2020 ברעם 

גולן -גליל  בקר  17 17/05/2020 כפר סאלד 
גולן -גליל  תן ינאות מרדכ   09/07/2020 19 

גולן -גליל  כלב  21 10/08/2020 סאסא 
גולן -גליל  תן  25 11/10/2020 דן 
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 מספר אירוע תאריך בדיקה יישוב / מקום לשכה בע"ח
גולן -גליל  תן*  28 14/10/2020 דן 
גולן -גליל  תן  26 11/10/2020 דפנה 
גולן -גליל  תן  30 22/10/2020 שדה נחמיה 
גולן -גליל  תן  32 28/10/2020 מרגליות 

גולן -גליל  תן*  47 30/12/2020 מרגליות 
גולן -גליל  כלב  33 10/11/2020 מטולה 
גולן -גליל  תן*  37 16/11/2020 מטולה 
גולן -גליל  זאב  34 10/11/2020 יסוד המעלה 
גולן -גליל  תן*  40 23/11/2020 יסוד המעלה 
גולן -גליל  תן  35 16/11/2020 הגושרים 
גולן -גליל  תן  36 16/11/2020 להבות הבשן 
גולן -גליל  תן  38 18/11/2020 דוב"ב 

גולן -גליל  זאב  42 26/11/2020 חד נס 
גולן -גליל  בקר  44 15/12/2020 דלתון 

גולן -גליל  תן  45 29/12/2020 ריחאניה 
 8 26/02/2020 פסוטה גליל מערבי כלב

 13 27/04/2020 פסוטה גליל מערבי כלב*
 18 03/06/2020 פסוטה  גליל מערבי בקר*

קר*ב  46 30/12/2020 פסוטה  גליל מערבי 
 12 21/04/2020 פקיעין גליל מערבי כלב
 15 07/05/2020 סער גליל מערבי כלב

 20 16/07/2020 לימן גליל מערבי תן
 22 29/09/2020 נטועה גליל מערבי תן
 24 08/10/2020 אילון גליל מערבי תן

 27 13/10/2020 מתת גליל מערבי כלב
רביגליל מע תן  41 23/11/2020 שתולה 

 43 13/12/2020 שתולה גליל מערבי כלב*
 

 תנים.  24 -ו כלבים 15זאבים,  2ראשי בקר,  6היו  2020מקרי הכלבת שאובחנו בשנת  47מתוך 

כלבים משוטטים אינם מתחסנים על ידי פיתיונות תרכיב הכלבת האוראלי המפוזרים בשטח. אין 

ם משוטטים לא מתחסנים על ידי הפיתיונות. קיימות מספר מידע מדויק המסביר מדוע כלבי

השערות; אחת מהן היא שהכלבים אינם אוכלים את הפיתיונות והשנייה היא שהכלבים אינם 

לועסים את הפיתיונות כפי שהשועלים והתנים עושים. כמו כן, יתכן וכלבים משוטטים מגיעים כבר 

 נגועים מסוריה. 

. מטרת הפיזור של החיסון האוראלי היא 2000בוצע בישראל מאז שנת חיסון אוראלי כנגד כלבת, מ

לחסן את אוכלוסיית המאגר של המחלה בטבע, שבישראל היתה לפני הנהגת החיסון האוראלי, 

אוכלוסיית השועלים. השאיפה היא להגיע באמצעות הפיתיונות לכל אוכלוסיית הטורפים ובכך 

כי הארצות הגובלות עם ישראל יבצעו פעולות למיגור  למנוע את התפשטות המחלה. קיימת ציפייה

הכלבת והמחלה תיעלם מאזורנו. בשנים האחרונות מתבצע שיתוף פעולה בין ישראל לירדן, וחוסנה 

 חגורה בשטח ירדן לאורך חלק מהגבול עם ישראל, על ידי הטלת פיתיונות מן האוויר.
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קולארית של המחלה, ניתן למצוא בדו"ח פירוט נוסף על מחלת הכלבת והאפידמיולוגיה המול

 המעבדה לכלבת.

 

 גמרת )אנטרקס(: 

 , לא אובחנה מחלת הגמרת בישראל.2020, ועד לסוף 2015משנת 

 , דווח על אירוע של ראש בקר אחד שחלה במחלה ברמת מגשימים.2014בסוף שנת 

37
42

52
56

46
41

63
67

60

24

5

4446

2122

9 9
12

35

41

192020

13

19

25

42

33

15

34

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

ס
מ

 '
ם

עי
רו

אי
N

˚ 
o

f 
o

u
tb

re
a
k
s

Year/שנה

ישובים-כלבתאירועימספר
Number of Rabies outbreaks (villages) 

1991-2020

45 46

70

85

5758

85

97

79

32

6

64 69

28
34

915 12

5853

32
2429

13

2730

74

60

17

47

0

20

40

60

80

100

120
1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

ס
מ

 '
ם

עי
רו

אי
   

/ N
˚ 

o
f 

c
a
s
e
s

Year/שנה

מספר בעלי חיים-מספר מקרי כלבת 
Number of rabies cases (animals)

1991-2020



 

34 

 

 א(.דווח על שלושה אירועי גמרת ברמת הגולן )נוב, קשת ומעלה גמל 2013בשנת 

 דווח אירוע של גמרת ברמת הגולן במושב קשת.  2012בשנת 

 , לא נרשמו אירועי גמרת בישראל. 2010, כבשנת 2011בשנת 

, אירע אירוע יחיד של המחלה, בבקר לבשר בעדר הרועה ליד מגידו שבעמק יזרעאל. 2009בשנת 

 המחלה לא נראתה בעמק יזרעאל מזה עשרות שנים.

וגם  2005דווח אירוע אנטרקס יחיד באמציה. גם בשנת  2007לה, ובשנת לא דווחה המח 2008בשנת 

אובחנה המחלה באותו מקום. המקרה האחרון של גמרת, לפני אירועים אלה, אובחן  2004בשנת 

 בגונן.  1999בארץ באוקטובר 

 

 

  ברוצלוזיס:

קירה נרחבת בעדרי בקר לחלב. סבצאן ו , נמשכה היארעות מוגברת יחסית של המחלה2020בשנת 

 גיה של המכון הווטרינרי, בערך: "ברוצלוזיס".לווסרעל המחלה, ניתן לקרוא בפרק ה

, על חיסון 2019על מנת לנסות לעצור את המחלה בבקר, החליטו השירותים הווטרינריים, באפריל 

 חודשים.  3-6בכל העדרים. החיסון מתבצע לעגלות בנות  19חובה לבקר בתרכיב זן 

 :ברוצלה קאניס

, 2020בשנת  , מכלבה שהפילה ברוצלה קאניס, לראשונה בישראל, בודד החידק 2019לאחר שבשנת 

, נרחיב מעט על 2020לאור היארעות גבוהה של החיידק בישראל בשנת  .המחלה התפשטה בישראל

 האירועים, על המחלה ועל הפעולות שננקטו לשם צמצום התפשטותה:

 

 :רקע

ומכלבים בבעלות גידול בצפון הארץ  ימבתמספר כלבים  קאניסלברוצלה  ו, אובחנ2019בשנת 

 . פרטית

 .תבכלבים ועלולה להיות זואונוטי, פוגעת בישראל 2019מחלה זו, שלא אובחנה עד שנת 

 המחלה הינה מחלה מחייבת דיווח לשירותים הווטרינריים לפי פקודת מחלות בעלי חיים.

 בחיידקהנגועים  מגזעים שוניםגלו מספר כלבים גליל, התאלון הבבית גידול ב, 2020באוגוסט 

 ברוצלה קאניס. 

2

0

1

0 0 0

1

0 0

2

0 0 0 0

1 1

0

1

0

1

0 0

1

3

1

0 0 0 0 0 0
0

1

2

3

4

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

ס
מ

 '
ם  

עי
רו

אי
N

 o
f 

o
u

tb
re

a
k
s

Year/שנה

מספר אירועי גמרת  
Number of Anthrax outbreaks

1990-2020



 

35 

 

הקובע כי אין להוציא את הכלבים  ,צו הסגר לכלבים בבית הגידול והוציא השירותים הווטרינריים

 .מהמתקן או להכניס אליו כלבים חדשים עד לסיום בירור רפואי

כלבייה למקום לא ידוע. עקב החשש כלבי שיצ'ו מה 90 -כהוצאו על אף ההסגר שהוטל, על פי החשד, 

הוצא חוזר המציע לווטרינרים שאליהם מגיעים כלבים מניסיון מכירה של הכלבים והגורים, 

 ולשלוח דגימות למעבדה.לבצע בדיקה ללקוחות  צעירים מגזע זה, להמליץ

'ו שלא לקנות או לאמץ כלבים מגזע שיצ בהודעה לעיתונות לציבור השירותים הווטרינריים קראו

  .לבצע בדיקת דם )סרולוגיה( טרם קניית כלב מסוג זה והמליצו מבלי לוודא את מצבם הרפואי

כמו כן הומלץ כי כלבים שנקנו מאלון הגליל, יעברו בדיקה סרולוגית על מנת לבדוק אם נחשפו 

 לחיידק.

 להלן מספר פרטים על המחלה.

 :ההיסטורי

 .1966בשנת  Leland Carmichaelבארצות הברית על ידי החיידק בודד לראשונה 

 יולוגיה:טא

 . אארוביקוקובצילוס , , תוך תאיrough, , הינו חיידק גרם שלילי קטןקאניסהחיידק ברוצלה 

 פתוגנזה:

החיידק, ככל חיידקי הברוצלה, נצמד לממברנות מוקוטיות. חומרת המחלה קשורה באופן 

 פרופורציונאלי לכמות החיידק שחודר לגוף.

ימים מההדבקה עם זיקה לאיברים  7-30בקשרי לימפה, החיידק מופיע בדם לאחר  לאחר התרבות

כגון ערמונית, רחם, ושליה. החיידק יכול להישאר בדם למשך שנים וכן באיברים פנימיים ובקשרי 

 לימפה. 

 תפוצה:

נם עולמית אולם דיווחים מגיעים לרוב מדרום מערב ארה"ב, מרכז ודרום אמריקה, סין ויפן. ישכלל 

 דיווחים גם מאירופה ומקנדה. 

 אפידמיולוגיה:

שהופרשו העברת המחלה מתבצעת על ידי חשיפה לנוזלי גוף של בעל חיים נגוע; זרמה, נוזלים 

ם, חלב או שתן. ההעברה העיקרית של המחלה היא בעיקר דרך הפה, בעקבות הפלה/המלטה, נפלי

. להדבקה בין כלבים ידק דרך מגע מיניהאף או הקוניוקטיבה. יכולה גם להתבצע העברה של החי

 דרך אארוסולים, יש חשיבות רבה בכלביות צפופות.

לא נגוע, על אף ששרידות חיידק הברוצלה  לכלבנגוע  מכלבתתכן גם העברה דרך עצמים שמועברים 

 בסביבה הינה נמוכה יחסית.  קאניס

בעוני, אקונומיקה, אלכוהול, החיידק מושמד בקלות על ידי מחטאים אוניברסליים כגון אמוניום ר

 יוד וכו'.

כלביים )גם מהבר( הם המאכסנים הטבעיים של החיידק. המחלה מופיעה בדרך כלל בכלביות 

 ופחות בכלבים המוחזקים באופן פרטי. ,ובמקומות בהם הכלבים בצפיפות גבוהה

 וקשה מאוד להעלים את החיידק לחלוטין. ,המחלה היא כרונית

 לבני אדם.החיידק עלול לעבור 
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 סימנים קליניים:

 במערכת המין:

 .חוסר פוריות בכלבים ובכלבות 

 גורם לדלקת נמקית חריפה אשר מביאה להפלת  ספיגת עוברים או הפלה שכן בשליה החיידק

 העוברים.

 .דלקת באשכים ו/או בשק האשכים ו/או באפידידימיס 

 .)אטרופיה של האשכים )במצב כרוני 

 .ירידה באיכות הזרמה 

 :ם כללייםסימני

  סימנים הקשורים לדיסקוספונדיליטיס )כאבים בעמוד השדרה, פרזיס או שיתוק של גפיים

 אחוריות(.

 .לימפאדנופתיה 

 .הגדלת הטחול 

 .דלקת בקרנית 

 הליכה כאובה/צליעה. 

 .עייפות/אבדן משקל 

 .)אוסטאומיליטיס )נדיר 

  .)דלקת במנינגים וסימנים עצביים )נדיר 

 .בד"כ אין חום 

  סימנים כלליופיעו לא שיתכן גם. 

  תמותת כלבים מהמחלה היא נדירה, על אף שהתחלואה יכולה להיות באחוזים גבוהים, אם

 מדובר במקום בו הכלבים נמצאים בצפיפות גבוהה.

 אבחון:

מתבצע על פי סימנים קליניים ובדיקות נוספות. בד"כ יש לנקוט בלפחות שתי שיטות אבחון, כשבעל 

 החיים עודנו בחיים.

 ממצאים מעבדתיים:

 ובדיקת שתן:ספירת דם, פאנל ביוכימי 

 בד"כ בתחום הנורמה. 

 לעתים ניתן לראות עליה בכדוריות הלבנות עקב נויטרופיליה.

 לעתים ניתן לראות גלובולינים גבוהים ואלבומין נמוך.

יש כאשר בדיקות הדם תקינות וקיימת הגדלת טחול ו/או קשרי לימפה, עם דיסקוספונדיליטיס, 

 לחשוד בהדבקה בברוצלה קאניס.

 בדיקת זרע:
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ספירה נמוכה, ראשי תאי זרע מנותקים, צורה בלתי נורמלית של תאי זרע. לעתים לא ניתן לראות 

 כלל תאי זרע בזרמה.

 הדמיה:

לעתים ניתן לראות דיסקוספונדיליטיס מוקדי או רב מוקדי. באולטראסאונד ניתן לראות לעתים 

 טת הערמונית בזכרים.צורה לא רגילה של בלו

 :בדיקות במעבדה לברוצלוזיס במכון הווטרינרי

. שנבדקים בעזרת קיט לבדיקות סקר לכלבים חשודים יש לשלוח סרום לבדיקת נוגדנים )סרולוגיה(

 אם תוצאת הבדיקה היא שלילית, הסיכוי לנגיעות בחיידק נמוכה ביותר.

חיובית שגויה( עם קבלת תוצאה חיובית, יש כיון שבדיקת הסקר רגישה מאוד )ועלולה לתת תוצאה 

 לבצע בדיקה נוספת בשיטה אחרת.

 הכלב יחשב כחיובי, ולא, כשלילי.אם תוצאת בדיקת האימות הינה חיובית, 

 : ומניעה טיפול

, עם גילוי כלב עיקור/סרוס של כלבות/כלבים נגועים מורידים את הסיכוי להעברת החיידקכיון ש

 . טיפול אנטיביוטילהתחיל בולאלתר,  בעיקור/סירוס ש לחייבחיובי לברוצלה קאניס, י

מומלץ שילוב של אנטיביוטיקה ממשפחת הטטרציקלין עם אנטיביוטיקה נוספת ממשפחות אחרות 

כיון שהחיידק הינו תוך תאי, טיפול שבועות.  6-8כגון קווינלונים או אמינוגליקוזידים, למשך 

ועלת כנגד חיידקים תוך תאיים, וגם אז הטיפול אינו מצליח חייב לכלול אנטיביוטיקה הפאנטיביוטי 

 להעלים את החיידק לחלוטין בכל המקרים.

עד לקבלת שתי תוצאות שליליות , בנוסף, הכלב ייבדק אחת לשלושה חודשים בבדיקה סרולוגית

עוקבות. הרופאים הפרטיים הונחו להסביר ללקוחות את חשיבות ההיגיינה האישית בעת הטיפול 

 לב.בכ

 השירותים הווטרינריים הנחו את הרופאים איך לנהוג בעת מקרה חיובי וחידדו את שרשרת הדיווח.

הסכמה  תוך כדייוכלו להיות מועברים לבתים חדשים הוחלט כי כלבים נגועים בברוצלה קאניס 

על ידי מדעת של המשפחה המאמצת לקבל כלב שאובחן כנגוע בברוצלה, הדרכת המשפחה המאמצת 

 3מעקב אחר בריאות הכלב מדי טיפול והמשך התחייבות לו קאניסבנושא ברוצלה וטרינר  רופא

  ., עד לקבלת שתי תוצאות שליליות עוקבותחודשים

 כיום, לא קיים חיסון נגד המחלה.

הרחקת הכלבים הנגועים )הפרדה מוחלטת( ובדיקות תקופתיות של הכלבים  – מניעה בכלביות

ילית לנוגדנים מכל הכלבים פעמיים רצופות במרווח של שלושה האחרים עד לקבלת תוצאה של

 חודשים. יש לחטא את הכלבייה לעתים תכופות, ובייחוד לאחר כל המלטה/הפלה.

 היבטי בריאות הציבור:

המחלה הינה מחלה זואונוטית. בני אדם עלולים להידבק בחיידק, על אף שהינם עמידים יחסית 

 לזיהום מהחיידק. 

מכשל חיסוני, והבאים במגע עם נוזלי המלטה, זרמה נגועה או שתן נגוע,  הסובליםקר בני אדם, בעי

עלולים להידבק. הסימנים בבני אדם יכולים להיות חום מתמשך, כאבי שרירים, הזעות בלילה 

 והרגשה לא טובה.  כמו כן יתכן שלא יופיעו סימנים כלל.
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  :BSE - ספגת המוח

ת של מנהלי השירותים הווטרינריים, השירותים הווטרינריים , באסיפה הכללי2013בחודש מאי 

הכרה כי ישראל נמנית בין המדינות עם סיכוי זניח לנגיעות  OIE -הישראליים קיבלו מארגון ה

 במחלה. 

 בעקבות הכרזה זו ירד הצורך לבדוק פרות בריאות שנשחטות בבתי מטבחיים.

מחוייבים לבדוק את  ותים הווטרינרייםהשירלהמשך הסקר ולשם שמירה על הסטטוס המכובד, 

חודש שמתות במשקים ונשלחות למתקן הכילוי, כמו כן את אלו שנשלחות  30כל הפרות מעל גיל 

 למכון הווטרינרי לבדיקת כלבת או לנתיחה לסיבת המוות.

. מאז המקרה היחיד של מחלת ספגת המוח בבקר, במאי 2020-2003לא אובחן אף מקרה בין השנים 

מוחותיהן של כל הפרות  2013הגולן, נבדקו עד -אשר אובחן בפרה מעדר חלב באורטל שברמת ,2002

חודשים(, בטרם שוחרר בשר  48, מעל גיל 2013ועד  2010חודש )ומחודש מרס  30שנשחטו מעל לגיל 

הבהמה למאכל אדם. כמו כן נבדקו מוחות מגופות בקר מבוגר המגיע למתקן הכילוי ולמתקן 

 ר המוות שבמכון הווטרינרי. הנתיחות לאח

בעמק בית שאן ועברה בגיל שנתיים  1992, נולדה בשנת 2002הפרה היחידה בישראל שאובחנה בשנת 

לרפת שברמת הגולן. המוות בא בעקבות שני ימי מחלה שאופיינו בירידה בתנובת החלב, סימנים 

כל המוחות שנבדקו מאז עצביים, רביצה, חריקת שינים ותנועת לעיסה בלתי רצוניות. כאמור, 

 נמצאו שליליים לספגת המוח.  2002המקרה בשנת 

 

  :Mycobacterium bovis -שחפת הבקר מ

פרות חלב,  297, התגלתה מחלת השחפת ברפת של קיבוץ מעוז חיים. העדר מנה 2019בחודש מרס 

פתולוגיים  פרות עם סימנים 3עגלים. בשחיטה רוטינית נמצאו  5 -עגלות ו 232פרות יבשות,  30

הדומים לשינויים הנגרמים על ידי שחפת, כולל גרנולומות בריאות. נלקחו דגימות מהליקויים למכון 

מיקובקטריום הווטרינרי ולמעבדה המרכזית לשחפת של משרד הבריאות ונמצא כי מדובר בחיידק 

כשבמהלכה  , כל העדר עבר בדיקת טוברקולין השוואתית,14/03/19. לאחר הגילוי, בתאריך בוביס

מבעלי החיים נשלחו לבדיקה פתולוגית, נתיחה  16עגלות נמצאו חיוביות והומתו.  10 -פרות ו 36

לאחר המוות. לא נמצאו שינויים פתולוגיים משמעותיים, אולם בארבע מהפרות, נמצאו חיידקים 

ים חודשים, תוך כדי המתת בעלי החי 2-3יציבי חומצה. הוחלט לבצע בדיקות המשך לעדר כל 

, 2019החיוביים, וזאת בנסיון לנקות את העדר מהמחלה. על כן, במחצית השניה של חודש יוני 

עגלות הגיבו חיובית לבדיקה, ונשלחו לבית  4 -פרות ו 47נערכה בדיקת טוברקולין נוספת לעדר. 

 -המטבחיים תוך כדי נקיטת אמצעי זהירות קפדניים. בבדיקה שלאחר המוות בבית המטבחיים, כ

נמצאו עם קשרי לימפה מדיאסטינליים ו/או רטרופרינגיאליים מוגדלים. בכמה מהפרות  40%

נמצאו גרנולומות ברקמת הריאות. שתי פרות נוספות שנשלחו לשחיטה )לא בעקבות בדיקת 

, בה 2019טוברקולין חיובית(, נמצאו עם גרנולומות בריאות. בדיקת העדר הבאה נערכה בספטמבר 

 עגלות( והומתו. 8 -פרות ו 21ים נמצאו חיוביים במבחן הטוברקולין )בעלי חיים נוספ 29

פרות נמצאו חיוביות והומתו. הבדיקות  12, 2019בבדיקת טוברקולין נוספת שנערכה בנובמבר 

פרות ועגלה אחת נמצאו חיוביות בבדיקת  9ובינואר בשנה זו, , 2020המשיכו במהלך שנת 

עגלות נמצאו חיוביות בבדיקת  6 -פרות ו 6, 2020ש מרס טוברקולין. בעלי החיים הומתו. בחוד
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פרות נמצאו חיוביות והומתו. בבדיקה  2טוברקולין והומתו. בבדיקה הבאה שנערכה בחודש מאי, 

עגלות נמצאו חיוביות בבדיקות טוברקולין. בחודש יולי הוחלט  23 -פרות ו 5שנערכה בחודש יוני, 

גבוה של בעלי חיים שנמצאו חיוביים בבדיקה, התקבלה לבצע בדיקות אינטרפרון ולאור אחוז 

 החלטה להמית את כל העדר.

 251חיוביים בבדיקת טוברקולין.  190ראשי בקר שהיו בעדר,  564אירוע זה הסתיים בכך שמתוך 

 נשחטו בתנאים מגבילים. 313 -הומתו ו

אובחן בבקר בפעם  לא ברור מהיכן חדר החיידק לעדר ומדובר במחלה מגיחה בשנית. חיידק זה 

 -. יצויין כי אירוע זה אינו קשור לאירוע בו נמצא עגל יבוא חיובי ל1999האחרונה בשנת 

Mycobacterium caprae  2018בסוף שנת. 

עדרים נמצאו נגועים במחלה. מעלה גלבוע וכפר רופין, שיש ביניהם קשר  3עוד  2020במהלך שנת 

 לות של הרפת שנמצאת במעלה גלבוע(. אפידמיולוגי )בכפר רופין מגדלים את העג

 188, נמצאו ברפת שמנתה 2020כמו כן, במושבה כינרת אובחנה המחלה ברפת משפחתית. עד סוף 

 עם בדיקת טוברקולין חיובית, על פי לוח הזמנים הבא: 76בעלי חיים, 

העדר הוחלט לשחוט את כל  2021. בתחילת 6 -, דצמבר12 -, נובמבר45 -, אוקטובר13 -ספטמבר

 בשל הנגיעות הגבוהה.

 :, נרחיב עליה מעט2019שנה עד לשנת  20כיון שמדובר במחלה מגיחה בשנית, שלא היתה בארץ 

מחלה חיידקית כרונית של בעלי חיים היכולה להיגרם  ( היאBovine tuberculosisשחפת הבקר )

 טוברקולוזיס יוםמיקובקטרומיקובקטריום קפרי )הנפוץ ביותר( אך גם ממיקובקטריום בוביס מ

)נדיר(. המחלה מאובחנת בדרך כלל בבקר אולם יכולה להופיע גם בבעלי חיים אחרים לרבות חיות 

 בר, כולל טורפים, והיא מחלה נפוצה יחסית ברחבי העולם.

, ומהווים את מקור ההדבקה העיקרי של מיקובקטריום בוביסבקר הינם מאגר המחלה העיקרי של 

מיקובקטריום ולם שחפת באדם ברוב המקרים נגרמת על ידי החיידק . אבחיידק זהבני אדם, 

 .מיקובקטריום בוביסולא  טוברקולוזיס

 .OIE -שחפת הבקר הינה מחלה מחייבת דיווח, הן לשירותים הווטרינריים והן ל

המחלה נפוצה בכל העולם, במיוחד באפריקה ובחלקים באסיה, אולם היא גם מצויה  פיזור:

 ובאמריקה.  במדינות באירופה

המחלה מדבקת ויכולה להיות מועברת במגע עם בעלי חיים נגועים )כולל חיות  העברה והתפשטות:

בר( או באופן עקיף על ידי צריכת מזון מזוהם. אופן ההעברה הנפוץ בתוך עדרי הבקר הינו שאיפת 

דבק אארוסולים מזוהמים, אשר הוצאו מפרות נגועות באמצעות שיעול. עגלים עלולים להי

 מקולוסטרום או חלב נגועים ובלתי מפוסטרים.

בני אדם עלולים להידבק על ידי צריכת חלב לא מפוסטר או על ידי מגע עם רקמות נגועות בבית 

המטבחיים. קצב התפתחות המחלה הוא איטי )חודשים עד שנים( ובעל החיים יכול להפיץ את 

 הקליניים. החיידק ולהדביק, הרבה מאוד זמן לפני הופעת הסימנים

המחלה יכולה להיות תת אקוטית או כרונית עם מגוון רחב של התבטאויות. סימנים קליניים: 

הסימנים האופייניים ביותר כוללים חולשה, אבדן תאבון וירידה במשקל, חום עולה ויורד, קשיי 

 נשימה ושיעולים, סימנים של דלקת ריאות, שלשולים וקשרי לימפה מוגדלים.
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גרנולומות ו/או אבצסים בקשרי לימפה באזור המדיאסטינום, ה שלאחר המוות: ממצאים בנתיח

 באזור הראש ובאזורים אחרים. גרנולומות ואבצסים )מורסות( בריאות, בכבד ובאזורים אחרים.

  

 מעוז חיים -מורסות וגרנולומות בקשרי הלימפה באזור המדיאסטינלי בחלל החזה  

  

 י לימפה מדיאסטינליים, בריאות ובכבד. מעוז חיים.גרנולומות ומורסות בקשר
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 גרנולומות ומורסות בקשרי לימפה ובריאה. 

 *באדיבות המעבדה לפתולוגיה במכון הווטרינרי

הסימנים הקליניים לבדם אינם מאפשרים אבחון של המחלה, במיוחד שהם לא תמיד אבחון: 

זרקת טוברקולין יונקים וטוברקולין עופות לתוך קיימים. האבחון נעשה על ידי מבחן טוברקולין. ה

העור והשוואת התגובה של העור אחרי שלושה ימים. אם ההבדל בין התגובות בשני אתרי ההזרקה 

הינו משמעותי, ניתן להתייחס לבעל החיים כחיובי לשחפת הבקר. קיימות שיטות נוספות לבדיקת 

 מקובלת ביותר.בעלי חיים, כאשר בדיקת דם לגמא אינטרפרון היא ה

האבחון הסופי מתבצע על ידי זריעת תרבית וזיהוי החיידק במעבדה בקטריולוגית, תהליך שעלול 

 לארוך שבועות רבים )בארץ, במעבדה המרכזית לשחפת במשרד הבריאות(.

מיקובקטריום שחפת בבני אדם בדרך כלל נגרמת על ידי סיכונים לבריאות הציבור: 

או  מ. בוביסבקה היא מבני אדם אחרים. אולם הדבקת בני אדם מכאשר מקור ההדטוברקולוזיס

 יכולה להתרחש )שחפת זואונוטית(.  מ. טוברקולוזיסאפילו 

 

 פעולות נוספות שבוצעו במחלקה לאפידמיולוגיה:
 

 EUFMD -חברות בוועדת המחקר של ה

, אירופאי, הצטרף ד"ר בלאיש לוועדת המחקר של הפה והטלפיים של האיחוד ה2011באוקטובר 

Special Committee on Research of the EUFMD Comission ..ד"ר בלאיש מכהן בוועדה זו עד היום 

 

 )ד"ר מ. בלאיש( השתתפות בכנסים

 High level international conference: The Future of global pork production under 

the threat of African swine fever, European commission, 17 February 2020, 

Berlin. 
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 Regional Training Workshop on the new OIE World Animal Health Information 

System (OIE-WAHIS) and the European Animal Disease Information (ADIS) for 

National Focal Points for Animal Disease Notification to the OIE in Europe. 

Region: EUROPE - OIE Headquarters, Paris - 26 to 28 February 2020 

 רצאה בנושא קדחת שלושת הימים בכנס בין לאומי של הה- EUFMD .)וירטואלי( 

 הצגת פוסטר ב- open session  של הEUFMD  בנושא סקר על קדחת שלושת הימים שערכתי

 עם עמיתים מארגון זה.

 

 חברות בוועדות )ד"ר מ. בלאיש(

  ;חבר במועצה הארצית לניסויים בבע"ח 

 סויים של המועצה לניסויים בבעלי חיים; חבר בוועדה הארצית לאישור ני 

  וועדה להסמכת רופאים וטרינרים לפיקוח על ניסויים בחיות מעבדה; היו"ר 

 .חבר בוועדת הקובלנות כנגד רופאים וטרינרים  

 .יו"ר הוועדה המייעצת למנהל שו"ט בדבר הגדרת כלבים מגזע מסוכן 

 חבר בוועדת ההיגוי המשרדית לשינויי אקלים 

  שחפתה שהוקמה על ידי מנהל השירותים וטרינריים בנושא ועדיו"ר. 

  ועדה שהוקמה על ידי מנהל השירותים וטרינריים בנושא ברוצלה קאניס.יו"ר 

 חבר בוועדת הבטיחות של השירותים הווטרינריים. 
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 השירותים הווטרינריים בשדה

גולן-גליל  

 העמקים

ל מערביגלי  

 השפלה וההר

 השרון

 הנגב
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 )ראש פינה( גליל גולן וטרינרית לשכה
 

 שטח גיאוגרפי: 

הלשכה משיקים ללבנון, לסוריה ולירדן. בתוך גבולות ישראל הגבול הצפוני והגבול המזרחי  גבולות

עד צומת  85מכפר תבור עד צומת קדרים, כביש  65הינם גבולות המדינה. הגבול המערבי הוא כביש 

ו . הגבול הדרומי הינ)חוצה את הר מירון, כך שצדו המזרחי שייך ללשכה( חנניה וקו דמיוני עד ברעם

 במערב.  קיש-פרלכמזרח בקיבוץ גשר נחל תבור, שעולה מ

 השלכות אפידמיולוגיות:

לגבי המדינות השכנות, קרי לבנון, סוריה וירדן אין לנו מידע אפידמיולוגי. מהשתיים הראשונות 

 .בלבד בכלל ומהאחרונה באופן חלקי

 .או מעבירים יםמחלות מהמדינות השכנות עוברות הן באוויר והן ע"י תנועה של בעלי חי

השלכות  . כאמור, יש לכךאפריקאי חוצה את אזור הלשכה מצפון לדרום-השבר הסוריכמו כן, 

 .חיות בר הרבהומאכלס  אפידמיולוגיות שכן, עמק החולה מהווה תחנת מעבר לציפורים נודדות

 

 דמוגרפיה: 

 טבריה, צפת, קצרין וקריית שמונה. ערים: 4

 ל עליון, מבואות חרמון, מרום גליל, גליל תחתון ועמק הירדן.גולן, גלי מועצות אזוריות: 6

מסעדה, מג'דל שמס, עין קיניא, בוקעתה, מטולה, גוש חלב, טובא זנגרייה,  מועצות מקומיות: 13

 יסוד המעלה, חצור הגלילית, ראש פינה, יבנאל, כפר תבור וכפר קמא.

מועצות מקומיות וד בתוכו עיריות אגמ. הוא 2018לפעול בתחילת שנת החל אשכול גליל מזרחי 

)מסעדה, עין קיניא, בוקעתה, מטולה, גוש חלב, טובא זנגרייה, יסוד המעלה, חצור הגלילית וראש 

פינה(  ואזוריות )העיריות צפת, קריית שמונה, קצרין והמועצות האזוריות גולן, גליל עליון, 

 רשותיים.רכז את שירותי הווטרינרים הממבואות חרמון ומרום גליל( ו

 

 כלביות עירוניות. 4בתחום המחוז 

 

 התפלגות המשקים:

 רפתות מושביות. 78-ורפתות שיתופיות  4רפתות קיבוציות,  21בשטח הלשכה ישנן  :רפתות חלב

 .ממשיכה רפתות מושביות )משפחתיות(מגמת סגירת 

 

 מעדרי הבקר לבשר בישראל נמצאים בשטח הלשכה. 80%-: כעדרי בקר לבשר

 

. דירי והן בגידול אקסטנסיביגידול אינטנסיבי, הן במספר לא מבוטל של עדרי צאן,  אן:עדרי צ

 עזים/כבשים חולבות מקבלים תשומת לב רבה, בשל  גודלם וגם בשל רגישותם למחלות.
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 מבנה הלשכה:

טרינרים, מפקח ורופאים ו שלושה סגן מנהל לשכה, עובדים: מנהל לשכה, 7הצוות מונה  כח אדם:

 ורכזת לשכה. מקנה

 

 תחנות הסגר ייבוא:

תחנת הסגר בגוש חלב הקולטת בקר וצאן אירופאי. התחנה קמה כמענה למחסור בתחנת הסגר 

 .2018בשנת  ליבואנים של הרשות הפלסטינאית

 הוקמה תחנת הסגר נוספת לעגלים וכבשים מיובאים. גם היא ממוקמת בגוש חלב. 2019בשנת 

 

 אירועי מחלות רשומות:

  כלבת:

 אירועי כלבת בתחומי הלשכה:

 ראשי בקר(. 4, כלבים 11 זאבים, 2 תנים, 21אירועי כלבת ) 38 - 2020שנת 

 

 ברוצלה:

 ברוצלה קאניס

כלבים מכלביית אלון הגליל, שם אובחנו כלבי שיצו עם ברוצלה קאניס למושב  100אירוע הברחת 

 אליפלט.

 

 ברוצלה מליטנזיס ברפת

 ל. אבחון ראשון ביולי.התפרצות ברפת חלב בבית הל

 .2020משיך לתוך שנת הביעור המחלה )בדוק והשמד( עדיין 

 

 שחפת:

התגלה חשד לשחפת בפרה שהגיעה לבית המטבחיים מרפת לחלב במושבה  10.09.2020בתאריך 

 .PCRאומת החשד בבדיקת  15.10.2020 -כנרת.  ב

ינה בדיקת גמא אינטרפרון. ביעור המחלה נעשה בשיטת בדוק ושחט, כאשר הבדיקה המתבצעת ה

 .2021משיך לתוך שנת הביעור המחלה עדיין 

 

  בת שחפת:

 .המחלה אנדמית

 

 לפטוספירה פומונה:

 בנחלים המתנקזים לכנרת.  2018המחלה אובחנה ע"י משרד הבריאות בשנת 

 המחלה אובחנה אצל אנשים שטיילו בנחל שניר. 2020בשנת 
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 בנחל תבור ובפרה חולבת במושב שדה אילן בגליל התחתון.כלבים שטיילו בכמו כן, היא אובחנה 

קיים חיסון המוגדר כחיסון חובה אזורי בהתאם  מקרים התגלו במספר רפתות בגליל העליון. מספר

 אשתקד.של לנגיעות 

יובא חיסון משושה לכלבים המכיל גם לפטוספירה  החיסון מתבצע על ידי הרופאים הפרטיים.

 אזורים הנגועים.פומונה ומומלץ לחיסון ב

 

 מיקופלסמה אגלקטיה

 מספר אירועים בבקר ובצאן.

 

 פסטורלה מולטוצידה  -אלח דם מדמם

 רפתות ועדרי בקר לבשר.מספר ב 2017 -ממשיכה מהמחלה 

 

  קדחות )אנפלזמה, בבזיות ותיילריה(:

יסוני משקים רבים, בעיקר ברמת הגולן, מחסנים את הוולדות באופן שגרתי. כמו כן, מבוצעים ח

ת ועדיין מופיעים מעת לעת אירועים של  קדח חובה לעגלים המיועדים למבחני גדילה בבת יער.

 .הנגרמות גם על ידי אנפלסמה ובבזיה קרציותה

 

 :)BTV(חול הלשון כ

 המחלה אנדמית ומופיעה הן בעדרי צאן והן בעדרי בקר.

 כולל את כל הזנים המאובחנים. הוא אינוקיים חיסון בשוק, אך 

 .אן ברחבי הגליל התחתוןצהשנה היו אירועים רבים של גלי הפלות במשקי 

 

  לאוקוזיס אנזואוטי בבקר:

ישנם מספר משקי חלב הידועים כנגועים במחלה. לא נעשות בדיקות סקר, אך מעת לעת במסגרת 

 הבדיקות שנעשות לפני מכירה מתגלים בעלי חיים נגועים.

 

  בצאן: Qכלמידיה וקדחת 

 עדרים בהם המחלה אנדמית.  ישנם מספר

 ברוב המשקים מזריקים אוקסיטטרציקלין כדי למנוע הפלות.

 

 אככינוקוקוס גרנולוזוס:

 נתגלה בפרה מרפת ברמת הגולן.

 

EHDV: 

 .היו מספר אירועים ברפתות חלב
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 שאובחנו במכון הווטרינרי (ישנות-חדשות טרמטודות  )עלקות

1.  Paramphistomum  

אובחנה בפרטים מעדר הבקר של רמת מגשימים,  שנה. 20בחנה בארץ כבר זוהי תולעת שלא או

 אשר נראו משלשלים, רזים וחלשים ומתו.

החלזונות מפרישים את הביצים על . אחסן הביניים: חלזונות מיםמ המאחסן הסופי: בקר

העשב. הבקר אוכל את הביצים, הצורות המדביקות נובטות בתריסריון וקורעות אותו. 

 חודרת בחזרה לכרס, שם היא מתרבה. הבקר המודבק מפזר ביצים עם הצואה. הטרמטודה

2. Schistosoma Canis  

  ייתכן שאחרי שנתיים גשומות מאד הייתה התעוררות.
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 לשכה וטרינרית גליל מערבי )עכו(
 

 שטח גיאוגרפי: 

 :   גבולה הצפוני של ישראל מראש הנקרה עד קיבוץ סאסא.צפון

דרומה לאורך הגבולות המערביים של הר מירון, בית ג'אן לכביש עכו צפת, : מאזור סאסא מזרח

 צומת קדרים, ואדי חמאם, צומת גולני.

 : האזור המערבי של נצרת עמק בית נטופה לכיוון מערב לטבעון וחיפה )כולל(.דרום

 : חיפה עד ראש הנקרה.מערב

 

 דמוגרפיה: 

 אזוריות(. מועצות מקומיות, מועצות ת )ערים, מועצו 58 -בתחום הלשכה הווטרינרית ישנן יותר מ

ישובים. ברישומי הלשכה הווטרינרית קיימים  180 -רופאים וטרינרים רשותיים חולשים על כ 40 -כ

-מתוכם: קרוב ל, לקוחות פעילים )מגדלים/סוחרים/אחרים( הקשורים בתחום בעלי חיים 12,600

 בעלי עניין נוספים. טיים וכן ים, רופאים וטרינרים פרסוחר 325מגדלים,  6,000

בבית דגן דגימות שנלקחו ע"י צוות הלשכה, של המכון הווטרינרי כבכל שנה נשלחו למעבדות האבחון 

 2020בשנת ממאות ביקורים במשקים. הלשכה קלטה גם דגימות מרופאים פרטיים ורופאי רשויות. 

רובן למטרת אבחון ברוצלוזיס.  בדיקות דם בעיקר לצאן אך גם לבקר, 8,765 רופאי הלשכה ביצעו

בנוסף נלקחו עשרות דגימות לבקר לפני מכירתו להמשך גידול במשקי יעד שונים. בשנים האחרונות 

הופרטו משימות שגרה וכיום ממעטים בבדיקות יזומות של הלשכה. מנהל הלשכה והצוות עוברים 

 בתחומים עליהם הם ממונים. על כל התוצאות המתקבלות לשם שיפוט, סיווג והתוויית דרכי פעולה

וכלבת לכלבי  לצאן וזיסברוצל, יום בלשכה רק חיסוני פה וטלפייםבהיבט החיסונים, מבצעים ה

 .רועים וצאן בפינות חי

פינות חי אשר מפוקחות ומחוסנות על ידינו למניעת העברת מחלות  52ישנן בתחום הלשכה 

 זואונוטיות ולשמירה על רווחת בעל החיים.

 

 המשקים ובתי מטבחיים: התפלגות

אחד לחזירים בישוב מעיליא המשרת את כל משקי הגידול בארץ )למעט אחד בדרום,  בית נחירה

 להב(.

חיפה, שפרעם, ירכא ודיר אל אסד. למרות מספרם הרב של בתי המטבחיים בטווח  בתי מטבחיים: 4

 הרבה מוקדים. גיאוגרפי קטן יחסית, עדיין ישנם היקפי "שחיטה שחורה" לא מבוטלים ב

 -תחנת הסגר חיפה

משמשת כתחנת הסגר לבקר, צאן וסוסים המגיעים מחו"ל. חיות המשק מחוסנות בתחנת ההסגר 

נגד פו"ט וננקטים אמצעים למניעת כניסת מחוללי מחלה לשטח ישראל. כמו כן, בדיר אל אסד ישנה 

 תחנת הסגר פרטית של חברת דבאח המשמשת לבקר וצאן. 
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 :כללי

האחריות של הלשכה הווטרינרית כולל ישובים השונים זה מזה מבחינת אופי ממשק הגידול  אזור

והמסחר המציבים אתגר גדול וקשה בפני השירות הווטרינרי הממשלתי ועובדיו בשל הבעיות 

הייחודיות של כל ישוב ויישוב כמו גם בהבדלי גישה, מסורת ודרך החזקה וטיפול בבעלי חיים. בנוסף 

כלכלית רבגונית.  -בת אוכלוסיית האזור מפסיפס נרחב של תושבים בעלי תפיסה חברתית לכך מורכ

מורכבות זו דורשת מהרופא הווטרינר הממשלתי לנהוג במשנה זהירות וברגישות מרובה כאשר הוא 

 ניגש לפתור בעיות ולטפל בנושאים הקשורים בעבודתו ובתפקידו. 

 

 מבנה הלשכה:

עובדים: מנהל לשכה, חמישה רופאים וטרינרים, סטודנטית  8מנה  2020הצוות בשנת  ח אדם:וכ

 שנקלטה ורכזת לשכה. 

 

 כללי -שליטה במחלות 

מועברים דרך קבע באמצעות לשכות הבריאות, איתן של מחלות זואונוטיות נתוני תחלואה בבני אדם 

י חיים, בוצעו הלשכה עובדת בשיתוף פעולה הדוק ובתיאום. במקרים חיוביים בהם נמצא קשר לבעל

התמודדנו עם מחלת הברוצלוזיס השנה לא רק בדיקות לבעלי החיים לאימות הקשר הזואונוטי. 

 בקרב הצאן, אלא גם ברפת חלב ואף בכלבייה )ברוצלה קאניס(.

צפינו במספר אירועי כלבת בגזרת המחוז. בעקבות אירועים אלו ואחרים הוכרז שטח נרחב  בנוסף

 ור בסיכון גבוה. לאורך הגבול הצפוני כאז

קיים שיתוף פעולה נרחב המתבצע עם גופים אחרים הקשורים בדרך זו או אחרת לנושאים 

הווטרינריים: משרד הבריאות, הגנת הסביבה, קק"ל, מנהל מקרקעי ישראל, רופאים וטרינרים 

ת פרטיים, רופאים וטרינרים רשותיים ויחידות פיקוח כמו הפיצו"ח, פיקוח חקלאי, מג"ב ומשטר

 ישראל. מנהל הלשכה מקיים מפגשים קבועים לתיאום עמדות ודרכי פעולה. 

 ופעולות  , ביקורותחיסונים

, צוות הלשכה הווטרינרית גליל מערבי ביצע מאות אלפי פעולות שונות, בעיקרן חיסונים, סימון בע"ח

ן שצוות ובדיקות שונות. ארעה ירידה משמעותית במספר פעולות החיסו ביקורות ריווחת בע"ח

, אך במקביל עלה מספר הביקורות שאנו עושים ברפתות, הלשכה ביצע, עקב הפרטת מספר תרכיבים

 .חזיריות, פינות חי, כלביות ופינות ליטוף

 

בשנה זו התחלנו בשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים )רט"ג( בנושא צער בעלי חיים )צעב"ח( בעת 

ם ע"י רט"ג ואנו מסייעים להם בהליך המשפטי ע"י מתן צייד לא חוקי. כלבים המשמשים לכך נתפסי

 חוות דעת בנוגע לעבירות על חוק צעב"ח בנוסף לעבירות על חוק הגנה על חיות הבר.

 

אירועי צעב"ח במחוז גליל מערבי, באופן עצמאי או  68 -הלשכה השתתפה או סייעה ב 2020במהלך 

 יצו"ח.ביחד עם גורמים שונים כגון וטרינרים רשותיים והפ
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הלשכה סיימה סקר בשני משקי צאן לבירור התגובה החיסונית לחיסוני כלבת בעיזים  2020בשנת 

וכבשים, כאשר המטרה הייתה לבחון את רמת הנוגדנים לאחר מתן בוסטר לעומת חיסון כלבת יחיד. 

 הסקר בוצע בשיתוף מעבדת הכלבת במכון הווטרינרי.

 

 

 אירועי מבחר מחלות רשומות:

 

  :כלבת

 ישובים שונים: 8 -מקרי כלבת בחיות משק וחיות בר במחוז גליל מערבי ב 12נמצאו  2020בשנת 

בפברואר אובחן כלב חיובי בפסוטה. באותו ישוב, אובחן כלב נוסף באפריל, ושתי פרות: אחת ביוני 

 ואחת בדצמבר. 

מצאו תן נגוע בלימן. באפריל אובחן כלב חולה כלבת בפקיעין, במאי כלב חולה בסער ובחודש יולי נ

בספטמבר נמצא תן חולה בנטועה ובאוקטובר נמצא תן חולה כלבת באיילון, וכלב נגוע במתת. 

 בנובמבר נמצא תן חיובי בשתולה ובדצמבר כלב נגוע.

בוצעו פעולות מניעה רבות שעיקרן כמובן חיסוני כלבת ושיתוף פעולה מוצלח עם יתר הגורמים בעלי 

 העניין מקרב הרשויות.

  

  ברוצלוזיס באדם ובבעלי חיים:

הלשכה ניהלה ביעור ברוצלוזיס בשל . במחוז גליל מערבי היו מספר אירועי ברוצלוזיס 2020-ב

. הלשכה מבצעת 2020ועד סוף  2019הימצאות ברוצלה מליטנזיס ברפת קיבוץ אושה החל מאוגוסט 

 מקרי הדבקה בבני אדם. דיגומי כלל העדר אחת לחודש עד לביעור החיידק. באושה לא דווחו

ברחבי הגליל מערבי, ובפרט אובחנו מספר אירועים של מחלת הברוצלוזיס בצאן כמו בכל שנה, 

ככל הנראה המחלה בבני  אשר טופלו בהתאם לנהלי העבודה.בטמרה, ראס עלי, מזרעה ושפרעם, 

וכן במגע של  אדם קשורה במסורת השימוש בחלב גולמי והכנת גבינות ללא טיפול מתאים )פסטור(

 .המגדלים עם נקבות אחרי המלטה

מספר החולים הגיע לכמה עשרות בני אדם במספר ישובים, כולם במגזר המיעוטים. באותם מקומות 

 נעשו בדיקות לבעלי חיים. מספר עדרי צאן הומתו. באחרים, החשודים הוצאו לשחיטה. 

מרביעים במשקים נבדקים כשגרה. מאות בדיקות שונות נערכו השנה למטרת איתור המחלה. זכרים 

 במספר מקומות נמצאו בע"ח נגועים אשר הומתו. 

 

אובחנו מקרי ברוצלה קאניס בבית גידול לכלבים באלון הגליל. זו הייתה ההתפרצות  2020בנובמבר 

 הכלבים המדוברים טופלו ועוקרו/סורסו. הראשונה בסדר גודל שכזה בישראל.

ים בכרמיאל ובעלמה. בעקבות ההתפרצות בכלבייה הוטל עליה כמה חודשים קודם לכן נתגלו מקר

הסגר ויצאה קריאה כלל ארצית לבדיקת כלבים שנקנו מבית גידול זה וכלבים הסובלים מתסמינים 

. בעקבות ההתפרצות מאות דגימות נשלחו לבדיקה במכון הווטרינרי, וכלבים חולים טופלו םאופייניי

 בהתאם לנוהל. 
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 : אבעבועות צאן

 א נרשמו אירועים של המחלה. ל

 

 :דבר הצאן

 לא נרשמו אירועים של המחלה.

 

 : שחפת

בשנים האחרונות, הופסקו לחלוטין בדיקות השחפת לבקר. הבדיקה מתבצעת בד"כ לעגלים 

 המיועדים להזרעות ולמכירה לגידול ומדובר בכמה עשרות.

 

 : כלמידיה

ורמי הפלה בצאן( שבהן גורם זה היה הממצא עליה בדיווח על מקרי הפלות )נבדקו מאות בע"ח לג

 היחיד. בעלי החיים כבר אינם מחוסנים על ידי הלשכה הווטרינרית אלא על ידי רופאים פרטיים

 . גם הבדיקות שבוצעו בעבר ע"י הלשכה הופרטו.באופן וולונטרי

 

 : קדחת קיו

אובחנו מספר  2020 -רדוף, בנתגלו עיזים חיוביות סרולוגית לקדחת קיו בפינת חי בה 2019 -אחרי שב

 כבשים חיוביות לחיידק במשק כבשים לפיטום במושב בצת. 

 

 פה וטלפיים:

 ללא אירועים בתחומי הלשכה.
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 לשכה וטרינרית העמקים )עפולה(
 

 שטח גיאוגרפי: 

 גבולות הלשכה גובלים בעמק יזרעאל והרי אפרים, עמק חרוד ובית שאן ובקעת הירדן.

 יל התחתון עמק יזרעאל.הגבול הצפוני: הגל

הגבול המזרחי: עמק המעיינות, בקעת הירדן לאורך הגבול עם ממלכת ירדן וגבולות הרשות 

 הפלסטינית.

 טבעון. –הגבול  המערבי: הרי אפרים והכרמל עד צומת התשבי 

 הגבול הדרומי: קו התפר עם הרשות הפלסטינית לאורך הרי הגלבוע ובקעת הירדן. 

 

 דמוגרפיה: 

 הגליל )נצרת עלית( ועפולה.-בית שאן, יקנעם עילית, מגדל העמק, נצרת, נוף ם:ערי 6

זרזיר, דבורייה, טורעאן, -נוג'ידאת, בית-מארג', בועיינה-אל-אכסאל, בוסתן מועצות מקומיות: 14

 גאנם(.-אל-ישי, שבלי )אום-מאהל, ריינה, רמת-כנא, משהד, עילוט, עין-יפיע, כפר

 יזרעאל ועמק המעיינות.-הירדן, גלבוע, מגידו, עמק-טוף, בקעתב-אל מועצות אזוריות: 6

 רופאים וטרינרים רשותיים. 18הרשויות מועסקים  26בכלל 

 

 מבנה הלשכה:

מפקחי  3רופאים/ות וטרינרים,  3עובדים/ות: מנהלת לשכה וטרינרית,  9הצוות מונה  כח אדם:

 מקנה, רכזת לשכה ועוזרת משרד.   

 

היתרי  17,281כמו כן הונפקו ₪. מיליון  3,379,561עברות בקר בסכום כולל של , בוצעו ה2020בשנת 

  היתרי העברה למגדלי צאן. 1,858 -העברת לבקר ו

 עיזים. 3,637 -כבשים, ו 127,076ראשי בקר,  96,147הועברו 

 

 התפלגות המשקים:

 מספר בעלי חיים מספר משקים  

 98,003 432 בקר
 48,590 165 רפת חלב

 35,748 139 פיטום  בשר
 12,665 108 בשר מרעה

 1,000 1 עגלי חלב לפיטום
 60,195 765 צאן

 15,889 46 כבשים חלב
 38,790 511 כבשים בשר

 2,458 11 עיזים חלב
 3,058 197 עיזים בשר

  4 כלביות רשותיות 

  83 פינות חי
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כלבייה פרטית המשרתת  1כן כלביות רשותיות )מתו 4בתחום הלשכה קיימות  כלביות רשותיות:

 ביקורות בכלביות הללו. 9בוצעו  2020(. בשנת מספר רשויות

 

 ., ובקעת הירדןבגלבוע, בנוף הגליל -תחנות 3 תחנות תצפית כלבת:

 

 הגליל, בקעת הירדן, כפר יהושע.-גלבוע, נוף -תחנות 4 תחנות איסוף לכלבים וחתולים משוטטים:

 

בתחנת הסגר מחולה חוסנו נגד מחלת פה והטלפיים  -תחנה 1 תחנת הסגר למקנה בישוב מחולה:

 ראשי צאן. 74,634 -ראשי בקר, ו 112,529: 2020בשנת 

 

 בית מטבחיים אחד בבית שאן )תנובה(. בית המטבחיים בנצרת נסגר. בתי מטבחיים:

 

לו , נסגרו בתחומי הלשכה, שני בתי גידול בהם עשרות כלבים, שפע2020בשנת  צער בעלי חיים:

החיים הוחרמו והועברו למתקן מוגן של משרד החקלאות. -בניגוד לחוק צער בעלי חיים. בעלי

הכלבים הוחזקו בתנאים קשים תוך הזנחה שגרמה להם סבל רב ואף התגלו כחולים במספר מחלות 

 מדבקות, הקשורות גם לתנאי החזקתם ואשר עלולות לסכן גם בני אדם.

 יחידת הפיצו"ח והרופאים הרשותיים, במהלך השנה.אירועי צעב"ח טופלו בשיתוף  30

 

 פינות חי:

ביקורות בפינות חי. כל ביקורת מלווה בדוח  12בוצעו ע"י הלשכה הווטרינרית  ,2020במהלך שנת 

כתוב הנשלח לפינת החי ומעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות תוך מתן דגש למניעת צער בעלי חיים 

רב ניתן לנושא האחריות של הישוב בו נמצאת פינת החי לשמירה ופגיעה בבעלי החיים במקום. דגש 

 על רווחת בעלי החיים.

 

 פיצו"ח:

 ופתיחת חקירה בכל מקרה החשוד ככזה.  -דגש רב ניתן למעקב החודשי אחר שחיטה שחורה

 רופאי הלשכה מצטרפים מדי פעם לפעולות של יחידת הפיצו"ח לצורך השמדות בשר.

 

 יצוא בעלי חיים:

 .חתולים 5 -לכלבים ו 26 -, ניתנו אישורי יצוא ל2020שנת  במהלך

 בוץ שדה אליהו.יבק BIOBEEתעודות יצוא לחרקים ודבורים ממפעל  429כמו כן, ניתנו 

 

 

 

 מספוא:

בחלב  1M, בוצעו שני תחקירים בנושא שאריות בחלב שמקורן במספוא, אפלוטוקסין 2020בשנת 

 בקר וצאן. הלשכה פועלת תוך שיתוף פעולה מלא עם אגף המספוא בשירותים הווטרינריים.



 

54 

 

 אירועי מחלות נבחרות:

 כלבת: 

 לשכת העמקים., לא אובחנו אירועי כלבת בתחום 2020בשנת 

 

 

 מנות תרכיבי כלבת לרופאים רשותיים ופרטיים. 22,516נמכרו  2020במהלך שנת 

פיתיונות כלבת לפיזור לחיות הבר  לרופאים רשותיים, סביב הערים ובאזורים בהם  31,680חולקו 

 לא פוזרו פיתיונות ע"י אנשי הרט"ג.

 

 ):FMD(פה וטלפיים 

 א אובחנו מקרים של פו"ט.באזור לשכת העמקים, ל 20,20 שנתב

 הצאן והבקר מחוסנים בצורה סדירה לפי תכנית החיסונים הרב שנתית. 

 

 קטרת העור:

 לא היו אירועים של המחלה. 

 

 (:  PPR) דבר הצאן

בלשכה מתבצע מעקב מסודר אחר ביצוע  מתבצע ע"י רופאים פרטיים. , חיסון דבר הצאן2015שנת מ

 לא אובחנו אירועי תחלואה. ,2020מהלך שנת החיסון ע"י הרופאים הפרטיים. ב

 אבעבועות צאן:

, אובחנו אירועי תחלואה בעדרי צאן בתחום לשכת העמקים. חיסון מהיר של העדר עצר 2020 שנתב

 את התפשטות המחלה.
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 ברוצלוזיס בצאן: 

עדרים  עם נגיעות חדשה במחלה. כמו כן הסתיים ניקוי של שניצאן  יעדר ו שלושה, התגל2020בשנת 

 שאובחנו בשנה שחלפה.

 .95% עומד עלזכרים ה דיגום שיעור

 

 ברוצלה מליטנזיס בבקר: 

. רפת חלב אחת בתחומי הלשכה , לא אובחנו מקרים חדשים של ברוצלה מליטנזיס בבקר2020בשנת 

 מוגדרת כרפת בסיכון. 2018 תשאובחנה בשנ

 

 ברוצלה קאניס בכלבים:

ים נוסף באזור הגלבוע בו אובחנה נגיעות בברוצלה קאניס בשיעור , התגלה בית גידול כלב2020בשנת 

כלבים המוחזקים בבתים של אנשים פרטיים בארבע רשויות שונות.  4. בנוסף אובחנו עוד 37%של 

כלבים חיוביים מחויבים בעיקור/סירוס וטיפול אנטיביוטי ממושך עד לקבלת שתי תוצאות שליליות 

 פחות.חודשים ל 3עוקבות, בהפרש של 

 

 :)BTV(כחול הלשון 

 לא אובחנו אירועים בשנה זו.

 

 לפטוספירוזיס )לפטוספירה פומונה(:

 כלבים. 5 -עדרי בקר במרעה וב 3, אובחנה המחלה בשתי רפתות חלב, 2020במהלך שנת 

 

 בת שחפת: 

 לא דווחו אבחונים.

 

 לישמניוזיס:

ל פרטי. הכלבים הועברו למתקן אובחנה המחלה במספר כלבים שהוחזקו בבית גידו, 2020בשנת 

 מוגן של משרד החקלאות בעקבות עבירות על חוק צער בעלי חיים.

  

 (: BLVלאוקוזיס אנזואוטי בבקר )

-קיימים מספר משקי חלב הידועים כנגועים במחלה. במשקים אלה החיסון מתבצע במחט חד

קר לפני מכירה, התגלו פעמית ובדיקות דם נערכות אחת לתקופה. במסגרת בדיקות סרולוגיות בב

 מספר פרות בודדות נגועות במחלה וגם בעגלים שמיועדים לשיאון. העגלים נפסלו והוצאו לשחיטה.

 

 קדחת קיו וכלמידיה: 

 נערכו תחקירים אפידמיולוגיים בשלושה משקים.המחלה אובחנה בנפלי צאן במספר משקים. 
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 קדחת קרציות:

 תיילריה, קדחות הבקר, בעיקרתחלואה במקרים של  19 בבדיקות מעבדה, אובחנו ,2020במהלך 

 .  אנפלסמהובוביס, -בבזיה

, 630 -, בבזיה ביגמינה550 -מנות תרכיב, ע"פ החלוקה הבאה: אנפלסמה 2,581, נמכרו 2020בשנת 

 .71 -, ובזנואיטיה740 -לריה אנולתהיי,  ת590 -בבזיה בוביס

 

 מיקופלסמה בוביס:

 ה זו.פלסמה בוביס בשנת של מיקולא היו התפרצויו

 

 :ופסטורלה סלמונלה

 אובחנו מספר אירועי תחלואה במשק צאן ובקר.

 

 סטרפטוקוקוס קאניס:

 .2018אובחן ברפת חלב אשר סובלת מתחלואה זו לסירוגין כבר משנת 

 

 ציסטיצרקוס בוביס )זניבן הכיס(:

 אבחון אחד מפרה ברפת חלב קיבוצית התגלה בבית המטבחיים.

 
 

 יום בוביס )שחפת הבקר(:מיקובקטר

הפרות ברפת הוצאו ובמהלך אובחנה מחלת השחפת ברפת חלב בקיבוץ בעמק המעיינות.  2019במרץ 

 הרפת אוכלסה מחדש ונמצאת תחת מעקב. 2020שנת 

, אובחנה המחלה ברפת חלב נוספת בעמק המעיינות, הרפת בהסגר ומבוצעות 2020בחודש אוקטובר 

 לה מהרפת.בדיקות במטרה לבער את המח
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 )חדרה(לשכה וטרינרית השרון 
 

 הקדמה: 

 הצטרף לצוות הלשכה עובד חדש. 2020בשנת 

 

 שטח הלשכה:

אזור הלשכה משתרע מחיפה בצפון ועד קיבוץ נחשונים )גוש דן( בדרום, במערב הים התיכון 

 ובמזרח הישובים הדרוזים על הכרמל, עד דרך אליקים בואך מגידו ומשם לכפר סאלם הנמצא

 במבואות ג'נין לאורך ואדי עארה והמשולש הקטן, עמק חפר וגוש דן.

במקביל, עוסקת הלשכה במתן שירותים וטרינריים לישובים היהודיים מעבר לקו הירוק, מזרחית 

 לשטח הלשכה.

הלשכה מחולקת לאזורים. כל עובד קיבל אחריות על אזור, ובאזורו ביצע את כל הפעילויות 

אנטיביוטיות, ביצוע תחקירים בנושא  ביצוע חיסונים, איסוף חלב לשאריות הווטרינריות הכוללות

 רווחת בעלי חיים, ביצוע מפקד מצבת בע"ח, טיפול בנושא מספוא ועוד.

באזורנו קיימים ישובים ואוכלוסיות מגוונות ושונות העוסקות בחקלאות בכפרי מעוטים, 

את פעולותיה הווטרינריות ואת דרכי במושבים, בקיבוצים ובערים. הדבר דורש מהלשכה לסגל 

 הגישה האנושיות בהתאם לקהל היעד.

 

        דמוגרפיה:

 תושבים 1,560,000  21 -ערים

 תושבים 165,600           35       -רשויות מקומיות 

     תושבים 128,000             8        -מועצות אזוריות 

  1,853,600 במחוז חדרה  אוכלוסייה  סה"כ

  2             -בתי מטבחים 

 4                  -משחטות 

          13         -כלביות רשומות 

 8            -תצפית כלבת 

 3            -תחנות הסגר 

 

 מצבת כוח אדם:

עובדים: רו"ט מנהל הלשכה הווטרינרית בפועל, שלושה רו"ט נוספים לשכתיים,  8הצוות מונה 

 ה בכירים ורכז לשכה. ארבע מפקחי מקנ

 

 אמצעי תחבורה:

 כל עובדי הלשכה נעים ברכב ממשלתי, דבר המקל על ביצוע העבודה. 
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 אירועי מחלות נבחרות:

 

 פה וטלפיים:

לא הייתה הופעה של המחלה באזור שיפוט הלשכה, כתוצאה מתוכנית חיסון טובה  2020בשנת 

 ראשי צאן.  80,261וחוסנו  ראשי בקר 60,208שבוצעה ע"י צוות הלשכה. חוסנו 

 

 ברוצלוזיס:

 (. 302ראשי צאן עמד על  20עדרים, )מספר עדרים מעל  544מס' עדרי הצאן בשטח הלשכה עמד על 

 גדיות. 1,619 -טליות ו 22,045חודשים.  2-6נקבות בגיל שבין  REV123,664 חוסנו עם תרכיב 

 לבדיקה. דגימות 3,942(, ונשלחו למעבדה 68%עדרים ) 371נדגמו 

 

 2020סיכום אבחונים לברוצלוזיס, שנערכו במכון הווטרינרי בשנת      

 אבחונים בשיטת "קשירת המשלים והצמדה לברוצלה מליטנסיס"

 סה"כ חיוביים שליליים סוג בעל חיים

 903 45 874 כבשים

 3,039 29 2,994 עזים

 1,716 1,716 0 בקר

 2 0 2 כלבים

 

 ל ברוצלה קאניס, מחלה זואונוטית. תועדה בישרא 2020בשנת 

למרות שלא ידועים מקרים בישראל על הדבקה של בני אדם, בעקבות גילוי המחלה בכלבים 

קרא לכל מי שרכש כלב גזעי מהמתקן בו התגלה והעלאת החשד, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 

ת וטרינר על מנת החיידק או ממקור לא ידוע בששת החודשים האחרונים, להביא את כלבו לבדיק

 .לשלול את ההדבקה במחלה

  

 2020סיכום אבחונים לברוצלוזיס, שנערכו במכון הווטרינרי בשנת      

 אבחונים בשיטת "הצמדה על משטח לב.קאניס וסקירה סרולוגית לב.קאניס "

סוג בעל 

 חיים

 סה"כ חשודים חיוביים שליליים

 70 2 12 56 כלבים
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 2020, שנערכו במכון הווטרינרי בשנת  ה קנינום וטוקסופלזמה גונדילנאוספורסיכום אבחונים 

 (.875)סה"כ 

 "IFAאבחונים בשיטת " 

  טוקסופלזמה גונדי נאוספורה קנינום 

 

 

 

 

 

 שלילי חיובי שלילי חיובי 

 0 0 141 319 בקר

 91 98 39 138 כבשים

 11 11 1 5 עזים

 0 0 5 2 סוסים

 2 4 6 0 כלבים

 1 0 1 0 יםחתול

 875 105 113 193 464 סה"כ

 

 (.4329)סה"כ  2020סיכום אבחונים שנערכו במכון הווטרינרי בשנת   - לפוטוספירה 

  חשוד שלילי חיובי 

 3,945 22 3881 42 בקר

 48 - 47 1 חזירי בר

 200 - 200 - כבשים

 136 4 127 5 כלבים

 4,329 סה"כ

 

 :כלבת

 .ירועים של המחלה בתחומי הלשכה, לא נרשמו  א2020בשנת 

 

 (.95)סה"כ   2020סיכום אבחונים שנערכו במכון הווטרינרי בשנת  -כלבת 

 סה"כ חיובים שלילים סוג בע"ח

  - 40 תנים

 0 55 כלבים 95

 0 95 סה"כ

 

   2020בשנת  -דחיית חיסוני כלבת 

בדרך כלל עקב סיבות רפואיות מידי שנה מתקבלות בלשכה פניות רבות של בעלים של חיות מחמד, 

 המונעות לבצע את חיסון הכלבת השנתי לפי החוק.

 בלשכה קיימת אפשרות, לאחר הערכת המקרה, להעניק פטור או דחיית חיסון הכלבת.

הפניות מתקבלות דרך הווטרינר הרשותי והמלצתו, תוך כדי קבלת התיק הרפואי והמלצתו של 

 הווטרינר המטפל.
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 2020שנת  –לכלבים  דחיית חיסוני כלבת

  83 כמות תיקים שטופלו

  

   2020בשנת  -חיסוני כלבת לכלבים 

 מידי שנה הלשכה מחסנת כלבים רועי צאן בבעלות מגדלי צאן בשיפוט הלשכה.

חובתו של המגדל להסדיר רישיון  2002 –עפ"י החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג 

אישור חיסון שהוענק על ידי הלשכה במעמד הסדרת להחזקת הכלב ברשות המקומית, ולהציג 

 הרישיון.

 חיסון כלבת 

 

 כלבים

 סה"כ 84 -חיסון מנה 

 152 68 -מנות  10חיסון 

 

 (.265)סה"כ  2020סיכום אבחונים שנערכו במכון הווטרינרי בשנת  - ELISAקדחת קיו 

 41 חיובי גבוה

 23 חיובי

 175 שלילי

 15 חשוד

 11 הגיע חומראחר/לא בוצע/לא 

 265 סה"כ

 

 (.223)סה"כ   2020סיכום אבחונים שנערכו במכון הווטרינרי בשנת  - ELISAכלמידופילה אבורטוס 

 1 חיובי גבוה

 3 חיובי

 211 שלילי

 2 חשוד

 6 אחר/לא בוצע/לא הגיע חומר

 223 סה"כ

 

 טירה(.תחנות הסגר )דור, ירחיב ו 3בשטח שיפוט הלשכה קיימות  -תחנות הסגר 

הקרנטינות עובדות במלוא המרץ. הן קולטות עגלים וטלאים מיבוא המגיעים מפורטוגל בעיקר, 

 רומניה, ליטא ולאחרונה מצרפת וסרביה.

 בקר צאן תחנת הסגר

 5,924 32,476 ירחיב

 20,657 34,109 טירה

 40,116 32,137 דור

 66,697 98,722 סה"כ
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הלשכה חיסנה  2020יסונים ופיקוח על יבוא מקנה חי. בשנת לשכת השרון מעורבת בחלק גדול של ח

 מכלל הייבוא של בקר שהגיע לארץ. 30% -מכלל הייבוא של צאן ו 29.6%

 

  2020היתרי העברה שניתנו ע"י הלשכה בשנת  –כמות היתרי העברה )בקר וצאן( 

 סה"כ צאן בקר 2020

 5,297 1,013 4,284 מספר היתרים

 

 מספר ראשים

 

24,937 

כבשים 

127,637 

 עזים

1,242 

 

153,816 

128,879 

 

הלשכה בשת"פ עם יחידת הפיצו"ח לקחה חלק בפעילות מסיבית במערכה כנגד  -פעולות נוספות 

שיווק בשר משחיטה שחורה וכנגד הברחות מהרש"פ. הושמדו טונות רבות של בשר מוברח ובשר 

 שמקורו בשחיטה שחורה.

 

ת חיסונים ובדיקות גם בתחנת ההסגר )תחנת דור( תחת אחריות של הלשכה מבצע - הסגר פיצו"ח

 יחידת הפיצו"ח.

 

 ייצוא:

כמדי שנה, צוות הלשכה טיפל במתן היתרי ייצוא לחיות מחמד לרחבי תבל. האישורים ניתנים על 

 .פי דרישות המדינות הקולטות
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 )כנות( לשכה וטרינרית השפלה וההר
 

 

 שטח שיפוט:

 כולל חלק מיישובי השומרון. עד צומת גלילות ן פ"תראש העי   :צפון

 דרום. - אשקלון )לא כלולה(צפון,  -הים התיכון. תל אביב )לא כלולה(   :מערב

 צומת ברכיה/צומת פלוגות, לכיש, גוש עציון.   :דרום

 בקעת הירדן. ירושלים, ים המלח,  :מזרח

 

 דמוגרפיה:

גנונות מגוונים ושונים מבחינת גידול וטיפול; הן האזור עליו מופקדת הלשכה הווטרינרית בעל ס

ברפתות החלב, בעדרי הבקר לבשר, במפטמות, ובעדרי הצאן, הקיבוציים והמושביים. השירותים 

ניתנים גם לישובים היהודיים מעבר לקו הירוק, הנמצאים מזרחית לשטח השיפוט של הלשכה; גוש 

נים שירותים לעדרי המיעוטים בערים רמלה, לוד, עציון, בקעת הירדן, ומזרח ירושלים. כמו כן נית

רחובות והפזורה. משום כך, אופי הממשק מונה תפיסות מנטליות שונות ומגוונות הדורשות מעובדי 

 הלשכה לנהוג ברגישות והבנה בכל הנוגע לצרכי העבודה ויישומם בשטח. 

 55. ישנן ל בע"ח )מקנה(הפעילים בתחום גידו ישובים 278בתחום הלשכה הווטרינרית ישנם סה"כ 

 קיבוצים.  23 -ערים ו 26אזוריות. כמו כן ישנן  13 -מקומיות ו 42מועצות; 

                      תחנות לתצפית כלבת. 10כלביות רשותיות ואחת פרטית. כמו כן  13בתחומי הלשכה, 

"ח בתחום טיפול הלשכה בשיתוף ממונה צעב"ח שו"ט, בתלונות בנושא צעב –חיים-צער בעלי

 הלשכה. 

 
 יםינתונים כלל

 
מס' ישובים 

 פעילים
 כמות משקים

278 
 תאו עזים כבשים גמלים בקר

351 12 477 414 1 

 
 
 

 פעולות בשדה
 

 סכום כולל סימון יבוא בע"ח חיסון בדיקות* בע"ח
 189,535 637 32,414 149,680 6804 בקר                      
 77 19  17 41   גמלים                  

 195,359 46,623 18,236 128,320 2,180 כבשים                    
 52   52  כלבים                    
 16,275 4,583  10,946 746 עזים                     
 580   580  תאו                      

 401,878 51,862 50,650 289,595 9,771 סכום כולל



 

63 

 

 
 דיקות*ב
  

 סכום כולל עזים                      כבשים                     גמלים                     בקר                      
 17 1 6  10 בדיקה סרולוגית

בדיקה סרולוגית )ללא 
 תשלום(

4,502 40 2168 740 7,450 

 67    67 בדיקות בת שחפת
שנה מעל גיל  ותבדיקת פר

: )ברוצלה,  למכירה
 ,חפתבת ש ,ספירהלפטו

 תורירימחלת ה

1,301    1301 

 ,קטיהבדיקת צאן )אגל
 (מידיהכל

  1  1 

 104 12 4  88 דגימת חלב )מיכל(
 18 1 2 1 14 מתהה

 192    192 טוברקולין יונקים
 192    192 טוברקולין עופות

 30לאוקוזיס סרולוגיה עד 
 בדיקות

98    98 

 204    204 לרביהעגלים ופרים 
כולל -פרופיל נסיוב צאן

 נאוספורה
   3 3 

 192    192 קריאת שחפת)טוברקולין(
שאריות אנטיביוטיות 

 בחלב
88  4 12 104 

 9,942 768 2185 41 6,948 סכום כולל
 
 

 מחלת הברוצלוזיס
 

מס' עדרים 
 שיעור נגיעות  כמות עדרים חיוביים שנדגמו

599 
 ו,)אירועים שהסתיימ 4
 0.7% עדרים נוקו(ה 

 

  :בדיקות סרולוגיות כלליות שליליות. הרפת  2ברפת ניצנים הסתיים לאחר  האירועבקר

 במעקב.

 :עדרים נגועים.  3בעקבות בדיקות ניטור של הזכרים המרביעים התגלו במשך השנה  צאן

ו לאחר הוצאת הפרטים החיוביים וביצוע שתי בדיקות עוקבות שליליות, העדרים שוחרר

 מהסגר.

 תעודות בריאות )יצוא חיות מחמד(
 

 .577חתולים, סה"כ  140כלבים,  437
 

 שחפת

לאחר ממצאים מחשידים  ,PCR -ב MTBC -נמצאה חיובית למפארק הקופים גנון ירוק מסוג קופה 

 לאחר שלא חשה בטוב בשבועיים האחרונים לחייה.  ,P.M -אשר נראו ב
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 Mycobacteriumובחן אמשרד הבריאות באבו כביר  בדגימות שנשלחו למעבדה הרפרנטית של

bovis.מקור הקופה היה בקלנסווה . 

הקופים שהיו במגע עם הקופה החולה ושני עזים שהיו בסמוך להם נבדקו לשחפת ונמצאו שליליים 

 )בדיקות טוברקולין(.

 

 (Cysticercus bovisמחלת זניבן הכיס )

זניבן הכיס בעגל יבוא ים ירכא על טבחה עם חשד להתקבל דיווח מבית מטבחי 2020בחודש דצמבר 

 .1נשחטו בבית המטבחיים, חשד לזניבן הכיס רק ב עגלים אשר  150)הונגריה(. מתוך קבוצה של 

במשק אין עובדים זרים, הבעלים עובד במשק לבד. אין תעלות לפי התחקיר האפידמיולוגי שביצענו 

 ביוב שעוברות ליד המפטמה. משק מסודר ונקי.

. קיימת סבירות גבוהה שההדבקה התרחשה בארץ מעידים על הדבקה כרונית PM -ממצאים בה

 המקור.

 

 (Echinococcus granulosusאכינוקוקוס גרנולוזום )

בעקבות דיווח מלשכת הבריאות על בנאדם חולה ביצענו תחקיר אפידמיולוגי ובדיקות צואה של 

שלא נאדם מתעסק בהרבעות של כלבים בחו"ל כך הכלבים שלו. כל התוצאות יצאו שליליות אבל הב

 לאתר את מקור ההדבקה. ניתן
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 לשכה וטרינרית הנגב )באר שבע(
 

 

 שטח גיאוגרפי: 

משטח מדינת ישראל וכולל גם את היישובים היהודיים בדרום הר חברון  40% -שטח הלשכה כולל כ

 וקריית ארבע. 

טאבה, שני מעברי בים: מעבר הגבול עם מצרים בתחומי הלשכה נמצאים ארבעה מעברי גבול רשמי

 גבול מסחריים עם הרשות הפלשתינאית ומעבר גבול עם ירדן.

 

 דמוגרפיה:

 מועצות אזוריות ומקומיות.  13רשויות מקומיות,  10ערים,  12בתחום הלשכה 

 בני מיעוטים החיים בפזורה(. 250,000 -תושבים )מתוכם כ 900,000 -בשטח הלשכה מתגוררים כ

כבשים בוגרות של מיעוטים לפני יציאתן  120,000 -הלשכה אחראית על פיקוח וחיסון של מעל ל

 למרעה.

 

 : מתקני הסגר מאושרים לקליטת בקר וצאן

מתקני הסגר מאושרים לקליטת בקר וצאן המיובאים לארץ הממוקמים  2בתחומי אחריות הלשכה 

 באיילות ובצופר.

 

  בית מטבחיים:

 ם בית מטבחיים בעיר רהט ובית נחירה בקיבוץ להב. בתחומי הלשכה קיי

 

 מבנה הלשכה:

מפקחי מקנה  2רופאי לשכה(,  5 -רופאים וטרינרים )מנהל לשכה וסגנו, ו 7עובדים:  10הצוות מונה 

 ורכזת לשכה.

 

 

 אירועי מחלות נבחרות:

 : כלבת

 לא אובחנו מקרי כלבת בתחומי הלשכה. 2020בשנת 

בערבה בה אובחנו ארבעה מקרים,  2016 -היתה בבתחומי הלשכה  חנהפעם אחרונה שהמחלה אוב

 האחד ליד צופר ושלושת האחרים ליד יטבתה. :כולם בשועלים
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 ברוצלה מליטנזיס בבקר, צאן וגמלים: 

 ת נלקחווחיוביהת תוים ובקיבוצים. ברפהמחלה אובחנה במספר עדרי בקר לחלב במושב -בקר 

 כלל 2020עד לניקיון העדר. בשנת  הומתוחת לחודש, החיוביות דוגמאות דם מכל ראשי הבקר א

 השלימו ניקיון עדר. החיוביות לברוצלה רפתות ה

, פועלת 2014במסגרת תכנית רב שנתית למזעור מחלת הברוצלוזיס בעדרי צאן בנגב משנת  -צאן 

י צאן של בני הלשכה לבדיקת עדרי צאן וטיפול בעדרים הנגועים. המחלה אובחנה במספר רב של עדר

 .%6.7 -המיעוטים. הנגיעות מוערכת ב

חודשים(.  6עד  2בעלי עדרים רבים לא פונים בזמן לחיסון הוולדות נגד מחלת הברוצלוזיס )גילאי 

 כמו כן מתבצעות לא אחת העברות צאן בין בעלים ללא אישור וללא בדיקות. 

 המתגלים כנגועים מומתים.המחלה אובחנה במספר גמלים בעדרי מיעוטים. גמלים  - גמלים

 

  פה וטלפיים :

-02 -בהמקרה האחרון של פה וטלפיים בתחומי הלשכה היה  .2020 -לא אובחן בתחומי הלשכה ב

 ברפת החלב של קיבוץ ניר יצחק. 2017

 

  אבעבועות גמלים:

ומאז, לא הופיעה  המחלה אובחנה לראשונה בישראל 2016 -ב .2020 -לא אובחן בתחומי הלשכה ב

 .ובש

 

MERS:   

 .המחלה במעבדה, התגלו בדם גמלים נוגדנים כנגד

 

 :דבר צאן

 דיווח.-לא דווחה המחלה בתחומי הלשכה, אולם יתכן וקיים תת 2020בשנת 

 טלאים. 50אירע אירוע בשגב שלום בקבוצה שמנתה  2017בשנת 

 ראש. 3,000, אירע אירוע של המחלה בכמהין בעדר שמנה 2018בשנת 

 

 אן:אבעבועות צ

 דיווח.-המחלה בתחומי הלשכה, אולם יתכן וקיים תתה לא דווח 2020בשנת 

, אובחן עדר ברהט עם המחלה ומספר עדרים נוספים הופיעו ביישוב זה במהלך 2016בסוף שנת 

, הופיעה המחלה בעדר בנגב )חוות נעמה( בו רק בעלי חיים צעירים שלא חוסנו, 2017ביולי  .2017

 , בערוער. 2018, אירע אירוע של המחלה בחורה, ובאפריל 2017נפגעו. בספטמבר 

 

 קדחת קיו:

 אובחנו מספר מקרים של קדחת קיו בצאן, בפינות חי בתחום הלשכה. 2020בשנת 
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 :שחפת-בת

המחלה אובחנה בעדרי בקר לחלב ולבשר בתחום הלשכה. רוב המקרים אובחנו  2020בשנת 

 באמצעות בדיקות שבוצעו לפני מכירת פרות.

 :כלמידיה

 המחלה מאובחנת מעת לעת וממשיכה לגרום להפלות בבקר ובצאן.

 

 לאוקוזיס הבקר

  לא אובחנו מקרים חיוביים בתחום הלשכה. 2020בשנת 
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 המכון הווטרינרי ע"ש קימרון
 

 דבר מנהל המכון הווטרינרי

 

לא פרצו מעבדות המכון הווטרינרי עמדו לאחרונה בפני אתגרים שעיקרם היה אבחון מחלות ש

. כמו כן, נמשך והורחב במיני בעלי חיים שוניםבישראל מזה שנים רבות ומחלות חדשות שהופיעו 

 .ISO 17025תהליך הסמכת המעבדות עפ"י תקן 

חיים. בנוסף, -המכון הווטרינרי עוסק באבחון, במחקר ובפיתוח אמצעים למניעת מחלות בבעלי

לת השירותים הווטרינריים בנושאים כגון: רישוי משמשים מומחי המכון הווטרינרי כיועצים להנה

תרופות, חומרי הדברה ותרכיבים. פעילות זו נעשית באמצעות ועדות בינמשרדיות בהשתתפות נציגי 

 משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.

 

 תפקידי המכון הווטרינרי:

 .)אבחון מחלות בעלי חיים ומחלות משותפות לאדם ולבעלי חיים )זואונוזות 

 .אבחון הרעלות 

 .בדיקות בטיחות מזון למחוללים ביולוגיים, רעלים, שאריות כימיות ותרופות 

 וייצור תרכיבים שלא ניתן למצוא בשוק התרכיבים בדיקות תרכיבים. 

 .ביצוע מחקרים הממומנים על ידי קרנות חקלאיות מקומיות, קרנות בינלאומיות ותעשיה 

 ינרים, הדרכות ושילוב בבית הספר לרפואה הנחלת ידע לציבור המגדלים, רופאים וטר

 וטרינרית.

  קיום מעבדות ייחוס לאומיות בנושאי: כלבת, גמרת, בוטוליזם, ברוצלוזיס, שפעת העופות

( וכלבת OIE -ו FAO) חיים ומעבדת ייחוס בינלאומית בנושא ברוצלוזיס-ומיקופלסמה בבעלי

(OIE). 

 י יצוא מזון מן החי לשווקים בינלאומיים.ביצוע בדיקות עבור המשק בישראל ובדיקות מוצר 

  מעבדות המכון הווטרינרי משמשות כמעבדות המבצעות אבחון וייחוס עבור הרשות

  הפלסטינאית.

 

"החקלאית", משרד הבריאות, ים, יציבור לקוחות המכון הווטרינרי הינם השירותים הווטרינר

חיים, מפעלים ליצור -אדם ובעלייצור מזון לירופאים וטרינרים פרטיים, חקלאים, מפעלים ל

 .ועוד תכשירים ביולוגיים

כמו כן, משק בעלי החיים לניסויים שייך אף הוא מעבדות.  10 -חטיבות המורכבות מ 5המכון כולל 

עובדים. 85 -במכון מועסקים כלמכון. 
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 מבנה המכון הווטרינרי

 

מנהל המכון  
הווטרינרי

החטיבה למחלות 
עופות

המעבדה למחלות  
עופות

החטיבה  
לפרזיטולוגיה

המעבדה 
לפרזיטולוגיה

החטיבה  
לפתולוגיה

המעבדה 
לפתולוגיה

המעבדה 
לטוקסיקולוגיה

המעבדה לכלבת

החטיבה  
לווירולוגיה

המעבדה 
לווירולוגיה

בקורת תרכיבים

החטיבה  
לבקטריולוגיה

המעבדה 
לבקטריולוגיה  

ומיקולוגיה

להגיינההמעבדה 
של מזון

המדור למצעים

המעבדה לשאריות

טיב דגה

סרולוגיה

משק בעלי חיים סגן מנהל המכון 
ואפידמיולוגיה
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 החטיבה לבקטריולוגיה

 ה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קליניתעבדהמ
 

נותנת מענה ו בדיקות אבחון של מגוון מחוללי מחלה חיידקיים ופטרייתיים בבע"ח מבצעת המעבדה

לאבחון מחלות ומזהמים במגוון רחב של סוגים של בע"ח, לרבות חיות משק )בקר, צאן, סוסים, 

פינות גני חיות ו, )זוחלים ועוד(, חיות בר "אקזוטיות" חזירים(, חיות מחמד )כלבים, חתולים(, חיות

, ודגים. בנוסף המעבדה מבצעת בדיקות לאבחון מחלות גם בעופות בתחומים ייחודיים: חי

 מיקובקטריות, פטרות, אנטרוטוקסמיה, בוטוליזם וזיהוי חיידקים.

 

הינן דגימות קליניות או דגימות מנתיחות לאחר המוות בעקבות  למעבדהמרבית הדגימות שמגיעות 

האבחון נעשה באמצעות תרבית לבידוד מחוללי  ,אמה. לרובתחלואה או תמותה של בע"ח בהת

באמצעות שיטות מתבצעות מספר בדיקות וכן נעשים מבחני רגישות לאנטיביוטיקה.  מחלה וזיהוים

. למספר מחלות בדיקות סרולוגיותמתבצעות  בנוסףו(, real-time PCR -ו PCRמולקולריות )

מלבד דוקטורט. לתואר  בלבד, וסטודנטית שבעה עובדים תקניים 2020המחלקה מנתה בשנת 

בתכניות מחקר של המכון  ומשתפת פעולההעבודה האבחונית השוטפת, המחלקה גם יוזמת 

וכן מייעצת לשו"ט )מכון וולקני, בית הספר לווטרינריה, מועצת החלב( הווטרינרי וגופים חיצוניים 

 גופים אחרים בנושאי העיסוק.לו

 

 כלליאבחון 

לבדיקות בקטריולוגיות ומיקולוגיות )לא כולל בדיקות  דגימות 5,898 סה"כהתקבלו  2020-ב

עיקר . (1בדיקות שונות )טבלה  10,505ראו בהמשך( ובוצעו סה"כ  –סרולוגיות ומבחן אינטרפרון 

(. שאר הדגימות היו מסוסים 35%)בקר וצאן ( ומ43%שהגיעו היו מכלבים וחתולים ) הדגימות

( וחיות אחרות, לרבות חיות בר, אקזוטיות ומכרסמים 1%(, דגים )2%(, חזירים )7%וחמורים )

(. שאר 36%( וכלבים וחתולים )43%שבוצעו היו מבקר וצאן ) הבדיקות(. לעומת זאת, עיקר 11%)

 (.11%( וחיות אחרות כנ"ל )1%-(, דגים )פחות מ1%(, חזירים )8%הבדיקות היו מסוסים וחמורים )

 

 .2020 -ב . התפלגות מספר הבדיקות שבוצעו במעבדה לבקטריולוגיה1טבלה 

 מספר בדיקות שם הבדיקה

 3,635 תרביות אארוביות

 1,473 העשרות לסלמונלה

 1,022 תרביות אנאארוביות

 913 תרבית מיקופלסמה

 441 ה )בע"ח(תרביות לברוצל

 460 (DTMדרמטופיטים )

 438 (CO2תרביות קפנופיליות )
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 מספר בדיקות שם הבדיקה

 271 פלואורסצנס לכלמידופילה

 258 מיקולוגיה כללית )סבורו וזיהוי פטריות(

 232 ונרליס-תרבית לקמפילובקטר פטוס

 Modified Ziehl-Neelsen 214צביעת סטמפ 

 199 ללפטוספירה כללי PCRמבחן 

 189 ליציבי חומצה Ziehl-Neelsenצביעת 

 MTBC 125 -ל PCRמבחן 

 121 לליתרבית לקמפילובקטר כ

ELISA 104 *קלוסטרידיום פרפרינגנס 

 76 בוטוליזם

 67 תרבית לליסטריה

 61 תרבית לטילורלה אקויגניטאליס

 33 לוסוניה אינטרצלולריס PCRמבחן 

 21 צביעת גימזה

 13 זיהוי חיידק

 8 פלואורסצנס לקלוסטרידיום

 6 ביולוגית לטטנוס

 1 לקוקסיאלה בורנטי PCRמבחן 

,50510 סה"כ  

 .ELISA -, השיטה הוחלפה ל2020 -בדיקות ביולוגיות לסימום מעיים. החל מ 26*בוצעו 

 

 :2020 -להלן סיכום עבור פתוגנים נבחרים וממצאים עיקריים ב

 

קבוצה הנפוצה -מקרים. הסרו 41 -סלמונלה בודד מ בקרבמקרים.  79 -בודד בסלמונלה  :סלמונלה

מתוכם מאותו  10תבדידים ) 11עם  B(, ולאחר מכן קבוצה משקים 14תבדידים ) 21, עם Cהייתה 

)שני משקים(  D)חמישה משקים שונים(, שלושה לקבוצה  Eמשק(. חמישה תבדידים שויכו לקבוצה 

בודד בשישה מקרים מחמוסים )"עזר מציון", בדיקות  Dואחד לא שויך לאף קבוצה. סלמונלה 

, ושניים ללא שיוך(. Eואחד  D, אחד Cשניים  ,Bנמצאו שמונה תבדידים )שניים  צאןמ ניטור(.

בודד החיידק  סוסיםושניים ללא שיוך(. מ D, אחד Cשבעה תבדידים )ארבעה  כלבים וחתוליםמ

. סלמונלה Cנמצאו שלושה תבדידים, כולם מקבוצה  חזירים(. מC, אחד Dארבע פעמים )שלושה 

 החיידק שש פעמים.(, ומחיות אחרות בודד C, אחד Dבודד גם מזוחלים )ארבעה 

 

משקים( וחמש  23) צאןמ 29משקים(,  24) בקרתרביות לליסטריה מ 33סה"כ בוצעו  :ליסטריה

בודד בשלושה מקרים, )סה"כ שני אירועים(, כולם בכבשים.  מונוציטוגנס ליסטריהמחיות אחרות. 

 . 4ובשני סוג  1סוג  מונוציטוגנסל. באירוע אחד אופיין 
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ללא ממצאים  משקים שונים, כולם מבקר, 11 -מ ות מדגימות עם חשד לגמרתבדיק 11בוצעו  :גמרת

 חיוביים.

 

. קלא אובחנו אירועים של שחור השוק ) :שחור השוק וקלוסטרידיום היסטוטוקסיים אחרים

 ספטיקום. קבבקר, ומקרה אחד של  נובי. קואחד של  ספטיקום. ק(.  אובחנו שני מקרים של שווי

 באייל הכרמל.

 

הוחלפה שיטת הבדיקה מבדיקה  2020החל משנת  :קלוסטרידיום פרפרינגנס –ם מעיים סימו

 פרפרינגנס. קאשר בודק בו זמנית נוכחות הן של החיידק  ELISAביולוגית )מבחן בעכברים( למבחן 

והן של שלושת הרעלנים העיקריים )אלפא, בטה ואפסילון(. הבדיקה ניתנת לביצוע ישירות מדגימה 

ן תוכן מעי או צואה, וכן מתרבית כאשר בודד החיידק, לבדיקת טוקסיגניות. סימום גולמית כגו

, בעל רעלני אלפא ואפסילון. אובחנו ארבעה מקרים של Dסוג  פרפרינגס. קמעיים בצאן נגרם ע"י 

. קסימום מעיים )בכבשה ובשלוש עזים(, כולם חלק מאותו אירוע )מאותו משק(. בנוסף, אובחנו 

קסיגני )רעלן אלפא( בבקר בארבעה מקרים, ובמקרה אחד בכל אחד מהבאים: חתול, טו פרפרינגנס

סוס, עז כרתית, כבשה וראם ערבי. רעלן אלפא אינו מאפיין את תסמונת סימום המעיים אך כן יכול 

 להיות קשור לדלקת מעי חריפה עד דמית.

  

ות הממצאים החיוביים התפלגמהבדיקות(.  8%-מקרים )כ 71 -מיקופלסמה בודד ב: מיקופלסמה

בנוסף, בודד מיקופלסמה מצבי א"י, יחמור  .2לפי סוג בע"ח וסוג דגימה מוצגת בטבלה העיקריים 

 פרסי וחיות אחרות, מקרה אחד מכל אחד.

 

. התפלגות תבדידי מיקופלסמה לפי סוג בע"ח וסוג דגימה. 2טבלה 

 בע"ח וסוג דגימה.סוג  סוגריים, מספר התרביות עבור אותוב

 סה"כ נפלים דגימות קליניות איברים סוג בע"ח

 21 (6) 1 (172) 16 (32) 4 כלבים

 20 (44) 0 (73) 12 (61) 8 בקר

 12 (96) 1 (18) 5 (98) 6 צאן

 8 - (63) 4 (22) 4 חתולים

 5 (4) 0 (66) 5 (3) 0 סוסים

 2 (3) 0 (3) 1 (5) 1 חזירים

 

מכלבים,  18מבקר,  51מצאן,  108בלבד ) נפלים 191קה יהתקבלו לבד 2020בשנת : גורמי הפלה

שישה מסוסים, שלושה מחזירים, חמישה מחיות אחרות(. במרבית המקרים נשלח נפל אחד בלבד 

גורמי  אחר מעקבהינו נמוך מאוד ואינו מספק בכדי לשמש למספר זה של נפלים מאותו משק. 

 למספר פתוגניים עיקריים.להלן התייחסות  .בקטריאליים הפלה
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 . בודד משני נפלים מצאן ממשקים שונים קמפילובקטר פטוס פטוס :כללי קמפילובקטר

בדיקות של שטיפות עורלה לניטור  232בודד מנפל אחד מכלבים. בוצעו  קמפילובקטר ג'ג'וני

 ללא ממצאים חיוביים. –בבקר  קמפילובקטר פטוס ונרליס

 

 ללא חיוביים., בדיקות 65בוצעו  :(אקוויגניטליס ורלהטיילד. רחם מדבקת בסוסים )

 

(. החיידק זוהה בשבעה Stamp)צביעת  MZNמשטחי  214בוצעו : (בורנטיי קוקסיאלה) Qקדחת 

  בעז, כולם ממשקים שונים.ואחד  בכבשיםמקרים, שישה 

 

קת פרקים כללי זוהה בשני מקרים )דל כלמידיההחיידק לא זוהה בנפלים.  :אבורטוס ופילהכלמיד

הפלות החיידק זוהה בכמות קטנה מן הסף לחיובי בבדיקות )חשד(:  11 -בסוס, מטוש אף בעז(. ב

 שש בצאן, שלוש בבקר, אחת בחזירה ואחת בכלבה, וכן במקרים בודדים אחרים בדגימות קליניות.

 

מחלב   דגימות מבקר וצאן. מקור כל התבדידים היה 29 -חיידקי ברוצלה בודדו מ : כללי ברוצלה

או ממטושים וגינליים שנלקחו באופן יזום לאחר חשד סרולוגי בעדר. במספר מקרים, החיידק זוהה 

בתרביות שמקורן מבדיקות לדלקות עטין שבוצעו במעבדה לבריאות העטין של מועצת החלב, 

, זרזיר( –ניצנים, צאן  –דגימות )בקר  11 -ב 1זן  מליטנזיס ברוצלהמאל"ה. סה"כ זוהה החיידק 

 אושה, בית הילל, כיסופים, רביבים(.  –דגימות )בקר  16 -ב 2וזוהה זן 

 

בודד החיידק בשני מקרים  2020 -, ב2019 -ב קניס ברוצלהלאחר בידוד ראשוני בארץ של החיידק 

נוספים בכלבים. החיידק בודד מדגימת שתן של כלבה לאחר הפלה מבית גידול באזור אלון הגליל. 

ל לחקירה אפידמיולוגית ולסקר סרולוגי דרכם התגלו שיעורי נגיעות גבוהים זיהוי החיידק הובי

באותו בית גידול והפצת החיידק למקומות אחרים בארץ )ראו פרק המעבדה לסרולוגיה(. במקרה 

מנפל של כלבה של משפחה באזור רחובות. במקרה נוסף התגלה החיידק  קניס ברוצלהאחר, בודד 

ישירה מהנפל, אך  PCRקה מיקרוסקופית )צביעת סטמפ( ובדיקת בנפל של כלבה באמצעות בדי

 מפאת רקבון הדגימה, ללא בידוד החיידק.

 

 חיידקים יציבי חומצה )מיקובקטריה(:

בדומה לשנה שעברה, גם השנה נמשכה מגמת ירידה של בדיקות מיקרוסקופיות לבת  :בת שחפת

או בהמשך(. בדיקות מיקרוסקופיות שחפת, וזאת לעומת עלייה בביקוש לבדיקות סרולוגיות )ר

משמשות בעיקר לאבחון חשד קליני למחלה, בעוד שבדיקות סרולוגיות משמשות לניטור בעדר 

 13בדיקות מיקרוסקופיות בלבד לבת שחפת, עם  30 -בוצעו כ 2020 -קלינית. ב-ואיתור נגיעות תת

 ר.חיוביות בבקר משמונה עדרים שונים, ושלוש בעזים, כל אחת מעדר אח

 

נבדקו מגוון בע"ח בבדיקה מיקרוסקופית. חיידקים יציבי חומצה : בחיות שונותמיקובקטריות 

זוהו בחמישה עופות מסוגים שונים, שישה כלבים ושני חתולים, שני דגי מאכל וצבי א"י אחד. בכל 



 

74 

 

המקרים לא זוהו חיידקים שחפתיים או לא ניתן היה לבצע בדיקת המשך מאחר והתקבלו רק 

 ם מוכנים לצביעה.משטחי

 
עם המתת כלל  2020הסתיים בקיץ  2019אירוע שחפת במעוז חיים שהחל בשנת  :שחפת בבקר

טבחות עם  14העדר. במהלך בדיקות שגרתיות בזמן שחיטת בע"ח שליליים במבחן העורי, נמצאו 

שחיטות  27לחיידקי שחפת, מתוך  PCR -לקויות מחשידות לשחפת, ושמונה טבחות חיוביות ב

בודדו ממספר טבחות. ממצאים אלו הובילו לחשד כי בע"ח  בוביס מיקובקטריוםסה"כ. חיידקי 

אינטרפרון, שנחשב -נגועים בעדר לא מתגלים במבחן העורי ולכן הוחלט לבצע במקביל מבחן הגמה

ליותר רגיש מהמבחן העורי, אך בעל סגוליות נמוכה יותר. בבדיקה של כלל העדר נמצא שיעור הגבות 

 עגלות.  28בע"ח עם תוצאה(, לרבות  404מתוך  175) 43%ה של גבו

בנוסף, בסקר שבוצע ע"י המעבדה, נמצא שיעור גבוה של בע"ח חיוביים במבחן סרולוגי בחלב. 

אינטרפרון, בכולן נמצאו לקויות -בבדיקה לאחר המוות של שבע פרות אשר הגיבו למבחן הגמה

המשך במעבדה. כתוצאה מכך, כאמור, הוחלט על  המתאימות לשחפת וחלקן אף אומתו בבדיקות

אינטרפרון הומתו והושמדו. בוצעה שחיטה של בע"ח -המתת כלל העדר. בע"ח שהגיבו למבחן הגמה

 שלא הגיבו, במהלכה התגלה מספר גדול של בע"ח עם לקויות המחשידות לשחפת.

 

אחד ברפת מושבית  התגלו שני מוקדים חדשים לשחפת בבקר, 2020במהלך המחצית השנייה של 

בכינרת המושבה והשני ברפת הקיבוצית מרום גלבוע שבמירב )חולבות(. בשני המקרים החשד 

למחלה עלה כתוצאה מזיהוי לקויות מחשידות בבדיקת טבחות בבית המטבחיים ונעשה אימות 

והן ע"י בידוד החיידק  PCRמעבדתי הן באמצעות בדיקה מיקרוסקופית, הן באמצעות בדיקת 

בתרביות שנעשו ע"י המרכז הארצי  בוביס מיקובקטריוםקויות. בשתי הרפתות בודד החיידק מהל

כביר. לאחר הזיהוי הראשוני של המחלה, המעבדה -למיקובקטריות במעבדה לבריאת הציבור באבו

-אינטרפרון לכל העדר )מעל גיל שישה חודשים( בסבבים של "בדוק-ביצעה בהמשך מבחן גמה

גלבוע, בסבב הראשון, התגלו בע"ח מגיבים גם באתר העגלות שבכפר רופין ואף ושחט". ברפת מרום 

מאחת העגלות לאחר השחיטה. כתוצאה מגילוי המחלה בשני המוקדים הנ"ל, בוצעו  בוביס. מבודד 

סריקות של משקים נוספים בעלי קשר אפידמיולוגי. מאחר והרפת בכינרת המושבה הייתה רפת 

פידמיולוגיים כלל מספר משקים מהם נקנה או אליהם נמכר בקר "פתוחה", מעגל הקשרים הא

בשנים האחרונות. במספר מקרים זוהו בע"ח מגיבים במבחן האינטרפרון אך לא זוהו בע"ח נגועים 

בדיקות  2,300-כ 2020-בבדיקות מעבדה ועד כה לא זוהו מוקדים נוספים למחלה. סה"כ בוצעו ב

 אינטרפרון.-גמה

שחפת בבקר אובחנה גם בעגל מיובא מרומניה באמצעות בדיקה מלבד המקרים הנ"ל, 

 מלקויות שהתגלו בטבחה לאחר השחיטה. PCR -מיקרוסקופית ו

 

בדצמבר התקבלה מפארק הקופים דגימת טחול של קופה מסוג "גנון ירוק"  :שחפת בקופים

(Chlorocebus sabaeusפוזרים ע"ג ( עם לקויות מחשידות לשחפת )מוקדים גרנולומטיים לבנים מ

הטחול, ריאות וכליות(. בבדיקה מיקרוסקופית נראו חיידקים יציב חומצה רבים ותוצאת בדיקת 

PCR  במרכז  מיקובקטריום בוביסלמיקובקטריה שחפתיים הייתה חיובית. בהמשך בודד החיידק
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ם והועברה לפארק הקופי נסווהבקלפינת חי , מקורה מ10הייתה בת  הקופההארצי למיקובקטריות. 

. לפני מותה, קיבלה סדרת טיפולים לרבות סטרואידים, אשר ייתכן וסייעו להתפרצות 2016-ב

המחלה, אך מקור ההדבקה נותר לא ידוע. בפארק נבדקו מספר עזים בבדיקה סרולוגית ולא נמצאו 

 חיוביות.

 

 מיקולוגיה:

ותר היה בדיקות לדרמטופיטים )פטרות עור(. הממצא הנפוץ בי 460בוצעו  :דרמטופיטים

 204בדיקות מחתולים )מתוך  51 -סה"כ(, ב 225בדיקות מכלבים )מתוך  35 -ב קניס מיקרוספורום

נמצא במקרה אחד  גיפסאום מיקרוספורוםסה"כ( ובשני מקרים מחמורים )מתוך ארבעה סה"כ(. 

מנטגרופייטס נמצא במקרה אחד בחתול. התקבלו בנוסף שבע דגימות  טריכופיטוןבלבד בכלב, ו

 דגימות מחיות אחרות, ללא ממצאים. 11 -קר, עשרה מסוסים ומב

 

בדיקות מיקולוגיות כלליות )פטרות אחרות מלבד פטרות עור(,  256בוצעו סה"כ  :מיקולוגיה כללית

 אספרגילוסמקרים, כלבים(. מיני  13מתוכן עם ממצא. הממצא הנפוץ היה מלסציה פכידרמטיס ) 39

. א)כלב(,  פלבוס. א)כלב(,  פימיגטוס. א)כלב(,  טריאוס. אלים(, )כלב, שני חתו ניגר. אשבודדו: 

קומפלקס )כלב וחתול(.  ניגר-ברונוויאולצאוס. אקומפלקס )כלב, מעצמות, ושלו(,  טראוס-הורטיי

 בודד פעם אחת מהאיברים הפנימיים מחתול. נאופורמנס קריפטוקוקוס

 

 המרכז הארצי לבוטוליזם

מספק שירות אבחון של מחלת הבוטוליזם הן  לבקטריולוגיה דהבמעבהמרכז הארצי לבוטוליזם 

בוצעו  2020בשנת . בבע"ח והן בבני אדם )מעבדת ייחוס למשרד הבריאות( וכן יוזם מחקר בנושא

מבני אדם )כולל מזונות ומקורות חשיפה חשודים אחרים(, דגימות  24התקבלו  –ות בדיק 76סה"כ 

מכבשים. אובחנו  12 -מחיות בר )עופות(, שלושה מסוסים ו 10מחיות בר )יונקים(,  13מבקר,  14

(, ארבע מקרים של Aואחד בוטוליזם  Bשלושה מקרים של בוטוליזם בבני אדם )שניים בוטוליזם 

בעופות בר ואחד בצאן.  Cבבקר משלושה משקים שונים, שלושה מקרים של בוטוליזם  Dבוטוליזם 

שא פיתוח שיטת לזיהוי רעלני בוטולינום ישירות בנוסף לאבחון, המעבדה משתתפת במחקר בנו

 .בשיתוף עם מכון וולקני lab-on-chipמדגימות בשיטת 

 

 מחלות עטין

המעבדה לבקטריולוגיה ממשיכה להציע בדיקות בתחום בריאות העטין לרבות בדיקות 

קות ובדי flow cytometryבקטריולוגיות, ספירת תאים סומטיים, כימות נוגדנים בקולוסטרום, 

בדיקות לבריאות העטין )בקטריולוגיה  968בוצעו סה"כ  2020ליעילות של תכשירי חיטוי. בשנת 

וספירת תאים סומטיים( במסגרת מחקרים בתחום. המעבדה משתפת פעולה במחקרים בנושא 

 טיפולים חלופיים לא מבוססי אנטיביוטיקה לטיפול ומניעה של דלקות עטין בבקר.
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 )עכברת( לפטוספירוזיס

 199 -נסיובים לבדיקות סרולוגיות ו 9,969, לפטוספירהדגימות לבדיקת  10,145התקבלו  2020בשנת 

, Ballum ,Bratislava) לפטוספירהלשמונה סרוברים של דגימות לבדיקת. הנסיובים נבדקו 

Canicola ,Gryppotyphosa ,Icterohaemorrhagiae ,Pomona ,Tarassovi ,Hardjo)  באמצעות

 8,500 -כ . זאת לעומתבדיקות )ריאקציות( 74,595לסה"כ  MAT (microagglutination test)מבחן 

מוצגת והתוצאות התפלגות הבדיקות לפי סוג בע"ח  (.20%-)עלייה של כ 2019נסיובים בממוצע עד 

 .4 -ו 3 אותבטבל

 

 סוג בע"ח ותוצאה. לפי 2020-שבוצעו ב MAT. בדיקות לפטוספירה בשיטת 3טבלה 

 

 *שלילי סוג בע"ח
 ומטה( 1:50)

 חיובי**
 ***חיבוי גבוה סה"כ (ומעלה 1:100)

 ומעלה( 1:1,600)
 77 8,437 382 8,055 בקר

 5 184 36 148 כלבים

 - 178 4 174 תנים

 - 145 3 142 מע"ג אחר

 2 117 15 102 חזירי בר

 - 103 4 99 חזירים

 - 79 - 79 צאן

 - 27 - 27 בר אחר

 - 25 2 23 סוסים וחמורים

 - 23 - 23 טורפים אחרים

 - 6 - 6 חתולים
 (1:50*שלילי = היעדר הגבה או הגבה שנחשבת לשלילית )

 ומעלה( 1:200( וחיוביות )1:100**חיובי = הגבות חשודות )

 ***חיובי גבוה = הגבות משמעותיות

 

 פי סוג בע"ח ותוצאה.ל 2020 -שבוצעו ב ללפטוספירה PCR. בדיקות 4טבלה 

 סה"כ חיובי שלילי סוג בע"ח

 166 30 136 בקר

 16 1 15 כלבים

 6 2 4 חזירי בר

 4 - 4 בר אחר

 2 1 1 סביבתי

 2 - 2 טורפים אחרים

 1 - 1 חתולים

 1 0 1 צאן

 1 1 0 סוסים וחמורים

 

 להלן התייחסות לסוגי בע"ח עיקריים:
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 בקר

מהישובים נשלחו לאורך השנה  40% -בדומה לשנים קודמות, מכ שובים.י 310 -התקבלו דגימות מכ

במרבית המקרים נשלחות דגימות, שהוא המינימום הנדרש לניטור אמין ללפטוספירה.  10 -פחות מ

במסגרת "נוהל הפלות" )בדיקות חובה לאחר הפלה( בלבד,  דגימות בודדות בכל תעודת משלוח.

( 10 -צית המקרים נשלחו דגימות בודדות בלבד )פחות מישובים, כאשר במעל למח 266 -התקבלו מכ

(, עם כיסוי של 53%) נעשו במסגרת בדיקות לפני קנייה/מכירהלאורך השנה. רוב הבדיקות בבקר 

( ובדיקות בעקבות תחלואה ואחרות 35%ישובים שונים, לעומת בדיקות "נוהל הפלות" ) 122 -כ

בבדיקות  0.5% -ומעלה( היה כ 1:100ות )ישובים. שיעור ההגב 135(, עם כיסוי של 12%)

בבדיקות לקנייה/מכירת עגלים )סה"כ  6% -דגימות(, כ 3,727לקנייה/מכירת עגלות/פרות )סה"כ 

בבדיקות בעקבות  19% -דגימות( וכ 3,004בבדיקות "נוהל הפלות" )סה"כ  3% -דגימות(, כ 854

מקשה על פרשנות ההגבות הסרולוגיות. דגימות(. היעדר תיעוד על חיסון בע"ח  991תחלואה )סה"כ 

מצביעות בד"כ על חשיפה לחיידק ולא על כייל חיסוני. בעוד  1:1,600אולם, הגבות חזקות מעל 

שבאף מקרה של בדיקת קנייה/מכירה של עגלות/פרות לא נמצאו הגבות חזקות, שיעור ההגבות 

 4% -ות "נוהל הפלות" וכבבדיק 0.8% -בבדיקות לקנייה/מכירת עגלים, כ 2% -החזקות היה כ

 5. טבלה Hardjoאחריו , Pomonaהסרובר הדומיננטי בבקר הינו בבדיקות עקב תחלואה ואחרות. 

 מסכמת את מספר ההגבות לכל סרובר בבקר.

 

 . מספר הגבות בבקר לפי סרובר.5 טבלה

  ומעלה 1:100 ומעלה 1:200 ומעלה 1:1,600

 פומונה 284 216 74

 הרדגו 64 27 3

 טראסובי 28 18 2

 ברטיסלבה 23 15 2

 איקטרוהמורגיאה 21 10 -

 קניקולה 9 3 -

 גריפוטיפוזה 6 1 -

 באלום 3 3 -

 

 כלבים

עם  5ומעלה(, מתוכן  1:200הגבות חיוביות ) 18עם  Pomonaגם בכלבים הסרובר הדומיננטי היה 

Icterohaemorragiae (4 ,): 1:100(. סרוברים נוספים שנמצאו עם כייל מעל 1:1,600כייל משמעותי )

Bratislava (10 ,)Gryppotyphosa (5ו )-Canicola (4.) 

 

 חזירי בר

בדיקות של חיות בר בכלל ושל חזירי בר בפרט מבוצעות במסגרת השתתפות בתכנית הניטור 

הגבות מעל  13היווה את עיקר ההגבות, עם  Pomonaלמחלות בחיות בר. גם בחזירי בר סרובר 
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ומעלה, דבר אשר עשוי להצביע על חשיפה  1:800מהבדיקות(, ארבע מתוכן עם כייל  11%-)כ 1:100

 לאחרונה לחיידק או מצב של הדבקה פעילה.

 

 בדיקות סרולוגיות נוספות

, שונים מיקופלסמהלאבחון סרולוגי של  ELISAבדיקות  596בוצעו  סרולוגיה למיקופלסמה:

בחזירים  היופנאומוניה. מבצאן ו אגלקטיה. מקר, בב בוביס. מ: כמחצית מהמספר שבוצע אשתקד

כלומר מכל משק נשלחה דגימה אחת משקים שונים,  10-בוצעו מ בוביס. מ(. בדיקות ל6)טבלה 

מספר אשר אינו מספיק לניטור אמין של תחלואה עם חיידק זה ומטיל ספק גדול במשמעות בלבד, 

 .המשך ביצוע בדיקות אלה

בדיקות אלו במסגרת בדיקות לפני קנייה/מכירה של בע"ח.  אגלקטיהמ. מרבית הבדיקות בוצעו ל

 דגימות לאורך השנה. 10 -מתוכם נשלחו פחות מ 27-ישובים, כאשר מ 41כיסו 

התקבלו מארבעה משקים שונים במסגרת ניטור או בעקבות בחזירים  היופנאומוניה. מלדגימות 

 תחלואה. 

 
 .2020. בדיקות סרולוגיות למיקופלסמה, 6טבלה 

 סה"כ שלילי חשוד חיובי בע"ח בדיקה

 10 10 0 0 בקר בוביס מיקופלסמה

 אגלקטיה מיקופלסמה
 353 350 2 1 כבשים

 132 126 2 4 עזים

 82 40 5 37 חזירים מיקופלסמה היופנאומוניה

 577 סה"כ

 

פר , כמעט כפול מהמסבבקרלבת שחפת סרולוגיות בדיקות  2,306בוצעו  סרולוגיה לבת שחפת:

 10 -מהם התקבלו פחות מ 75% -כאשר מ, ישובים 177 -מכ. הדגימות התקבלו שבוצע אשתקד

, אשר מהווה בדיקות 484בוצעו  מכבשיםישובים שונים.  53 -דגימות לאורך השנה. נמצאו חיוביים ב

לפני  43)לעומת  משקים שונים 23 -. הדגימות התקבלו מ2019 -פחות ממחצית מהמספר שבוצע ב

 משקים שונים. מתשעהנמצאו כבשים חיוביות  דגימות. 10 -מתוכם נשלחו פחות מ 11 -מ ,שנה(

נמצאו עזים  .דגימות 10מהם נשלחו מעל משניים ורק  ישובים 22 -מכ דגימות 156התקבלו  מעזים

 (.6)טבלה משבעה משקים חיוביות 

 

 .2019. בדיקות סרולוגיות לבת שחפת, 7טבלה 

 סה"כ ילישל חשוד חיובי סוג בע"ח

 2,306 2,215 3 88 בקר

 484 371 6 107 כבשים

 156 147 - 9 עזים

 2,946 סה"כ
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 פעילויות נוספות במעבדה לבקטריולוגיה

 

  דר' שלמה בלום

 ש'(. 23מרצה בקורס "בקטריולוגיה ומיקולוגיה" של ביה"ס לווטרינריה, אונ. עברית ) -

 הרצאה בכנס בריאות הציבור בנושא "עכברת". -

 בוועדת המחקרים בנושא חלב ובריאות העטין של מועצת החלב.חבר  -

 חבר בצוות לטיפול במגפות )צט"מ(. -

 

 :מחקרים פעילים

"השפעה של מתן אנטיביוטיקה לא טיפולית )זרזי גדילה( לבע"ח על הופעת חיידקים עמידים  -

 .(PI, מדען ראשי, מש' החקלאות )”לאנטיביוטיקה והפעלת מנגנוני אלימות

-JPIתערבות לשליטה ומניעת התפשטות חיידקים עמידים בגישה "בריאות אחת", "גישות ה -

EC- AMR Joint Transnational Call. 

"סריקת מיקרוביום של החלב הגולמי מהעטין לבידוד חיידקים פרוביוטיים לפיתוח תכשיר  -

 .למניעת דלקות עטין", "ניצן", מדען ראשי, מש' החקלאות

פרוביוטיים ובצילוס כנגד חיידקים פתוגניים בעטין בפרות לחלב", "שימוש בשילוב של חיידקי  -

 ."תיבת נוח", מדען ראשי, מש' החקלאות

"מערכת חישה אופטית חדשנית לזיהוי ואפיון מהיר של רעלני הבוטולינום", מדען ראשי, מש'  -

 .החקלאות

 .עצת החלב"איתור כאב הנגרם ע"י דלקות עטין בבקר לחלב והקלתו ע"י משככי כאבים", מו -

, המדען "פיתוח ותיקוף של גישה חדשנית וישימה לאפידמיולוגיה גנומית של חיידקי ברוצלה" -

 .הראשי, מש' החקלאות

 

 דר' דויד קורנספן

- Second Inter. Academic Conference on Brucellosis, China )מאמר מצטיין(. 

10th World Summit on Immunology, Microbiology & Infectious Diseases, SCITECH 

IMMUNO-MICROBIOLOGY 2020 הטובה ביותר( הרצאה)נבחר ל. 
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 המעבדה לסרולוגיה

 המרכז הארצי לברוצלוזיס
 

 המרכז הארצי לברוצלוזיס פועל במישורים שונים:

 כמעבדת שירות לאבחון שיגרתי. -

 כמעבדת ייחוס מטעם משרד הבריאות לאימות תוצאותיו. -

 .FAO -וה OIE -ה -על ידי הארגונים הבינלאומיים כמעבדת ייחוס מוכרת  -

נבדקו במרכז הארצי לברוצלוזיס דגימות מחיות משק )בקר, צאן, חזירים, גמלים  2020 תבשנ

 וכלבים( בשיטות סרולוגיות שונות: 

 חיוביות מס' דגימות מבחן

CFT 100,269 1,249 (1.3%) 

SAT 6,512 113 (1.73%) 

FPA 14,733   (14.1%) 4206חשודות ,(4.8%) 701 

DOT-ELISA 906  )13.6%( 123 

 

 2020-2010( בשנים CFTת משלים )שירבדיקות סרולוגיות על פי בדיקות ק

 נשלחו דוגמאות נסיובים למטרות שונות: 2020בשנת 

במספר נצפתה ירידה  מצאן(.  724 -מבקר ו 3,692נסיובים ) 4,416בדיקות לגורמי הפלה: נבדקו  -

 .נסיובים( 5,659נבדקו שבה ) 2019שוואה לשנת בדיקות בהה

במספר נצפתה ירידה מצאן(.  480 -מבקר ו 4,489נסיובים ) 4,969נבדקו  :בדיקות קנייה/מכירה -

 .נסיובים( 6,079נבדקו בה ) 2019בדיקות בהשוואה לשנת ה

 .נסיובים 85 -חיות בר  -

 .נסיובים 94 -חזירים  -

 .גמאותשאר הדו –מעקב עדרי צאן ורפתות בקר  -
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5306 4914 5345
9455

4683
10428

31643

22407

28939

57868 59343

בקר

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

8811 8913
11774

19232

27393

44932

34109 31900
31410 30231

39549

צאן

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

25 39
165 110

374

548
671

922
824 798

1090

גמלים
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 צאן

 2020-2012שיעור דגימה עדרי צאן בין השנים   

     
 

מסך עדרי הצאן המוכרים בישראל. בבדיקה  89% -כ ועדרי צאן שהיו 3,123נבדקו  2020בשנת 

עדרים מאזור הנגב. יש לציין ששיעור הנגיעות  65עדרים חיוביים, מתוכם  90סרולוגית נמצאו סה"כ 

כלל הנגיעות השיעור  זאת, לעומת .(2020, 2019, 2018) 6.73% -עדרית בדרום נשאר אותו דבר-הבין

 . 2020בשנת  2.88% -( ל2019) 3.44% -ארצית ירד מ

 

 2020אירועי ברוצלוזיס במשקי צאן בשנת 

 שיעור נגיעות )%( כמות עדרים חיוביים שם הלשכה

 0.40 1 גליל גולן

 3.50 15 גליל מערבי

 0.84 4 קיםהעמ

 0.17 1 השפלה וההר

 1.10 4 השרון

 1.16 25 סה"כ

 6.73 65 הנגב

 2.88 90 סה"כ ארצי

 

 בקר

אובחן אירוע החדש של מחלת הברוצלוזיס ברפת בית הלל. המחלה נגרמה על ידי חיידק   2020בשנת 

B .melitensis biotype 2 .תות קיבוציות: רפ 3 -הסתיימו אירועי מחלת הברוצלוזיס ב 2020 בשנת

 אושה, גבולות, חצרים. 

  

19
25

45

63
68

75

66

75

89

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ה 
מ

גי
ד
ר 

עו
שי

)%
(

שנים



 

83 

 

 

 

 2015-2020מפת אירועי ברוצלה בבקר 
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 בני אדם 

 אירועי ברוצלוזיס באדם על פי בידוד זן

 
 

, נשלחו סה"כ 2019באדם בהשוואה לשנת  B. melitensis נראתה עליה בכמות אירוע 2020בשנת 

 תבדידים לאימות והגדרתם.  124

 2020התפלגות אירועי ברוצלוזיס באדם אל פי אזורים בשנת 

 

 

 57 -ב גאזורים שונים: אזור הנ 3 -לת הברוצלוזיס באדם היו שייכים למרבית המקרים של מח

מקרים  29 -ירושלים(  ח(, והשפלה וההר )מזר21.7%מקרים ) 26 -(, גליל מערבי 47.5%מקרים )

(%24.2 ) 

 CFT ,SAT ,Roseנסיובים מבני אדם בבדיקות סרולוגיות ) 524נבדקו  2020בנוסף בשנת 

Bengal .) 
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 כלבים

 
שונה אלר 2019. בשנת B. canis -סרולוגיות להבדיקות הלראות עליה חדה במספר  ניתן 2020בשנת 

מספר התפרצויות  נראו 2020בכרמיאל. בשנת  מכלבה מבית גידול ביתי B. canisבודד והוגדר חיידק 

מתוכן  כלבים, 683 -חוזרות( ל )כולל בדיקות בדיקות 906בבתי גידול בצפון הארץ ובמרכז. סה"כ נעשו 

נסיובים  255 בארצות הברית יחוסי. לאימות תוצאות נשלחו למעבדת כלבים( 108) נמצאו חיוביות 123

 ., ונמצאה התאמה טובה בין המעבדותעם תוצאות שליליות, חשודות וחיוביות

 

 2020מספר כלבים שנבדקו לברוצלה קאניס בשנת 

 שיעור המצאות )%( םיחיוביכלבים  נבדקוכלבים שסה"כ  בית גידול

 45.5 25 55 א'

00. 0 18 ב'  

 28.1 18 64 ג'

024. 24 100 ד'  

 7.1 2 28 ה'

 83.3 5 6 ו'

 33.3 4 12 ז'

 7.5 30 400 פרטי

 15.8 108 683 סה"כ

 

 בכלבים עם סימנים קליניים, כלבים מיובאים וכלבים B. canis -תשומת לב צריכה להינתן לבדיקות ל

 דיקה לגורם זה.בליצוא, שלעתים מדינות מייבאות מבקשות 

 

 

 קדחת קיו וכלמידיאוזיס

בעלי חיים שונים )בקר, צאן, חיות בר( לרמת נוגדנים למחלת מנסיובים  1,424נבדקו  2020בשנת 

הפלות צאן ובקר ובנוסף  ת. מרבית הנסיובים הגיעו במסגרת בדיקELISAקדחת קיו בשיטת 

 יות בר.כסקר מחלות של ח

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

29 30 13 41 29 29 38 25 22 51

906

כלבים
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 :בדיקות לקדחת קיו

 סה"כ אחר  שלילי חשוד חיובי חיובי גבוה  

 72 2 67 0 2 1 בקר

 867 15 444 77 90 241 כבשים

 94 2 54 4 9 25 עזים

 33 2 19 5 2 5 צאן

 7 0 4 0 3 0 כלבים

 16 0 15 0 1 0 חתולים

 2 0 1 0 1 0 חזירים

 1,091 1,070 604 86 108 272 סה"כ

 333 308 268 6 11 23 חיות בר

 1,424 1,378 872 92 119 295 סה"כ

 

 

נסיובים מסוגי בעלי חיים שונים )בקר, צאן, חיות בר( לרמת נוגדנים למחלת  1022נבדקו גם 

 . ELISAכלמידיוזיס בשיטת 

 

 :בדיקות לכלמידיוזיס

 סה"כ אחר  שלילי חשוד חיובי חיובי גבוה  

 52 0 52 0 0 0 בקר

 851 12 789 10 16 24 כבשים

 88 1 84 1 0 2 עזים

 20 0 18 0 2 0 צאן

 4 0 4 0 0 0 כלבים

 1 0 1 0 0 0 חזירים

 6 0 6 0 0 0 חיות בר

 1,022 13 954 11 18 26 סה"כ
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 המעבדה להיגיינה של מזון מן החי ולחי
 

 דגימות במעבדה.  10,686, התקבלו 2020נת בש

בבדיקה מהירה באמצעות  )ולסלמונלה( Listeria monocytogenes -ן להמעבדה בדקה מזו  2020 -ב

 .((ELFA  - Enzyme Linked Fluorescent Assay. הבדיקות מבוססות על Vidas PCמכשיר 

 .Salmonella, STECלנוכחות חיידקי ובשר יבוא ם יסקר בתי מטבחי מבצעתהמעבדה 

 .RT PCRמבוצעת בשיטת    STECהבדיקה לנוכחות 

 דגימות חיוביות.  3, נמצאו Listeria Monocytogenes -ל דגימות שנבדקו 3,432וך מת

 בדיקות לזיהוי סוג חלבון בעלי חיים במוצרי מזון.  26המעבדה ביצעה  2020במהלך 

 דוגמאות לנוכחות חומר המעכב צמיחת חיידקים: כליות, כבד. 198במעבדה נבדקו 

מארצות  FSISכל המשחטות בישראל, לפי דוגמא של  המעבדה המשיכה לבצע סקר של 2020בשנת 

 הברית, לבידוד וזיהוי סלמונלה וקמפילובקטר במי שטיפת עופות ובספוגיות הודו.

. על פי דרישות מדינת היצוא, המעבדה ISO 17025במעבדה מוסמכות לפי  כל שיטות הבדיקה

 .ISO ,FSIS USDA MLG ,FDA BAMבודקת את הדגימות בשיטות 

 

 ((2016-2020הדגימות שהגיעו למעבדה )שנים מספר 

 מקור הדגימה 2016 2017 2018 2019 2020

 משחטות לעופות 3,835 8,501 2,429 2,753 2,417

 בתי מטבחיים 53 24 47 133 263

 מפעלי מזון 8,048 8,695 7,617 6,886 5,200

 בשר יבוא 1,230 770 716 860 679

 מזון בעלי חיים 1,928 1,953 1,900 1,977 2,127

 סה"כ 15,094 19,943 12,709 12,609 10,686

 (%2016 )בהשוואה לשנת  -ב 100.0 132,1 84,2 83,5 70,8
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 ביצוע בדיקות במעבדה לפי סוגי הבדיקות

 סוג הבדיקה 2016 2017 2018 2019 2020

838 526     STEC)בדיקות בשר בקר( 

  רות חיידקיםספי 11,894 8,456 6,860 7,362 6,420

 בידוד סלמונלה 15,649 15,323 11,658 12,520 9,323

 בידוד ליסטריה 8,778 8,132 7,702 6,470 3,432

 בדיקה לשאריות חומר מעכב צמיחת חיידקים 456 466 425 326 198

 בדיקת סוג בע"ח במוצרי בשר אחרי טיפול תרמי  69 74 79 53 26

 ליות לשימורים ואבקותבדיקת סטרי 227 147 190 178 186

 גיוג'וני קמפילובקטרבדיקות ל 354 3641 426 2014 1939

 קבוצה ויבריו     5

 סה"כ 37,427 36,239 27,340 29,449 22,367

 ) 2016 -% )בהשוואה ל -ב 100 96,8 73,0 78,7 59,8

 
 

 בידודי סלמונלה ממזון
מהם  אחוז מהסה"כ

 חיוביים
סה"כ  

 נבדקו
  ה מ ו צ ר

 בשר פטם 2 0 0
 בשר בקר יבוא 679 1 0.2

 שחיטות בתי מטבחים בשר  בקר 263 36 13.7
 דגי מאכל 87 0 0
 ביצים: אבקות ונוזלים 147 0 0

 בשר טחון ופסטה )בשר מגורם( 55 2 3.6
 מרקים 7 0 0
 בשר לאחר טיפול תרמי 3,388 0 0

 מזון בעלי חיים, קמחים 1,937 15 0.8
 שוניםמוצרים  65 0 0

 מי שטיפת עופות/ספוגיות הודו 934/1,478 114/794 12.2/53.7
 מוצרי חלב/מכוורת 1/278 0 0
 זבל עופות 2 0 0

 סה"כ 9,323 962 0,1
 

 .45 -סה"כ מספר בידודי הסלמונלה שנשלחו לזיהוי סופי לירושלים
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 התפלגות הסרוטיפים של חיידקי סלמונלה

 אחוז מספר 

 2020 סרוטיפ

S. Anatum 4 8.9 

S. Ohio 3 6.7 

S. Bovismorbifican 1 2.2 

S. Brikama 1 2.2 

S. Newport 1 2.2 

S. Goldcoast 1 2.2 

S. Senftenberg 2 4.5 

S.Muenster 1 2.2 

S. Kedougou 1 2.2 

S. Kentucky 5 11.1 

S. Livingstone 1 2.2 

S. Mbandaka 11 24.4 

S. Meleagridis 1 2.2 

S. Montevideo 8 17.8 

S. Rissen 2 4.5 

S. Virginia 2 4.5 

 100 45 סה"כ

 

 

 חיים-בידודי סלמונלה ממזון בעלי

 ה מ ו צ ר סה"כ  נבדקו מהם חיוביים אחוז מהסה"כ

 קמח בשר 302 3 1

 קמח דם 4 0 0

 קמח נוצות 4 0 0

 קמח עופות 409 8 2

 תוספי מזון לבע"ח 3 0 0

 מזון לדגים 205 0 0

 מזון לחיות מחמד* 994 0 0

 תערובת 16 0 0

 סה"כ 1,937 15 0.77
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 ליסטריה מונוציטוגנסבידודי 

 ה מ ו צ ר סה"כ  נבדקו מהם חיוביים % -חיוביים ב

 מוצרי בשר לאחר טיפול טרמי 3,134 3 1

 דגי מאכל 102 0 0

 בשר בעלי כנף ובקר 6 0 0

 חלב ומוצריו 136 0 0

 ביצים ואבקות 45 0 0

 מזון לחיות מחמד 1 0 0

 שונים  8 0 0

 סה"כ 3,432 3 0.08

 

 ספירות חיידקים לפי סוג

שמרים  אנטרובקטריצא

 ועובשים

E.COLI/STEC 

 

סטף. 

קואגולז 

 חיובי

קלוסטרידיה 

מחזרי 

 סולפיט, כולל 

Clostridia 

perfringens 

 קולי

 פורם

ספירה 

 כללית

527 90 1,344/838 360 454 2,482 1,163 

 

 

  הבדיקה

 1,163 ספירה כללית

Enterobacteriaceae/Coliforms 527/2,482 

Sulfate reducing Clostridium spp,Clostridia perfringens 454 

Plasma coagulase positive Staphylococcus spp. 360 

Escherichia coli/STEC 1,344/838 

 90 שמרים ועובשים

 
 

 פעולות נוספות:

להסמכת מעבדות מנהלת המעבדה, ד"ר מלר אילנה הינה בודקת מוסמכת מטעם הרשות 

ידי השירותים -והיא השתתפה בבדיקת מעבדות פרטיות המאושרות על 17025ISOלפי 

 הווטרינריים. 
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המעבדה לבדיקת שאריות ביולוגיות 

 במוצרים מן החי

 
 התמקד בתחומים הבאים:  2020בשנת עיקר פעילותה של המעבדה 

 .סקר שנתי לניטור שאריות תרופות ומזהמים בבשר עוף 

 מקומי ומיובא. ר שאריות תרופות ומזהמים בבשר בקרניטו 

 ובמוצרי חלב. )בקר וצאן( ניטור שאריות תרופות ומזהמים בחלב   

 .ניטור שאריות תרופות ומזהמים בדגים 

 .ניטור שאריות תרופות ומזהמים בביצים 

 .ניטור שאריות תרופות ומזהמים בבשר חזיר 

 .ניטור שאריות תרופות ומזהמים בבשר צאן 

 יקת שאריות תרופות ומזהמים בדגי יבוא, עבור משרד הבריאות.בד 

  ,בדיקות לנוכחות שאריות כימיות לצרכי אכיפה: במקרים של חשד לעבירה

 משקים בסיכון וכד'.

  שיתופי פעולה מחקריים בתחומים של בטיחות המזון, בריאות הציבור

 ופרמקוקינטיקה.

 

 בנוסף, בוצעו הפעילויות הבאות:

 חדשות לבדיקת ברקמות, ביצים וחלב באמצעות  פיתוח שיטותLC-MS/MS. 

  בדיקות להימצאות תרופות וטרינריות וחומרי הדברה ברקמות בע"ח, במספוא

 .ה בחיות משק, חיות מחמד וחיות ברובזבל עופות לצורך זיהוי גורמי הרעל

  במספר רב של מבחני השוואה בינלאומיים.השתתפות 

  נוספות לפי תקן  שיטותול לטכנולוגיותהרחבת ההסמכהISO 17025. 

 השתתפות בוועדות בינמשרדיות. 
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  2020בדיקות סקר שנתי שבוצעו במהלך שנת 

 ביצים

 

 

 

  

ללא ממצאמוצר

ממצאים 

במסגרת 

התקן

חורג 

סה"כמהתקן

21700217ביצי יבוא

Amitraz1616

Beta-lactam1616

Carbamates1818

Chloramphenicol1616

Clopidol1616

Fipronil1818

Fluoroquinolones1616

Ionophores1717

Macrolides1616

Nicarbazin1616

Pyrethroids1818

Sulfonamides1717

Tetracyclines1717

5325299455669ביצים מקומיות

Amitraz11

Beta-lactam 1481149

Carbamates195195

Chloramphenicol286286

Clopidol478478

Coccidiostats288572347

Cyromazin21223

Fipronil201201

Fluoroquinolones204204

Ionophores63819433865

Macrolides210210

Nicarbazin684301715

Nitrofurans275275

Nitroimidazoles280280

OC pesticides8585

OP pesticides9696

PCBs1313

Pyrethroids81812830

Sulfonamides1962198

Tetracyclines20864218
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 חלב

 

ללא ממצאמוצר

ממצאים 

במסגרת 

התקן

חורג 

סה"כמהתקן

23792322404חלב בקר

Aflatoxin M1157192178

Antiparasites159159

Avermectins144144

Beta-lactam1541155

Cadmium144144

Chloramphenicol270270

Fluoroquinolones162162

Heavy metals1717

Lead144144

Macrolides4141

Nitrofurans3333

Nitroimidazoles3636

NSAIDs1832185

OC pesticides144144

OP pesticides142142

PCBs144144

Sulfonamides1611162

Tetracyclines144144

100010חלב נאקה

Antiparasites11

Beta-lactam 11

Chloramphenicol11

Fluoroquinolones11

Macrolides11

Nitrofurans11

Nitroimidazoles11

NSAIDs11

PCBs11

Sulfonamides11

53522539חלב צאן

Aflatoxin M132133

Antiparasites45146

Arsenic3131

Avermectins3131

Beta-lactam 4343

Cadmium3131

Chloramphenicol5555

Fluoroquinolones4444

Heavy metals33

Macrolides13114

Mycotoxins88

Nitrofurans3939

Nitroimidazoles1212

NSAIDs38139

OC pesticides3131

OP pesticides33

PCBs3131

Sulfonamides4545
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 עופות

 

 

 

 

 

 

 

ללא ממצאמוצר

ממצאים 

במסגרת 

התקן

חורג 

סה"כמהתקן

250025בשר אווז

Cadmium44

Coccidiostats55

Fluoroquinolones55

Heavy metals11

NSAIDs55

Pyrethroids55

527632592הודו

Antiparasites19120

Beta-agonist5959

Beta-lactam 5858

Carbamates88

Chloramphenicol33

Clopidol66

Coccidiostats123

Fluoroquinolones5858

Heavy metals259263

Ionophores11

Macrolides5858

Mycotoxins44

Nicarbazin55

Nitrofurans55

Nitroimidazoles55

NSAIDs2121

OC pesticides55

Pyrethroids88

Resorcyclic acid lactones2424

Steroids1818

Stilbens4343

Sulfonamides5858

Tetracyclines58159
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 המשך -עופות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא ממצאמוצר

ממצאים 

במסגרת 

התקן

חורג 

סה"כמהתקן

22281632247פטם

Antiparasites1021103

Beta-agonist106106

Beta-lactam 108108

Carbamates4949

Chloramphenicol3232

Clopidol4040

Coccidiostats38139

Fluoroquinolones1074111

Heavy metals24731

Ionophores13311135

Lead9595

Macrolides107107

Nicarbazin93194

Nitrofurans2929

Nitroimidazoles2727

NSAIDs145145

OC pesticides9494

PCBs9494

Pyrethroids9494

Resorcyclic acid lactones256256

Steroids126126

Stilbens114114

Sulfonamides1051106

Tetracyclines1102112
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 יונקים

 

 

ללא ממצאמוצר

ממצאים 

במסגרת 

התקן

חורג 

סה"כמהתקן

1570721579בקר יבוא

Antiparasites138138

Avermectins18472193

Beta-agonist130130

Beta-lactam130130

Cadmium1313

Chloramphenicol130130

Coccidiostats1818

Fluoroquinolones148148

Heavy metals44

Ionophores11

Macrolides130130

NSAIDs44

OC pesticides131131

PCBs131131

Pyrethroids1818

Sulfonamides130130

Tetracyclines130130

97960985בשר בקר מקומי

Antiparasites7575

Beta-agonist7373

Beta-lactam 6464

Cadmium63164

Chloramphenicol88

Coccidiostats1111

Fluoroquinolones6464

Ionophores25530

Lead6464

Macrolides6464

Nitrofurans77

Nitroimidazoles88

NSAIDs9898

OC pesticides6464

OP pesticides6464

PCBs88

Resorcyclic acid lactones2929

Steroids3030

Stilbens3232

Sulfonamides6464

Tetracyclines6464
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 המשך -ונקים י

 

 

  

ללא ממצאמוצר

ממצאים 

במסגרת 

התקן

חורג 

סה"כמהתקן

46334470בשר חזיר

Antiparasites34337

Beta-agonist3737

Beta-lactam44

Carbamates44

Chloramphenicol3737

Coccidiostats33

Florfenicol3737

Fluoroquinolones36137

Ionophores34337

Macrolides3737

Nitrofurans11

Nitroimidazoles11

NSAIDs3737

OC pesticides3737

Pyrethroids22

Resorcyclic acid lactones66

Steroids55

Stilbens3737

Sulfonamides3737

Tetracyclines3737

41834425בשר כבש

Antiparasites401243

Beta-agonist1010

Beta-lactam4444

Carbamates1717

Chloramphenicol4545

Coccidiostats44

Fluoroquinolones99

Ionophores171119

Macrolides1111

NSAIDs5555

OC pesticides4242

Pyrethroids1515

Resorcyclic acid lactones99

Steroids88

Stilbens77

Sulfonamides43144

Tetracyclines42143
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 דגים

 

תי לשאריות כימיות בדיקות במסגרת תכנית הסקר השנ 16,000בוצעו  2020בסה"כ, בשנת 

 במזון מן החי.

בדיקות שונות. בדיקות אלה כוללות:  2000-עוד כ 2020בנוסף לבדיקות הסקר, בוצעו בשנת 

משקים המצויים במעקב, חשד לביצוע עבירה, חשד להרעלה, בדיקות עבור האגף למספוא, 

בע והגנים, משרד וכן עבור גורמי חוץ כגון: מפעלי מזון, פיקוח על תוצרת אורגנית, רשות הט

 הבריאות ועוד.

ללא ממצאמוצר

ממצאים 

במסגרת 

התקן

חורג 

סה"כמהתקן

75281761דגי בריכה

Antiparasites24630

Avermectins5353

Beta-lactam5656

Cadmium5555

Chloramphenicol5656

Florfenicol11

Fluoroquinolones5656

Heavy metals1010

Lead5656

Macrolides1515

Malachite green55156

Mycotoxins99

Nitrofurans66

Nitroimidazoles5555

OC pesticides99

PCBs5656

Steroids2424

Stilbens4646

Sulfonamides541156

Tetracyclines5656

432045דגי ים

Cadmium33

Heavy metals55

Lead33

Mercury516

OC pesticides819

OP pesticides99

PCBs99

Stilbens11
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 פעילויות נוספות

 

 דר' מלכה בריצי

 עבודות מחקר

 .שיתוף פעולה עם בי"ח אסף הרופא בנושא מזהמים סביבתיים 

 .שיתוף פעולה עם אוניברסיטת חיפה בנושא מזהמים בדגי הים התיכון 

 רינריותשיתוף פעולה עם בית החולים הווטרינרי בנושא פרמקוקינטיקה של תרופות וט. 

  הנחיית תלמידPhD סולומון אפרם, בשיתוף עם פרופ' סמיר מבג'יש מהפקולטה ,

 לחקלאות.

 

 השתתפות בוועדות

 ועדת ההיגוי לשאריות כימיות במוצרים מן החי 

 

 משימות נוספות

 ביצוע מבדקים כבודקת מקצועית מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות 

 

 דר' פרידה שוורצבורד

 ם בי"ח אסף הרופא בנושא מזהמים סביבתייםשיתוף פעולה ע.  

 מזהמים -גוריון בנושא מיקרו-שיתוף פעולה עם המכונים לחקר המדבר באוניברסיטת בן

 .בדגים שגודלו בקולחים מטופלים

 שיתוף פעולה עם הפקולטה לחקלאות בנושא מיקוטוקסינים. 

 סולומון אפרם

 בתיים בדם ובחלב אםשיתוף פעולה עם בי"ח אסף הרופא בנושא מזהמים סבי 

  לימודי תואר שלישי בפקולטה לחקלאות. נושא העבודה: הקשר בין נוכחות תרופות

 בזבל עופות המשמש להזנת בעלי חיים, לבין הימצאות חיידקים עמידים.
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 לטיב דגה ומוצרי דיג היחידה

 

 אבחון 

שנים וההכנסות של המעבדה לטיב דגה היו דומות ל 2020 תהפעילות האבחונית בשנ

 קודמות.

בשנים אלה בוצעו בדיקות אורגנולפטיות, פיזיקליות וכימיות לדגים שימורים ופירות ים 

 לצורך הגנה על בריאות הציבור. 

המעבדה מוכרת במשרד הבריאות בתחום בדיקות טריות דגים, מוצרי דיג ושימורים, 

  פרסרבים.

שחור המיוצרים לייצוא  המעבדה מוכרת בתחום בדיקות טריות דגים מצוננים וקוויאר

 .FAO -ורשומה ברשימת מעבדות ה - EUל

המעבדה לטיב דגה היא היחידה בישראל המבצעת בדיקות לטריות דגים מצוננים לפי 

שמגדלים בישראל. בדיקות אלה מאפשרות מחידקנים וקוויאר שחור  EU -דרישות ה

 ומי. ולשוק המק EU -למגדלי דגים לשווק דגים טריים וקוויאר שחור ל

נבדקו סוגים שונים של דגים מצוננים מגודלים בבריכות במדינה ישראל: אמור, כסיף, 

חידקן, קרפיון, אמנון, אדמונית, בורי, באס, דניס, מוסר ואחרים וקוויאר שחור שמייצרים 

 ולרוסיה. EU -ל

נבדקו סוגים שונים של דגים קפואים ומצוננים מיובאים: סלמון, טונה ,לברק, נסיכת 

 נילוס, דניס, אמנון, כסיף, קרפיון, ביצי דג אילתית, ביצי דג חידקן.ה

 

 2017-2020סוגי הבדיקות שבוצעו בשנים 

 סוג הבדיקה/שנה 2017 2018 2019 2020

1 3                 2                       7     Boric Acid בדיקת בוראטים  

28,061 31,628          33,281       31,602     T.V.BN  

31 40                 30                       42     TBA רמת חמצון שומן  

42,633 44,613        46,880             44,538    

, אורגנולפטית בשימורים, דגים 

 קוויאר לאחר בישול 

 אחוז אפר      42                   27                 29 29

 אחוז חומר יבש      42                    28                 29 29

 אחוז חלבון       46                   36                32 31

 אחוז רטיבות      5                      4                   2 6

 אחוז שומן      42                    27                30 
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 סוג הבדיקה/שנה 2017 2018 2019 2020

- - 

                  

35    

                     

60    

בדיקת ציפוי פנימי של פח  

 האריזה 

 הימצאות טפילים במזון      177                  91                132 298

 היסטמין בדגים )לא מהירה(      2,325             2,099           1,817 1,815

 היסטמין בדגים  )מהירה(      1,879               1,994    2,312 2,034

 הפשרה      24                  40                6 7

 זיהוי דגים מורפולוגי      30             48                17 14

 זיהוי קוויאר     - - - 1

 יחס מים לחלבון      1                     - - 3

 ייעוץ לתעשיינים/מכס      4                     7                  4 11

 כושר השתמרות      248                  212               274 270

 כמות פוספטים המוספים בדגים     394                 383              376 280

 מלח אחוז      16                   6                  10 42

 אחוז ציפוי קרח       1,670              1,798           1,772 1,502

 קרישת חלבון      257                 315              25 32

 סיכום כללי    83,454            87,353          83,150 77,161
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 החטיבה לווירולוגיה

 המעבדה לאבחון ויראלי
מזנים ת נרחבות של מחלת הלשון הכחולה יוהיו התפרצו 2020לטים בשנת האירועים הבו

כן אולם ונפלים של צאן ובקר,  , דם מלאמחלת שמלנברג לא אובחנה בדגימות סרום. שונים

 ובחנו נגיפי אקבנה )ראה מטה(. א

 . 5-12בחודשים  ((EHDמחלת דימום איפיזואוטי אובחנה גם  2020בשנה 

 .  2020לא נצפתה כלל בשנת  (BEF) םמחלת קדחת שלושת הימי

  .נרשמו מקרים של מחלת הפה והטלפיים לאבשנה זו 

 מלבד בדיקות אבחוניות, נערכו בדיקות עבור נגיפי לשון כחולה לשם יצוא של זרמת פרים. 

כל אלה נוספו למכלול הבדיקות השגרתיות לאבחון מחלות )גורמי הפלה, מחלות שגר, 

-יו"ב( למגוון הבדיקות הסרולוגיות לאיתור נודגנים )בדיקות קניהמחוללי מחלות נשימה וכ

 , מחלות חזירים וכיו"ב(. , BLV, BVD, MERS Covהמכיר

 

PCR-BVDV/BD qRT–Panpesti  )שלשול נגיפי בבקר/מחלת הריריות ומחלת בורדר(: 

 .ברקמות Panpesti – BVDV/BDלאיתור נגיפי  qRT-PCRבדיקות  345נערכו  2020בשנת 

 (FLI) טרינרי בגרמניהובמכון הו Pestivirusבדיקה זו פותחה ומשמשת לזיהוי נגיפי 

בנוסף  BD -ו BVDVירוסים וירולוגיה לאבחון שגרתי של הווואומצה על ידי החטיבה לו

מאוד  הנה שיטה רגישה qRT-PCRעל ידי החטיבה.  BVDV -לביצוע בדיקות אנטיגן ל

גיפיות בדוגמאות המגיעות בשגרה לאבחון ודורשות נ RNAומאפשרת זיהוי של מולקולות 

אבחון ברמת רגישות גבוהה כגון: בדיקות תרכיבים, בדיקות סרומים וייבוא/ייצוא. סך הכל 

מייבוא/ייצוא,  260 -דוגמאות שנבדקו מקורם מנפלים ו qRT-PCR ,75בדיקות  345בוצעו 

עולה כי רובם ממשק ישראלי  תרכיבים, אצוות סרום ואבחון קליני. מניתוח דוגמאות אלו

בדיקות אלו  345מקומי ומפוזרים בכולו ללא מוקדי התפרצות משמעותיים. בשנה זו, מתוך 

 דוגמאות חיוביות בנפלים(. 3מסך כל הדוגמאות )מתוכן  6.37% -בדיקות יצאו חיוביות  25

 
 יםבגמל  MERS CoV  (Middle East Respiratory Syndrome Corona virus) נגיף 

 בשיטת אלייזה.   MERS CoVנסיובי גמלים להמצאות נוגדנים נגד   289נבדקו    2020בשנת 

מטושי אף של גמלים נבדקו  38.  % 46.7דגימות זוהו נוגדנים, שכיחות של  129 -נמצא כי ב

 ונתקבלו שליליים להמצאות נגיף.   ,qPCRבשיטת כולן 

 :rMalignant Catarrhal Feve - MCF –בבקר נזלת ממארת

 real-timeבשיטת   OHV-2  דגימות מבקר לבדיקת נגיף נזלת ממארת 48התקבלו  2020 -ב

PCR (.  22.9%מקרים חיוביים ) 11.   נמצאו 
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1)-(BHV 1erpes Virus Hovine B: 

  -BHV.  1, ונמצאו שליליות לנגיף דגימות  13נבדקו   :  2020 -מקרים קליניים ב

צוא, לוודא העדר הנגיף. הבדיקה היא ידקה זרמה המיועדת לינב – "שיאון" יצוא זרמה 

נבדקו  2020 -ב . qPCRאו בדיקה בשיטת  ,OIE -בידוד בתרביות תאים לפי פרוטוקול של ה

 .BHV-1וכולם נמצאו חופשיים מנגיף  qPCRבשיטת  מירוקים 123

 

Bovine Leucosis virus (BLV) 

 BLV   2010-2020 (AGID:)סיכום בדיקות 

 חיוביות/ % שליליות סה"כ בדיקות נת הבדיקהש

2010 4,323 4,068 255 (17%) 

2011 3,908 3,668 240 (6%) 

2012 5,202 4,982 220 (4%) 

2013 11,111 9,771 1,340 (12%) 

2014 6,582 6,060 521 (8%) 

2015 6,350 5,795 555 (9%) 

2016 6,320 6,060 260 (4.1%) 

2017 5,399 5,044 355 (6.5%) 

2018 1,488 1,399  89(5.9%) 

2019 1'135 1,070 65 (5.7%) 

2020 2,288 2,133 155 (6.8%) 

 

 בחזירים )PRRSV )Porcine reproductive and respiratory virus נגיף 

 . PRRSVנגיףלכולם נמצאו שליליות  qPCRדגימות בשיטת  9נבדקו   2020בשנת 

 

 Winter Dysntery -(ine Corona VirusBovקורונה של בקר ) נגיף 

 qPCRבבקר בשיטת  Winter Dysenteryמקרים חיוביים של  12נמצאו  2020בשנת 

      .       

 Rabbit haemorrhagic disease  (RHDV) מחלה דימומית בארנבונים 

 נמצאו שליליות.  ןוכול RHDVדגימות לנגיף  14נבדקו  2020בשנת  

 

 בחיות הבר.  ) Canine Distpmerגורם למחלת הכלבלבת )סקר נגיעות נגיף ה

דגימות מתוכם  495נמשך סקר אבחון מחלת הכלבלבת בחיות הבר. נבדקו  2020בשנת  

 .27.3%)חיוביות ) 135נמצאו 
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   2020 -אבחון נגיפי מחלות נשימה של בקר 

 .Real time PCR אבחון נגיפי נשימה של בקר בוצע בשיטת

 חיוביות   חיוביות  ותסה"כ בדיק נגיף

BRSV  42  2 4.8% 

 PI-3 27 0 0 

 

 :bovine ephemeral fever – BEF  –קדחת שלושת הימים 

שבמהלכן חווינו התפרצויות של קדחת שלושת  2017-2018ומת השנים עכאמור בהקדמה, ל

 לא נתגלו מקרים חיוביים. , 2020 -ו  2019(, במהלך BEFהימים )

 

orbiviruses – לשון הכחולה, מחלת דמם אפיזואוטית ונגיפי סימבו.ה 

 

 :BTV Blue Tongue Virus –מחלת הלשון הכחולה 

   ונבדק 2020המאמץ המושקע במעקב אחר מחלת הלשון הכחולה הינו מן המרכזיים. בשנת 

 -דגימות של בקר כש 741נבדקו כוללות דמים, איברים ונפלים מבקר וצאן: הדגימות  1,163

חיוביות  102צאן שמתוכן נמצאו  דגימות 373 . כמו כן, נבדקו( נמצאו חיוביות23%)מהן  170

 43 -דגימות חיוביות ו 6דגימות מבע"ח אחרים )גמלים וחיות בר(. נמצאו  49נבדקו (. 27%)

כללי  PCRהבדיקות כוללות סריקה ראשונית, כשכל הדגימות החיוביות בשיטת שליליות. 

הוכנסו צים מעוברות לשם בידוד נגיף וסיווג על סמך רצף גנטי. )במעגל נמוך( הוזרקו לבי

 בוצעובידודים.  52 -דגימות לבידוד בתרביות תאים וביצים מעוברות וקיבלנו יותר מ 354

בדגימות שדה, ביצים ותאים  BTVבקשר לזיהוי נוכחות נגיף  PCRבדיקות  3,800 -כ

 2-3 עםמקרים של הדבקה משולבת  נצפו 2020מודבקים, ולצורך תהליכי סיווג. בשנת 

יחד עם זאת, מירב הבידודים היו של . (1+8, 3+6, 2+3) סרוטיפים באותו בע"ח או עדר

 .3טיפוס 

 

 - 2018דגימות, בשנת  744 - 2017, בשנת דגימות 695נבדקו , 2016לכדי השוואה, בשנת 

כוללות דגימות ה. דגימות 1,163 – 2020בשנת ו דגימות 744 - 2019דגימות, בשנת  1,023

דמים, איברים ונפלים מבקר וצאן. הבדיקות כוללות סריקה ראשונית, כשכל הדגימות 

. ם מעוברות לשם בידוד נגיף וסיווגכללי )במעגל נמוך( הוזרקו לביצי PCRהחיוביות בשיטת 

 כרוך בעבודה רבה: BTVסיווג נגיף 

 ימים 10ביצים להדגרה  הכנסת -

 קהוסינון דגימות להזר השטיפ -

 פיצוץ תאים באולטרסאונד -

 חלון בביצים רוניס -
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 העובר וורידלהזרקת חומר  -

 סגירת החלון בקליפת הביצה -

 ימים נוספים  10 -לביצים ה תהדגר -

 עוברה והוצאתסטרילי באופן ביצים שמתו  תחיפת -

 העבר כתישת -

 שהתקבלחומר להדבקה ה מיהול, סרכוז וסינון -

 PCR-Real Time BTVבדיקת  ביצוע -

 רביות תאיםתהדבקת  -

 לכל סרוטיפים שהובחנו בישראל  RT-PCRהרצת  -

 \ופיעמנד שחיתוך הב -

 עם קיט הפקה  ניקוי הבנד -

 חומר שקיבלנו לריצוף שליחת ה -

 זןהתוצאות להגדרת ביצוע השוואה ממוחשבת של ה -

 שנה. הת סוף אקרל הופסק תהליך הסיווג בכח אדםחוסר בשל 

 

 יוביים וסווגים: מספר בדיקות, מספר חBTV ,2020נגיפי 

סוג 

בעלי 

 חיים

 PCR-נבדקו ב

 

מספר 

המקומות  

 הגיאוגרפיים

כמות 

 הבידודים

סוגי 

הסרוטייפים 

 שליליים % חיוביים סה"כ של נגיף

 2,3,4,6 14 11 571 22.9 170 741 בקר

 1,3,4,8,12 38 19 271 27.3 102 373 צאן

 - 0  43 12.2 6 49 חיות בר

  52  885 23.9 278 1,163 סה"כ

 

 :נגיפי סימבו

 (PCRq-ו PCR) PCR-RTת ומערכות האבחון לנגיפי סימבו כוללת מערכ אבחון ישיר:

ראשונית שהינה כללית לקבוצת הסימבו, שבהמשכה, במקרים של תוצאה חיובית, מיושמת 

מערכת שניונית שתפקידה לאפיין נגיפים ספציפיים מתוך הקבוצה. אלה כוללים את 

 -כ  PCRנבדקו במבחן  2020 תם: אקבנה, איינו, שמלנברג ושוני. במהלך שנהנגיפים הבאי

 -דגימות מאיברים שונים )מח, טחול, ריאה, מעי, ק. לימפה, נוזל מח, שליה( בעיקר מ 1,020

נמצאו חיוביות.  30מתוכם  ,דמים )נסיוב, דם מלא ופלזמה( מבקר וצאן 120 -נפלים ו 285

, BTV+SIMBU מיקרים של הדבקה משולבת הריצוף. נצפוהוגדרו כנגיף אקבנה דרך  19

 בעיקר מנפלים.
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 ממצאים:

 חיובים.  25מתוכם  מבקר וצאן;דגימות  285 נבדקונפלים: סה"כ 

 (.AKAV) נגיף האקבנהים ליחיובנמצאו  9 , מתוכםנפלים 101מבקר נבדקו 

 לנגיף אקאבנה. יםיחיובנמצאו  16 , מתוכםנפלים 184 נבדקו צאןמ

 .AKAV -ל תחיובי 1 כןדגימות מתו 6 נבדקו מלא: דם

 .AKAV -חיוביות לדגימות  8 נמצאו מוחות:

 .AKAV -ל ותחיובי 8 -לשוני ו ותחיובי דגימות 8 נמצאו שליה:

 

 הערות אפידמיולוגיות

-ברדצמהופלו בחודשי החורף ) SHUV -ו AKAV -ל PCRרוב הנפלים החיוביים בבדיקות 

 חיוביים נצפו גם בתקופות אחרות של השנה, בתדירות  פחותה.בעת, מקרים  ו(. במרץ

 כמעת שווה:היה  SIMBUאחוז החיוביים מבין נפלים/וולדות מתים לנגיפים מקבוצת 

 בבקר(. %8.9בקר )וב( .%78בצאן )

 

 :)EHDמחלת דמם אפיזואוטית )

ות כוללהדגימות  381ו נבדק .EHDבחודש מאי התגלה התפרצות של מחלת  2020בשנת 

נמצאו חיוביות  124מתוכם  .PCRבשיטת  EHDלנוכחות נגיף  מבקרדמים, איברים ונפלים 

נמצא גם בדגימות מח של מספר נפלים כגורם  EHDV(.  סיווג הניגף לא התבצע. 32.5%)

  ויראלי יחיד. 

 

 למחלת הפה והטלפיים היחידה
 פעילות אבחונית

מהימנות מרבית. שיטות אלה כוללות המעבדה מפעילה מגוון שיטות לשם אבחון המחלה ב

לזיהוי אנטיגן נגיפי המבחין בין  ELISAבידוד בתרביות תאים, בידוד בעכברים יונקים, 

-לזיהוי נוגדנים נגד חלבון לא ELISAלנוגדנים נגד הנגיף,  ELISAהסרוטיפים השונים, 

 .RT-PCR -ו  qPCR( של הנגיף,NSPמבני )

  

 2016-2020דו"ח בדיקות פו"ט 

 נהש

 מס' דוגמאות צאן בקר חזירים חיות בר שלילי חיובי

2016 0 7 - - 7 - 7 

2017 24 66 10 0 52 28 90 

2018 50 61 32 0 51 28 111 

2019 15 20 - - 14 1 35 

2020 0 9 1 0 3 5 9 
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 2016-2020בחיות משק וחיות בר  NSP -בדיקות לנוגדני פו"ט

סה"כ  שנה

 נבדקו

סה"כ 

 גוםסיבת די מקומות

דוגמאות 

 חיוביות

מקומות 

 חיוביים

 0 ניטור מחלת פו"ט 2 31 2016
 

 0 ניטור חיות בר 23 71 2016
 

 7 69 ניטור מחלת פו"ט 119 516 2017

 1  1 ניטור חיות בר 155 155 2017

 10 14 ניטור מחלת פו"ט 121 350 2018

 1 3 ניטור חיות בר 183 183 2018

 2 3 ניטור מחלת פו"ט 8 74 2019

 4 10 ניטור חיות בר 46 192 2019

 0 0 ניטור מחלת פו"ט 1 1 2020

 5 5 יטור חיות ברנ 81 261 2020

 
 

 בדיקות ספגת המוח בבקר וסקרייפי בכבשים 
בדיקות לזיהוי ספגת המוח, בדגימות ממוחות בקר וכבשים לאחר שחיטה, מתבצעות 

 . 2002במסגרת המעבדה לווירולוגיה, מאז יולי 

הכריז על ישראל כמדינה בעלת סיכון זניח למחלת ספגת המוח.  OIE -, ארגון ה2013אי במ

חודשים שמגיעים לשחיטה בבתי  30כתוצאה מכך אין חובת בדיקה של  כל הבקר מעל גיל 

 המטבחיים.

בכדי לשמור על מעמד של סיכון זניח, השירותים הווטרינרים ממשיכים לפקח על תזונת 

בקר ומוצריו ומספוא ממדינות אשר מעמד הסיכון שלהן אינו מוגדר, פרות, לאסור יבוא 

לפקח על פעילות הכילוי של בקר שמת ולבצע בדיקה מדגמית בבקר שגילו מעל שנתיים 

 וחצי, ובבקר בכל גיל במקרה של הופעת סימנים עצביים.

נבדקות דגימות מבקר המגיע להשמדה במתקן הכילוי בעין המפרץ, מוחות מבקר עם 

ימנים עצביים שהגיעו לבדיקה בחטיבה לפתולוגיה במכון הווטרינרי ומוחות מצאן החשוד ס

 לסקרייפי. 

 . ISO 17025לספגת המוח עברה מבדק אשרור ההסמכה בתקן  - ELISA PrPשיטת הבדיקה 

 

 BSE -ספגת המוח  –בדיקת מוחות בקר 

מוחות מבקר  9 דועו קר ממתקן הכילוי שבעין המפרץמוחות ב  1,120נבדקו 2020במהלך 

 .שהגיעו לנתיחה לאחר המוות במכון הווטרינרי

 . BSEמוחות חיוביים לפריון  נמצאולא 
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 סקרייפי -בדיקת מוחות כבשים 

יצאו  6ומתוכן -ELISA   PrPדגימות מוח חשודות לסקרייפי בשיטת 27נבדקו  2020 -ב

 פלסטינאית. הברשות  עדרים 3 -ובישראל  יםעדר - 2חיוביות. דגימות אלה התקבלו מ

דישונים, ראמים, עזים כרתיות, יעלים, צבאים. כולם היו –חיות בר  11בנוסף נבדקו 

 שליליים.
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 ביקורת תרכיבים
 

  כללי

ת תרכיבים אצוו 135 -(, ו42.2%אצוות ) 98מיליון מנות( מתוכן נבדקו  2904.3אצוות תרכיבים לעופות ) 232 במעבדה לביקורת תרכיבים נרשמו  2020בשנת 

 .40%אצוות שהן  148אצוות תרכיבי עופות ויונקים ומתוכם נבדקו  367(. סה"כ נרשמו 38%אצוות ) 50מיליון מנות( שמתוכן נבדקו  11.6ליונקים )

מנות(  20000חת )מנות(נפסלו לשימוש. מכלל אצוות תרכיבי היונקים שנבדקו נפסלה  אצווה א 11000000אצוות) 4 -מכלל אצוות תרכיבי העופות שנבדקו

( של תרכיבי עופות ועליה במספר אצוות של תרכיבי 264 -2019לעומת  232חלה ירידה במספר אצוות) 2020מנות(.  בשנת  11000000אצוות ) 5. סה"כ נפסלו 

 (.150 -2019לעומת  135יונקים)

  

 2020תוצאות בדיקות תרכיבי עופות   

 סה"כ נפסלו / הוגבלו שימושהוגבלו ב נפסלו כליל נבדקו נרשמו התרכיב

מס' מנות  אצוות
 במיליונים

אצוות 
 נבדקו

מס' מנות 
 במיליונים

 %
 אצוות

 %
 מנות

מס' 
 אצוות

מס' 
המנות 

 במיליונים

מס' 
 האצוות

מס' 
המנות 

 במיליונים

מס' 
 האצוות

מס' 
המנות 

 במיליונים

% 

 - - - - - - - 100 100 963.6 34 963.6 34 ניוקסל חי
 19.3 5.0 2 - - 5.0 2 100 100 25.9 11 25.90 11 ניוקסל מומת

ניוקסל + 
ברונכיט מדבקת 

 חי
1 8.6 0 0 0 0 - - - - - - - 

ניוקסל + 
ברונכיט מדבקת 

 מומת
3 

4.8 
 

3 4.8 100 100 - - - - - - - 

ניוקסל +גומבורו 
 מומת

5 9.5 5 9.5 100 100 - - - - - - - 
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 2020תוצאות בדיקות תרכיבי עופות   

 סה"כ נפסלו / הוגבלו שימושהוגבלו ב נפסלו כליל נבדקו נרשמו התרכיב
מס' מנות  אצוות

 במיליונים
אצוות 
 נבדקו

מס' מנות 
 במיליונים

 %
 אצוות

 %
 מנות

מס' 
 אצוות

מס' 
המנות 

 במיליונים

מס' 
 האצוות

מס' 
המנות 

 במיליונים

מס' 
 האצוות

מס' 
המנות 

 במיליונים

% 

ניוקסל + 
ברונכיט + 

 גמבורו
1 3.5 1 3.5 100 100 - - - - - - - 

 - - - - - - - 14 16 4.2 1 28.6 6 לרינגו חי
 - - - - - - - 73 50 14.8 2 20.2 4 אבעבועות עופות

דלקת מח 
 בתרנגולות

1 3.3 0 0 0 0 - - - - - - - 

 - - - - - - - 0 0 0 0 5.3 1 דלקת מח הודים
ברונכיט 
 - - - - - - - 56.4 55.5 641.2 10 1,135.9 18 מדבקת:

ברונכיט מדבקת   
H120 

5 182.8 4 169.4 80 92.8 - - - - - - - 

ברונכיט מדבקת 
 1וריאנט 

4 182.1 2 94.9 50 52 - - - - - - - 

ברונכיט מדבקת 
 2וריאנט 

9 771.0 4 376.9 44 48.8 - - - - - - - 

 - - - - - - - 43.7 42 41.8 8 95.5 19 שפעת עופות
לקת ניוקסל + ד

 מעיים דמית
4 6.8 3 5.0 75 74 - - - - - - - 

 - - - - - - - 87.9 50 77.9 1 88.6 2 גמבורו חי

דלקת פרקים 
 )ריאו(

3 11.4 1 10.4 33 91 - - - - - - - 

E. Coli 1 2.0 0 0 0 0 - - - - - - - 
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 2020תוצאות בדיקות תרכיבי עופות   

 סה"כ נפסלו / הוגבלו שימושהוגבלו ב נפסלו כליל נבדקו נרשמו התרכיב
מס' מנות  אצוות

 במיליונים
אצוות 
 נבדקו

מס' מנות 
 במיליונים

 %
 אצוות

 %
 מנות

מס' 
 אצוות

מס' 
המנות 

 במיליונים

מס' 
 האצוות

מס' 
המנות 

 במיליונים

מס' 
 האצוות

מס' 
המנות 

 במיליונים

% 

נזלת מדבקת 
בתרנגולי הודו 

(TRT) מומת 

1 1.6 1 1.6 100 100 - - - - - - - 

נזלת מדבקת 
בתרנגולי הודו 

(TRT) חי 

4 87.0 1 38.9 25 44.7 - - - - - - - 

 - - - - - - - 0 0 0 0 66.0 25 קוקסידיוזיס

 - - - - - - - 0 0 0 0 11.0 4 מארק

 - - - - - - - 78 75 9.2 3 11.8 4 קריזה

סלמונלה 
 מומתחי+

24 54.5 15 27.0 62.5 0.49 - - - - - - - 

כולירה + 
ורניטובקטריום א

 רינוטראכיאלה

1 2.0 0 0 0 0 - - - - - - - 

 ניוקסל+שפעת+
 גמבורו

44 236.0 44 236.0 100 100 - - - - - - - 

 28.5 6.0 2 - - 6.0 2 100 100 19.5 7 19.5 7 ניוקסל+שפעת

Chicken 
anemia 

4 1.6 4 1.6 100 100 - - - - - - - 

 4.1 11.0 4 - - 11.0 4 73 42.2 2136.2 98 2904.3 232 סה"כ
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 מס' אצוות ומנות של תרכיבי ניוקסל חיים ) במיליונים ( שנרשמו במעבדה לביקורת תרכיבים

 

 

 

 

 

 

 מס' אצוות ומנות של תרכיבי ניוקסל מומתים שנרשמו במעבדה לביקורת תרכיבים

 מנות )במיליונים( מס' אצוות תרכיבים מומתים

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

 25.9 30.7 25.0 11 10 8 ניוקסל

 4.75 10.5 9.5 3 3 3 ניוקסל + ברונכיט

 9.5 26.4 23.0 5 6 5 ניוקסל + גמבורו

 3.5 8.9 8.0 1 3 3 ניוקסל + ברונכיט + גמבורו

 - - 4.2 - - 2 מחומש

 6.75 9.7 7.4 4 5 4 ניוקסל + ד.מ.ד.

 19.5 15.5 13.9 7 8 4 ניוקסל +שפעת עופות

 236.0 249.0 240.4 44 45 44 ניוקסל +שפעת עופות+גמבורו

 305.9 350.7 306.4 75 80 73 סה"כ

 1278.1 1,305.1 1,492.5 110 106 107 סה"כ תרכיבים )חיים + מומתים(

 
 

 מנות )במיליונים( מס' אצוות תרכיבים חיים

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

 963.6 889.2 1,392.6 34 23 30 ניוקסל

 8.6 65.2 99.7 1 3 4 ניוקסל + ברונכיט

 972.2 954.4 1.492.3 35 26 34 סה"כ
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 2007-2020השוואת תוצאות בדיקות תרכיבי עופות בשנים 

 
 

 שנה

  סה"כ אצוות
 מס' אצוות

 
% 

אצוות שנפסלו 
 והוגבלו

 
 נרשמו

 
 נבדקו

 הוגבלו נפסלו % מס'

2007 333 141 42 8 10 12.8 

2008 270 94 35 1 1 2.1 

2009 301 118 39 2 1 2.5 

2010 238 83 35 5 8 15.7 

2011 295 115 39 3 7 8.7 

2012 283 118 42 1 2 2.5 

2013 287 108 28 4 1 4.6 

2014 265 99 37 1 0 1 

2015 301 108 37 6 2 7.4 

2016 282 94 33 4 0 4.2 

2017 293 42 17 0 3 7.1 

2018 282 75 27 1 0 1.3 

2019 264 104 39 2 0 2 

2020 232 98 42.2 4 0 4.1 
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 2020-2015השוואת תוצאות בדיקות תרכיבי עופות בשנים 

2016 2015  
 תרכיב

 האצוות
 

 האצוות
% נפסלו  

 או הוגבלו
% נפסלו או  נרשמו נבדקו נפסלו הוגבלו

 הוגבלו
 נרשמו נבדקו נפסלו הוגבלו

 ניוקסל 32 23 - 2 8.7 28 20 - - -
 לרינגוטרכאיטיס 5 - - - - 5 1 - - -
 אבעבועות עופות 8 3 - - - 5 2 - - -
 דלקת מח עופות )חי( 5 1 - - - 3 - - - -
 דלקת מח בהודיים 5 3 - - - 6 4 - - -
 מחלת מארק 10 3 - - - 9 1 - - -
 דלקת כבד מדבקת באווזים 12 5 1 - 20.0 - - - - -
 ד.מ.ד 6 3 - - - - - - - -
 גמבורו - - - - - 9 7 - - -
 ניוקסל+גמבורו מומת 28 9 - - - 8 1 - - -

50 - - - 5 75.0 - 3 4 6 Chicken anemia 
 ברונכיט מדבקת 4 1 - - - 20 7 - - -
ניוקסל+גמבורו+ברונכיט+ריאו  1 1 - - - 4 2 1 50 -

ניוקסל+ברונכיט מדבקת+גמבורו  2 - - - - 2 - - - - מדבקת+דלקת פרקים מומת
 קוריזה 5 3 - - - 5 3 - - - מומת

 ניוקסל+ברונכיט מדבקת 8 3 - - - 8 3 - - -
 דלקת פרקים 23 6 1 - 16.7 7 - - - -
 קוקסידיוזיס 12 3 - - - 25 6 - - -
 הודו-נזלת מדבקת בתרנגולי 8 4 1 - 25.0 8 1 1 - 9
 ניוקסל+דלקת מעיים דמית 41 11 - - - 6 3 - - -
 סלמונלוזיס 3 1 - - - 38 11 - - -
 כולירה+אורניטובקטריום 19 6 - - - 7 2 - - -

 שפעת עופות 6 1 - - - 20 3 2 - 13
 ניוקסל +שפעת עופות 43 12 - - - 5 1 - - -

 ניוקסל +גמבורו+שפעת עופות - - - - - 48 15 2 - 13
- - - 1 1 - - - - - E.coli 

 סה"כ 301 108 6 2 7.4 284 94 4 - 4.2
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 המשך –2020-2015השוואת תוצאות בדיקות תרכיבי עופות בשנים 

 
 תרכיב

2017 2018 2019 2020 
 מס' אצוות מס' אצוות מס' אצוות מס' אצוות

מו
ש

נר
 

קו
נבד

 

סלו
נפ

הוגבלו 
  %

נפסלו 
או 

 הוגבלו

מו
ש

נר
 

קו
נבד

 

סלו
נפ

הוגבלו 
  %

נפסלו 
או 

 הוגבלו

מו
ש

נר
 

קו
נבד

 

סלו
נפ

הוגבלו 
  %

נפסלו 
או 

 הוגבלו

 נפסלו נבדקו נרשמו

הוגבלו
  %

נפסלו 
או 
 לוהוגב

 ניוקסל
 

33 25 - 3 12 38 30 - - - 33 23 2 - 7 45 45 2 - 4.5 
 - - - 1 6 - - - - 4 - - - - 4 - - - 2 8 לרינגוטרכאיטיס
 - - - 2 4 - - - 2 5 - - - 1 6 - - - 2 6 אבעבועות עופות

 - - - 0 1 - - - 1 1 - - - 1 5 - - - - 2 דלקת מח עופות )חי(
 - - - 0 1 - - - 1 3 - - - 1 5 - - - 1 6 דלקת מח בהודיים

 - - - 0 4 - - -  5 - - - 2 6 - - - - 7 מחלת מארק
 - - - 1 2 - - - 3 10 - - - - 7 - - - 2 4 גמבורו

 - - - 5 5 - - - 2 6 - - - - 5 - - - 3 8 ניוקסל+גמבורו מומת
 - - - 10 18 - - - 10 24 - - - 5 21 - - - 7 23 ברונכיט מדבקת

Chicken anemia 6 1 - - - 6 1 - - - 3 2 - - - 4 4 - - - 
ניוקסל+גמבורו+ברונכיט+רי

או מדבקת+דלקת פרקים 
 מומת

1 1 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 
ניוקסל+ברונכיט+ גמבורו 

מומת +גמבורו+גמבורו 
 מומתמדבקת+גמבורו מומת

3 1 - - - 3 - - - - 3 2 - - - 1 1 - - - 
 - - - 3 4 - - - 3 7 - - - - 2 - - - - 7 יזהקור

 - - - 3 4 - - - 4 6 - - - 4 7 - - - 3 7 ניוקסל+ברונכיט מדבקת
 - - - 1 3 - - - 1 4 - - - - 4 - - - 1 5 דלקת פרקים
 - - - 0 25 - - - 2 38 - - - 3 21 - - - 3 25 קוקסידיוזיס

 - - - 2 5 - - - 2 7 33 - 1 3 11 - - - - 15 הודו-נזלת מדבקת בתרנגולי
 - - - 3 4 - - - 3 5 - - - 1 4 - - - - 5 ניוקסל+דלקת מעיים דמית

 - - - 15 24 - - - 18 28 - - - 8 55 - - - 10 48 סלמונלוזיס
 - - - 0 1 - - - 2 4 - - - - 4 - - - - 3 כולירה+אורנטיבקטריום

 - - - 8 19 - - - 2 13 - - - 4 15 - - - 1 16 שפעת

 28.5 - 2 7 7 - - - 3 8 - - - 1 4 - - - - 5 ניוקסל+שפעת עופות

 - - - 44 44 - - - 13 45 - - - 10 44 - - - 11 47 שפעת+ניוקסל+גמבורו  עופות

E. coli 3 - - - - 3 - - - - 2 0 - - - 1 0 - - - 

 4.1 - 4 98 232 2  2 104 264 1.33 - 1 75 282 7.1 3 - 42 293 סה"כ
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 2020תוצאות בדיקות תרכיבי יונקים בשנת 

 סה"כ נפסלו / הוגבלו הוגבלו בשימוש נפסלו כליל נבדקו נרשמו התרכיב

מס' מנות  אצוות
 במליונים

אצוות 
 נבדקו

מס' 
מנות 

 במליונים

 %
 אצוות

 %
 מנות

מס' 
 אצוות

מס' 
-המנות 

 במליונים

מס' 
 האצוות

מס' 
-המנות 

 במליונים

מס' 
 האצוות

מס' 
ת המנו

 במליונים

% 

 +Clostridiumקולי לחזירים
perfringens 

1 0.008 1 0.008 100 100 - - - - - - - 

 - - - - - - - 58 66 0.100 4 0.170 6 מיקופלסמה חזירים

 - - - - - - - C+D 4 1.450 2 0.400 50 27בוטולינום     

 - - - - - - - 10 7 0.120 1 1.130 15 כלבת
FMD 3 2.350 2 1.550 66 66 - - - - - - - 

 - - - - - - - 25 50 0.200 1 0.800 2 אבעבועות צאן
 - - - - - - - 0 0 0 0 0.100 1 צירקווירוס לחזירים

 - - - - - - - 29 22 0.015 2 0.051 9 רוטה + קורונה + א.קולי
 - - - - - - - 0 0 0 0 0.003 3 שפעת סוסים

 - - - - - - - Tetanus toxoid 3 0.003 0 0 0 0שפעת סוסים + 
Mycoplasma   מומת )כבשים

 ועזים(
2 0.050 2 0.050 100 100 - - - - - - - 

Lumpy Skin Disease 3 0.270 3 0.270 100 100 1 0.02 - - 1 0.02 7.4 
Coxiella Burnetii 5 0.090 0 0 0 0 - - - - - - - 

Salmonellosis 6 0.460 1 0.013 16 3 - - - - - - - 
Parvo+Erysipelotrix+Lepto 2 0.260 1 0.002 50 6 - - - - - - - 

Porcine Reproductive and 
Respiratory Syndrome (PRRS) 

4 0.140 0 0 0 0 - - - - - - - 

Clostridium 
Chauvoei,Cl.Novyi,Cl.Septicum, 

Cl.Tetani,Cl.Perfringens, 
Cl.Sordellii,Cl.Haemolyticum 

26 1.70 10 1.190 38 70 

- - - - - - - 

Chlamydophila abortus 4 0.160 2 0.090 50 56 - - - - - - - 
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Actinobacillus 
pleuropneumoniae 

2 0.020 2 0.020 100 100 - - - - - - 
- 

PPR 2 0.600 2 0.600 100 100 - - - - - - - 
 - - - - - - - 33 66 0.250 4 0.750 6 ברוצלוזיס

 - - - - - - - Blue Tongue( 2 0.070 2 0.070 100 100( כחול הלשון
BEF 3 0.010 2 0.006 66 55 - - - - - - - 

Parvovirus+Erysipelotrix 1 0.003 1 0.003 100 100 - - - - - - - 
Antrax 2 0.007 0 0 0 0 - - - - - - - 

IBR, BVD, PI-3, BRSV+ 
Manh. Haemolytica 

4 0.700 0 0 0 0 - - - - - - 
- 

Tetanus toxoid 3 0.029 0 0 0 0 - - - - - - - 

Staphylococcus aureus 3 0.060 1 0.030 33 50 - - - - - - - 

Clostridium Perfringens 
+E.Coli 

1 0.008 1 0.008 100 100 
- - - - - - - 

 - - - - - - - 60 60 0.075 3 0.125 5 חזירים+מיקופלסמהצירקווירוס 

leptospirosis 2 0.005 0 0 0 0 - - - - - - - 

 2 0.02 1 - - 0.02 1 43 36 5.000 50 11.600 135 סה"כ



 

118 

 

 

 2020סיכום בדיקות כל התרכיבים בשנת 

 

 
 סה"כ נפסלו והוגבלו

 
 הוגבלו בשימוש

 

 
 נפסלו כליל

 

 
 וניםמס' המנות במילי

 
 מס' אצוות

תרכיב
ה

 

מס' המנות  אחוז
 במיליונים

 

מס' המנות 
 במיליונים

מס' 
 האצוות

מס' המנות 
 במיליונים

 

מס' 
 האצוות

 נרשמו נבדקו נרשמו נבדקו

 עופות 232 98 2,904.3 2,136.2 4 11.0 - - 11.0 4.1

 יונקים 135 50 11.6 5.0 1 0.02 - - 0.02 0.4
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  החטיבה למחלות עופות
 

 רקע כללי

לעסוק באבחון ובמחקר  2020מעבדת החטיבה למחלות עופות שבמכון הווטרינרי המשיכה גם בשנת 

 מחלות העופות, עופות משק עופות בר וציפורי נוי.

בנוסף לעיסוק בעופות משק, המעבדה היא היחידה בארץ בה נעשה אבחון למחלות עופות בר ונוי על כל 

ה, וירולוגיה(. ניטור מחלות בעופות בר חשוב במיוחד בגלל המשמעות היבטיו )פתולוגיה, בקטריולוגי

הזואונוטית של העברת פתוגנים באמצעות עופות נודדים והסיכון להעברת מחלות גם לעופות משק, כאשר 

 Highly Pathogenic Avian)אלימות -מחלת הדגל בנושא זה הנם זנים של שפעת עופות גבוהת

Influenza) . 

בפעילות האבחון הוויראלי של המעבדה הוא נגיפי שפעת עופות, ניוקסל וראו, הראשון גם  הדגש העיקרי

בגלל המשמעות הזואונוטית, והאחרים בעיקר בגלל המשמעות הכלכלית בגלל נפיצותם המתמשכת 

במשק העופות והנזקים הגדולים שהם גורמים. נגיף ראו עלה מאוד לכותרות בשנים האחרונות בגלל 

ספיים העצומים שנגרמים עם פסילות כשרות של עופות לפיטום במהלך השחיטה. בשנה זו הנזקים הכ

 ונעשתה השוואה לתבדידים מהעולם. WGSתבדידים של הנגיף לריצוף גנומי מלא  20נשלחו כמעט 

הופיעה התפרצות שפעת עופות אלימה במשקים מסחריים )בעיקר תרנגולי  2020בחודש אוקטובר של שנת 

פארקים זואולוגיים ובטבע. תחלואה ותמותה ב ,חיות-גם תרנגולות( במקביל לעופות בר בגניהודו אבל 

גן והפארק -רמתבנרחבת היו בברבורים שחורים בשלושה אתרים, גן החיות התנ"כי בירושלים, הספארי 

 .  2016אשר הופיע לראשונה בישראל בשנת  H5N8 -הנגיף סווג כ .גן-רמתבהלאומי 

וגם אחר האירועים הרבים של  H9N2כה במעקב אחר אירועי שפעת העופות מהזן החטיבה גם המשי

בד"כ איננה מלווה בסימנים וניוקסל שהפך אנדמי במדינה בעיקר במשקי הטלה בהם יש הפרשה של הנגיף 

אולם המשכנו  H9N2של שפעת עופות מזן  5לא נמצא אף בידוד מקבוצה  2020 -קליניים משמעותיים. ב

. מרבית האירועים של השפעת F4קבוצה חדשה -וראינו נטייה להופעת תת E4פים מתת קבוצה בבידוד נגי

היו בפטמים. מרבית האירועים של ניוקסל וולוגני היו במטילות, היו כמה אירועים בפטמים,   H9N2מזן

-ורסיוהיו גם לא מעט עופות בר שחלו ומתו בגלל ניוקסל, בעיקר מסדרת היונאים וכן מספר מינים של ד

לילה ממינים שונים בבית החולים -היתה התפרצות ניוקסל בדורסי 2020לילה. בחודש יוני -יום ודורסי

 גן, כנראה שהנגיף הגיע מהטבע וגרם להדבקה.-לחיות בר בתחום הספארי רמת

 

המעבדה לבקטריולוגיה הגבירה את עיסוקה בבדיקות סביבתיות לסלמונלה בלולים  2020בשנת 

, 2017מניטור סלמונלה שמנוהל ע"י מערך העופות בשירותים הווטרינריים משנת מסחריים כחלק 

והמעבדה שודרגה כחלק מההכנה להסמכת שיטות האבחון במסגרת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. 

המעבדה מבצעת בידודים, בדיקות מולקולריות ובדיקות סרולוגיות לקבוצה ולסרווארים החשובים של 

יום, אנטריטידיס, אינפנטיס(. המעבדה גם מסייעת למעבדות המועצה לענף הלול ימורפסלמונלה )טי

 באבחון סלמונלה שהן מבצעות.
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 נגיפים נשימתיים : ניוקסל, שפעת עופות, ברונכיט מדבקת, פנאומווירוס

 

 נגיפים נשימתיים  - פעילות אבחונית
 

 
 

 להקות( ריצוף )מס'/RFLPסיווג ע"פ תבניות  - IBVווריאנטים של  

 1201 לא מסווג
/QX like 

 VARII תערובת
 שדה

VARII 
 חיסון

 שנה I 4/91 Massווריאנט 

70 98   3 29 - 27 2005 
55 12   144 7 - 27 2006 

110 5   113 - 4 30 2007 
)תרכיב   3 305  6 0 105

233(A 
34 5 2011 

64 1 1  222 - 3 9 2012 
21 
 

3 0  165 1 5 0 2014 

0 3 0  72 0 0 1 2016 

0 0 0  13 0 0 0 2018 

6 0 0  5 0 0 0 2019 

3 0 0 24 17 0 0 0 2020 

 
  

39%

54%

7%

2020IBVבידודים

VAR II תרכיב

VAR II שדה

ללא סיווג
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 פעילות אבחונית בחטיבה
 

 

 לנגיפים בחטיבה למחלות עופות  מספר הבדיקות

 נושא הבדיקה סוג הבדיקה סה"כ חיוביים

58 81 
 בידוד  נגיף

 

 נגיפי פארהמיקסו

 ואורטומיקסו

 פרוט בהמשך

2,321 AIV כללי Real time RT-

PCR  לנגיפי

 פארהמיקסו

 ואורטומיקסו 

111 AIV סיווג 

2,190 NDV כללי 

319 NDV סיווג 

1 180 PCR  קדחת מערב הנילוס 

53 53 Real Time RT-PCR  נגיפיIBV 

 ריצוף/RFLP 44 51 )מס' להקות( 

 בידוד  נגיף 4 4

29 53 RT- PCR   נגיפיIBD 

0 2 Real Time RT-PCR  נגיפיAPV (TRT) 

20 105 Real Time RT-PCR  נגיפיReo 

1 11 PCR, Real Time RT-PCR  נגיפיAE 

17 19 PCR  נגיפיIBH 

0 10 PCR  נגיפיPOX 

 

 לנגיפי שפעת Real-Time RT-PCRהבדיקות בשיטת  מספר

 גמלים/
 סוסים

ציפורי      חזירים
תרנגולות  בר

 חצר/ציפורי נוי

תרנגולות 
בייה ר

 )להקות(

תרנגולות 
פיטום 
 )להקות(

תרנגולות 
הטלה 
 )להקות(

הודים 
 )להקות(

 

 סה''כ 14 36 7 17 535 1,562 120 10
AI 

 שלילי 6 36 4 14 524 1,557 119 10 כללי

 חיובי 8 0 3 3 11 5 1 0

 סה''כ 13 1 5 5 11 10 0 0
AI/H

 שלילי 5 1 4 2 0 5 0 0 5

 חיובי 8 0 1 3 11 5 0 0

 סה"כ 5 0 14 1 0 3 0 0
AI/H

9 
 שלילי 4 0 1 1 0 3 0 0

 חיובי 1 0 13 0 0 0 0 0

 סה"כ 11 0 3 5 11 9 0 0
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 גמלים/
 סוסים

ציפורי      חזירים
תרנגולות  בר

 חצר/ציפורי נוי

תרנגולות 
בייה ר

 )להקות(

תרנגולות 
פיטום 
 )להקות(

תרנגולות 
הטלה 
 )להקות(

הודים 
 )להקות(

 

AI/N שלילי 3 0 2 2 0 4 0 0

 חיובי 8 0 1 3 11 5 0 0 8

 סה''כ 0 0 0 0 0 1 1 0
AI/N

 שלילי 0 0 0 0 0 1 1 0 1

 חיובי 0 0 0 0 0 0 0 0

AI/H כסה'' 0 0 0 0 0 0 1 0

7/H3 0 1 0 0 0 0 0 0 שלילי 

 חיובי 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 לנגיפי ניוקסל Real-Time RT-PCRמספר הבדיקות בשיטת   

 ציפורי בר

תרנגולות 

חצר/ 

 ציפורי נוי

תרנגולות 

רבייה 

 )להקות(

תרנגולות 

פיטום 

 )להקות(

תרנגולות 

הטלה 

 )להקות(

הודים 

 )להקות(
 

 

 ה''כס 11 52 15 11 548 1,553
ND 

 שלילי 9 38 7 9 541 1,517 כללי

 חיובי 2 14 8 2 7 36

 סה''כ 4 63 26 3 23 43
NDV 

 שלילי 2 3 19 1 14 21 וולוגני

 חיובי 2 60 7 2 9 22

          סה''כ 4 61 25 2 22 43

NDV 

  לנטוגני

 שלילי 4 60 11 2 22 43

 חיובי 0 1 14 0 0 0

  

 לשפעת ולניוקסל Real-Time RT-PCRחרות בשיטת מספר בדיקות משלוחות א

 סוג ציפורים/עופות מספר ציפורים/עופות

NDV AI  
 ציפורי נוי )יבוא/יצוא(   307 307

 עופות ניסוי 844 844

 אחר 14 14

 סה"כ 1,165 1,165
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 מספר הנגיפים הנשימתיים שבודדו בחטיבה
 

שפעת 
H5N8 

שפעת 
H9N2 

ניוקסל 
 וולוגני

IB כסה" 

23 2 33 3 61 

 
 
 

 שפעת עופות
 
 

 .2N9Hסיווג וקירבה מולקולארית של נגיפי 

 ,כאשר הנגיף הופיע לראשונה בישראל ועד לאחרונה 2000מאז שנת  נחשב אנדמי במדינת ישראל. 2N9Hנגיף 

תחלקות והן מ 2H9Nשל נגיפי שפעת עופות מזן  V -ו I ,II ,III,IV (חדירותקבוצות גנטיות ) 5זוהו בישראל 

המקומי  2N9Hלתתי קבוצות בהתאם למבנה הפילוגנטי שלהן. על פי השוואה פילוגנטית לגבי כל הגנים של נגיף 

 G1-like lineage(Li et al. 2003 .)  -נמצא שכל הנגיפים הישראלים נמצאים בקרבה ל

 בלבד. IV -ו  Vבשנים האחרונות הופיעו בישראל נגיפים קבוצות

מתגבשים יחד עם נגיפים   Vודי קבוצהדקרובים לנגיפים מבודדים במצרים. בי IVקבוצה ם מיבידודים ישראלי

 מסעודיה.           

 (.LPAIבכל הבידודים נמצא רצף אתר ביקוע אופייני לנגיפי שפעת בעלי אלימות נמוכה )

תרים אנטיגניים גן ההמאגלוטינין מקודד לאנטיגן העיקרי של נגיף השפעת. שינויים גנומיים מתבטאים גם בא

 .קבוצות שונות של נגיף השפעת-בתת

קבוצה השונה מ   IV-E. תת קבוצה 5B,5C -ו 4Eבישראל לראשונה נגיפים מתתי קבוצות  הופיעו 2019 -ב

לקבוצה  יםשייכ 5C -ו  5Bי תתי קבוצותנבנוקלאוטידים )לפי גן ההמאגלוטינין( . ש 4.8% -ב IV-D הקודמת 

 רצף נוקלאוטידים.  3% -ב םהקוד 5A ביל. שתיהן מרוחקות מתת קבוצהבמק ותעי. הקבוצות מופ5

 .4E ,B5 ,C5קבוצות פילוגנטיות שמופיעות במקביל:  3 -ל התפלגו 2016-2019כל הנגיפים בארץ בשנים 

-רואים נטייה להופעת תתו E4. ממשיכים לבודד נגיפים מתת קבוצה 5לא נמצא אף בידוד מקבוצה  2020 -ב

 .4Fחדש הם הזמן אולי נוכל להגדיר את התת קבוצה עאנו ממשיכים לעקוב ו .F4קבוצה חדשה 
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  H9N2עץ פילוגנטי 

 . נוקלאוטידים.  HAגן 

 

 1st, 2nd & 3rd introductions

 4 B

 4 A

 4 C

 A/ty/Israel/311/09

 4 D

 A/ck/Israel/45/20

 A/ck/Israel/46/20

 A/ck/Israel/25/20

 A/ck/Israel/24/20

 A/ck/Israel/34/20  

 A/ck/Israel/881/17

 2016

 A/ck/Israel/179/16

 A/ck/Israel/35/20

 A/ck/Israel/36/20

 2018

 2018

 A/ck/Israel/299/20

 A/ck/Israel/51/20

 A/ck/Israel/70/20

 A/ck/Israel/91/20

 A/ck/Israel/180/20

 2018

4 E

 introduction 5 (A. B, C)

99

99

99

98

97

98

66

33

61

17

32

99

85

98

97

95

99

44

19

53

79

95

32

13

14

88

11

0.01
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 .שונים מהזנים העכשוויים בשדה  בשיעור משמעותי שהתרכיבים המסחריים על פי השוואה גנטית נמצא 

 בנוקלאוטידים. 6% מגיע עד 2020ההבדל בין זנים של 

 
 

 
 H5N8ף שפעת עופות מזן נגי

 
בלהקות עופות מסחריים ובעופות בר. זן זה הופיע H5N8 מזן נגיף מקרי  26אובחנו לפחות   2020בשנת 

בו אובחן נגיף זה. בין החודשים  בחודש ינואר נמצא עיט ניצי בודד בטבע .2016לראשונה בישראל בשנת 

עופות בר כאשר העופות החיוביים שנכללו בקבוצה היתה התפרצות בעופות משק ו 2021לינואר  2020אוקטובר 

להקות הודים רביה ולהקת  2להקות הודים פיטום,  6להקות תרנגולות רביה כבדה,  3היו:  2020זו בשנת 

תרנגולות פיטום, וכן ברבורים שחורים, ברבור לבן וסיקסק מגן החיות התנ"כי בירושלים, ברבורים שחורים 

גן, מרית צפונית באגמון החולה, אוח עיטי -גן, ברבור שחור בספארי רמת-תואווז בית בפארק הלאומי רמ

 ושקנאי מצוי בטבע.

 (.HPAIשאופייני לנגיפי שפעת בעלי אלימות גבוהה ) REKRRKRנמצא רצף אתר ביקוע 

 )בממוצע( ממקרים בשנים הקודמות. 2.5% -בנגיפים שונה בודדה אוכלוסיית  2020בהתפרצות של שנת 

 Group B clade, כל הנגיפים שבודדו בארץ, שייכים לקבוצה פילוגנטית HAגן  וח פילוגנטי שלעל פי נית

( יחד עם בידודים ממדינות שונות בעולם according to WHO nomenclatureסיווג העולמי )הלפי    .2.3.4.4

 כמו הודו, סין, מדינות אירופה, מצרים, רוסיה ומונגוליה.
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 HAעץ פילוגנטי. גן 

 A/Tyto alba/Israel/145/2017/H5N8

 A/Iibis/Israel/62/2017/H5N8

 A/ty/Israel/1076/2016/H5N8

 A/Common crane/Israel/1090/2016/H5N8

 A/steppe buzzard/Israel/1092/2016/H5N8

 A/ty/Israel/1095/2016/H5N8

 A/Peregrine falcon/Israel/1086/2016/H5N8

 A/ty/Israel/1096/2016/H5N8

 A/Barn owl/Israel/1092/2016/H5N8

 A/Gull/Israel/42-3/2017/H5N8

 A/Duck/Israel/31/2017/H5N8

 A/Goose/Israel/21/2017/H5N8

 A/Gull/Israel/42-10/2017/H5N8

 A/Crow/Aghakhan/2017

 A/ty/Israel/15/2017/H5N8

 A/common teal/Korea/W549/2016

 A/common teal/Korea/W555/2017

 A/Glossy ibis/Israel/1020/2016/H5N8

 A/peafowl/Cameroon/17RS1661-6/2017

 A/Indian peafowl/Cameroon/17RS1661-6/2017

 A/chicken/South Africa/17090108/2017

 A/chicken/South Africa/115370/2017

 A/white_winged_black_tern/Uganda/17RS115-3/2017

 A/Muscovy duck/Democratic Republic of the Congo/TCH4_HA/2017

 A/Cygnus olor/England/UnringedBirdB/2017

 A/duck/Egypt/SS19/2017

 A/CHICKEN/Egypt/CA35/2017

 A/duck/Egypt/F446/2017

 A/ty/Israel/998/2016/H5N8

 A/ck/Israel/950/2016/H5N8

 A/ck/Israel/925/2016/H5N8

 A/ty/Israel/834/2016/H5N8

 A/whooper swan/Shanxi/RC01/2016

 A/Anser cygnoides/Hubei/FW44/2016

 A/Ruddy Shelduck/AN/2-14-12/2016

 A/White-fronted Goose/AN/1-15-12/2016

 A/ck/Israel/881/2016/H5N8

 A/ty/Israel/843/2016/H5N8

 A/ty/Israel/910/2016/H5N8

 A/Grey Goose/Israel/986/2016/H5N8

 A/Duck/Israel/1048/2016/H5N8

 A/Ck/Israel/1048/2016/H5N8

 A/ty/Israel/892/2016/H5N8

 A/Ck/Israel/1048/2016/H5N8

 A/ck/Israel/847/2016/H5N8

 A/Grey Goose/Israel/986/2016/H5N8

 A/pintail/Egypt/3/2016

 A/chicken/Chechnya/58/2017(H5N8)

 A/chicken/Moscow/94/2017

 A/great egret/Israel/1088/2016

 A/reverse genetic/France/RG1/2016

 A/Brahma chicken/Belgium/6153/2017

 A/goose/Kalmykia/813/2016

 A/Great egret/Israel/1087/2016/H5N8

 A/peacock/Belgium/1017/2017

 A/reverse genetic/France/RG1/2016

 A/chicken/Belgium/807/2017

 A/ck/Israel/771/2016/H5N8

 A/Great egret/Israel/1088/2016/H5N8

 A/Peregrine falcon/Israel/1085/2016/H5N8

 A/Great egret/Israel/1084/2016/H5N8

 1A/Great egret/Israel/1082/2016/H5N8

 A/Cormorant/Israel/1035/2016/H5N8

 A/peacock/Belgium/1017/2017(H5N8)

 A/chicken/Belgium/807/2017(H5N8)

 A/reverse genetic/France/RG1/2016(H5N8)

 A/peacock/Belgium/1017/2017(H5N8)

 A/Rails/Egypt/CA285/2016

 A/Duck/Egypt/SM57/2017

 A/duck/Uganda/17RS115-9/2017

 A/chicken/Egypt/M14081D/2017(H5N8)

 A/Duck/Israel/171/2017/H5N8

 A/ck/Israel/137/2017/H5N8

 A/ty/Israel/163/2017/H5N8

 A/ty/Israel/96/2017/H5N8

 A/Great egret/Israel/1084/2016/H5N8

 A/ty/Israel/184/2017/H5N8

 A/ty/Israel/213/2017/H5N8

 A/ty/Israel/106/2017/H5N8

 A/ty/Israel/98/2017/H5N8

 A/chicken/Egypt/FL6/2018

 A/pigeon/Egypt/A15052/2018(H5N8)

 A/ty/Israel/238/2019/H5N8

 A/chicken-layer/Egypt/MR18/2018

 A/Eagle Owl/Israel/91/2018/H5N8

 A/ty/Israel/610/2020/H5N8

 A/Black swan/Israel/620/2020/H5N8

 A/Black swan/Israel/629/2020/H5N8

 A/Black swan/Israel/654/2020/H5N8

 A/Black Swan /Israel/644/2020/H5N8

 A/chicken/Egypt/v1526/2020(H5N8)

 A/Spur-winged lapwing/Israel/612/2020/H5N8

 A/Black swan/Israel/605/2020/H5N8

 A/Black swan/Israel/575/2020/H5N8

 A/ck/Israel/621/2020/H5N8

 A/ck/Israel/681/2020/H5N8

 A/ty/Israel/671/2020/H5N8

 A/ty/Israel/732/2020/H5N8

 A/Pelican/Israel/638/2020/H5N8

 A/ty/Israel/690/2020/H5N8

 A/ck/Israel/574/2020/H5N8

 A/ty/Israel/672/2020/H5N8

 A/ty/Israel/718/2020/H5N8

 A/ck/Israel/670/2020/H5N8

 A/mallard duck/New Zealand/11.214.258/2011

 A/laughing gull/Delaware Bay/156/2004

90

83

93

99

0.01
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 ניוקסל

. Class I + Class IIהסיווג הפילוגנטי של נגיף הניוקסל מחלק את כל זני הנגיף לשתי קבוצות על הנקראות:  

Class I .מכיל בעיקר נגיפים לא אלימים שמקורם בעופות מים, והם כלולים בגנוטיפ אחד 

Class II גנוטיפים. הגנוטיפים  21 -חולק למכיל את כלל זני הנגיפים הנפוצים בעולם, אלימים ולא אלימים, ומ

, כאשר תתי VIIנחלקים לתתי גנוטיפים. הנגיפים האלימים )וולוגנים( הנפוצים בישראל משויכים לגנוטיפ 

, לפי החלוקה הפילוגנטית החדשה המקובלת VII.2, VII.1.1הקבוצות השולטות בשנים האחרונות הן: 

updated unified phylogenetic classification system and revised nomenclature for Newcastle 

disease virus/ Dimitrov.et.al. Infect Genet Evol. 2019 Oct; 74:103917. 

. הנגיפים VIנגיפים ממקור יונים, חלק מהנגיפים ממקור הודים וחלק מהנגיפים מעופות בר, משויכים לגנוטיפ  

זרח הרחוק, ממדינות כגון פקיסטן ואינדונזיה, כנראה המצויים בישראל דומים לנגיפים שמגיעים מהמ

 באמצעות נדידת ציפורים, בעוד שחלקם דומים לנגיפים שאובחנו במצרים ובירדן. 

 

 2020ריצופי נגיף ניוקסל וולוגני 

צאי דופן בין ו, אין שינויים י2018-2020מצ"ב עץ פילוגנטי מייצג המשווה בידודים וולוגניים בטווח השנים 

 ודים של שנים אלו.הביד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

128 

 נגיפים אונקוגניים וכשל חיסוני

MDV 

מס. להקות  סוג עופות 
 חיוביות 

מס. להקות 
 שליליות 

סה"כ להקות 
 שנבדקו

 

 21 13 8 תרנגולות

  21 13 8 סה"כ
 

CAV 

מס. להקות  סוג עופות 
 חיוביות 

מס. להקות 
 שליליות 

סה"כ להקות 
 שנבדקו

 

 8 8 0 תרנגולות

  8 8 0 סה"כ
 

REV 

מס. להקות  סוג עופות 
 חיוביות 

מס. להקות 
 שליליות 

סה"כ להקות 
  שנבדקו

 0 0 0 תרנגולות

  0 0 0 סה"כ
 

ILTV 

מס. להקות  סוג עופות 
 חיוביות 

מס. להקות 
 שליליות 

סה"כ להקות 
 שנבדקו

 

 2 1 1 תרנגולות

  2 1 1 סה"כ
 
 

POX 

מס. להקות  סוג עופות 
 יוביות ח

מס. להקות 
 שליליות 

סה"כ להקות 
 שנבדקו

 

 3 3 0 תרנגולות

  7 7 0 ציפורים

  10 10 0 סה"כ
 

 
ALV 

מס. להקות  סוג עופות 
 חיוביות 

מס. להקות 
 שליליות 

סה"כ להקות 
 שנבדקו

 

 2 2 0 תרנגולות

  2 2 0 סה"כ
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 ( TMEVאבחון דלקת מוח נגיפית בתרנגולי הודו  ) 
 

 שיטה 
 אבחון 

 תרנגולי הודו

RT-PCR 

 דגימות להקות 

 2 1 חיובי 

 0 0 שלילי

 2 1 סה"כ 

 
 

 מיקופלסמה

 2020בשנת  PCR -נשימה שנבדקו למיקופלסמה בשיטת ה-מספר הלהקות ומטושי קנה

 
 

 שלוחה
 

 PCRמספר להקות שנבדקו בשיטת 
 

מספר מטושי קנה 
 - PCR  שנבדקו ב

 
MG MS MM MG MS MM 

 חיובים נבדקו חיובים נבדקו חיובים בדקונ

תרנגולות 
 רבייה כבדה 

- - 8 - - - - 170 - 

תרנגולות 
 רבייה קלה

- - - - - - - - - 

תרנגולי 
 הטלה

- - - - - - - - - 

 תרנגולות
 פיטום

- - - - - - - - - 

 - 60 60 - - 12 2 6 2 הודים רבייה

 - 30 55 - - - 3 - 3 הודים לבשר

נגולות תר
 חצר

6 2 6 4 - - 15 14  

תרנגולות 
SPF 

 ,אפרוחים

4  4    20 20  

 פסיונים ,עין
 כנרים

6 - 6 - - - 6 6  

       156 300 - 

456 
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 תוצאות הבידוד של מיקופלסמה בעופות

  ל    משטחי קנה מלהקה אחת של הודים לרבייה. הלהקה זוהתה כחיובית 30נבדקו-MS ו ל- MG . 

  ל    מטושי קנה מלהקה אחת של הודים לרבייה. הלהקה זוהתה כחיובית 30נבדקו-M S.        

  פולים זוהו כחיוביים ל 2/2 :מטושים( מלהקה אחת של תרנגולת 5מטושי קנה )פול של  10נבדקו-

MS. 

  תרנגולת חצר: בדיקה בודדת שהתגלתה כחיובית לM. gallinarum ול-M. pullorum . 

 
 

 (*דגימות 41)סה"כ נבדקו ם תוצאות הזיהוי של בידודי מיקופלסמה מבקר וצאן סיכו

סה"כ 
 תרביות

סוג 
 בע"ח 

 מקור הבידוד/ מחלה )מספר אבחונים(
 מערכת נשימה/ דלקת

 ריאות.
 דלקת עטין/ מין/ פרקים/זרמה/

 .אוזניים**/עיניים/נפל
 

 
25 
 
 

 
 בקר 

 

M. bovis (9) 
M. alkalescens (1)     
M. bovirhinis  (1)  
M. arginini (2)   

M. bovis (0/0/0/0/1/0/1) 
M. alkalescens (/0/0/0/0/1/0/0) 
M. bovoculi (0/0/5/0/0/0/0) 
 

 
16 

  צאן
M. arginini (12) 
M. conjunctivae (1) 
M. agalactiae (1)   

M. arginini (0/0/2/0/0/0/0/) 

 
ר בידודי אותה המיקופלסמה מדלקות עטין, המספר השני הוא ל הוא מספאבסוגריים, המספר הראשון משמ

 הרביעי מהזרמה וכו'. ממערכת המין, השלישי מהפרקים,

 . Mycoplasma -* המספר כולל גם דגימות שנבדקו ונמצאו שליליות ל

 

 תרכיבים( 10)סה"כ נבדקו  .universal PCR -בדיקת תרכיבים לנוכחות מיקופלסמה באמצעות בידוד וה

 תרכיבים נמצאו שליליים למיקופלסמה. 10/10

 

 אוניברסלי )עופות( PCRתוצאות זיהוי של מיקופלסמה באמצעות 

 (.=298n ;)ביצים מעוברות ומטושי קנה מבעלי כנף שהגיעו מגני חיות ומרשות הטבע והגנים

 
 נשלחו לרצוף שלילי  PCR חשוד PCR חיובי  PCR מס' מטושים

298 116 46 136 116 

 
 

 אוניברסלי )המעבדה הרפרנטית(  PCRאות זיהוי של מיקופלסמה באמצעות תוצ
)43 =n) 

 
 נשלחו לרצוף שלילי PCR חיובי  PCR מס' דגימות

43 9 34 7 
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 תוצאות הזיהוי של מיקופלסמה בחיות אחרות   סיכום

 דגימות*( 53)סה"כ נבדקו 

 סוג בע"ח
 

 (33מקור הבידוד/מחלה )מספר בידודים 

משטח עיניים/מערכת  נשימה/דלקת ריאותמערכת 
 המין/פרקים

 M. hyorhinis (3) (3חזירים )
 

 

 M. felis (3) (7חתולים )
M. gateae (1) 

 
M. arginini (2) 

M. felis (1/0/0) 

 M. canis (12) (22כלבים )
M. edwardii (3) 
M. spumens (2) 
M. mucosicanis (1) 
Mycoplasma spp (1) 

M. canis (0/3/1) 
M. edwardii (0/0/1) 

 

 (6סוסים )
 (1יחמור )

 
 (1ניאלה )

 (1צבי )
 (9אחרים )

 

M. eguirhinis (6) 
M. mycoides subsp 
mycoides capri (1) 
Mycoplasma spp (1) 
M. maculosum (1) 

 

 . Mycoplasma-* המספר כולל גם דגימות שנבדקו ונמצאו שליליות ל

 
 מיקופלסמה מעופות סיווג מולקולרי של תבדידי

 
 

 
 

 

 

 

  

 מס' מטושים 
 מהודים  לרבייה

 MS-PCRמס' 
 (5)פול 

 מס' דוגמות שנשלחו לריצוף
 MSסיווג /

30 6 2 
30 6 2 
60 12 4 
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 בקטריולוגיה ופתולוגיה

 

מורטם( של -המעבדה לבקטריולוגיה ופתולוגיה בחטיבה למחלות עופות מבצעת ניתוחים פתולוגיים )פוסט

כל סוגיהם )עופות משק, בר ונוי(, בדיקות בקטריולוגיות כולל סלמונלה, ובדיקות וירולוגיות למס' עופות על 

רב של פתוגנים במערכות שפותחו ומתעדכנות תמידית. סדרת הבדיקות הווירולוגיות שמתבצעות במעבדה זו 

החיידק  PDD  פצ'קו,  , פוליומה,POX ,PBFD, ולציפורים, REO ,AE  ,IBH ,POXלעופות משק כוללות נגיפי 

 .PCR( בשיטת SEXכלמידיה פסיטצ'י וקביעת זוויג )

המעבדה לבקטריולוגיה המשיכה לעסוק באופן אינטנסיבי בבדיקות סביבתיות לסלמונלה בלולים  2020בשנת 

מסחריים כחלק מניטור סלמונלה שמנוהל ע"י מערך העופות בשירותים הווטרינריים, כאשר נפח בדיקות 

סלמונלה עלה מאוד והמעבדה שודרגה כחלק מההכנה להסמכת שיטות האבחון במסגרת הרשות הניטור ל

הלאומית להסמכת מעבדות. המעבדה מבצעת בידודים, בדיקות מולקולריות ובדיקות סרולוגיות לקבוצה 

ימוריום, אנטריטידיס, אינפנטיס(. המעבדה גם מסייעת למעבדות פולסרווארים החשובים של סלמונלה )טי

 המועצה לענף הלול באבחון סלמונלה שהן מבצעות.

 

 בדיקות בקטריולוגיות, מיקולוגיות, כלמידיה, נגיפי ציפורים וקביעת זוויג

 בדיקה סה"כ דגימות סה"כ בידודים/חיוביים

 תרבית אאירובית 291 82

 תרבית מיקולוגית 37 14

 תרבית סלמונלה 577 577

402 416  PCR סלמונלה 

 רגישות )סלמונלה ואחרים(מבחני  607 

 סרולוגיה לקבוצת סלמונלה 91 

 סרולוגיה לסרוואר סלמונלה 23 

 זיהוי חיידקים 22 

 בדיקה מיקרוסקופית 5 

0 175 PCR כלמידיה פסיטצ'י 

44 145 PCR  מחלת המקור והנוצותPBFD 

0 34 PCR  פוליומה 

0 18 PCR  פצ'קו 

2 18 PCR   התרחבות קיבת הבלוטתPDD 

 50  PCRבדיקת זוויג  

 נתיחה לאחר המוות 261 

 היסטופתולוגיה  276 
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 מעקב אחר נגיף ראו הקשור לתסמונת צומת הגידים 

גורמת לנזק כלכלי שהוכח על ידינו וע"י אחרים כגורם העיקרי לתסמונת צומת הגידים   reovirus)נגיף ראו )

פות פיטום במהלך השחיטה בגלל קרע בגידי שריר גדול מאוד למגדלים בגלל פסילה כשרותית של עו

 הגסטרוקנמיוס. 

תבדידים ממעבדות מועצת הלול בחשד לצומת הגידים או ארועים  100התקבלו בחטיבה מעל  2020בשנת 

כולם שייכים  S1,, מניתוח רצפי מקטע גנומי WGSתבדידים רוצפו ריצוף גנומי מלא  18קליניים מהשדה. 

 של נגיף ראו.   S1רב ביניהם. באיור שלהלן מתואר העץ הפילוגנטי שהתקבל מניתוח מקטעויש דמיון  2לקבוצה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 מחקרים בחטיבה למחלות עופות
 

 ד"ר אבישי לובלין 

2017 - 2020 BARD. Novel vaccination strategies to combat chicken arthritis/tenosynovitis 

reoviruses in US and Israel. A. Lublin, Principal Investigator, Y. Farnoushi, investigator.  

 

2016 - 2020 NSF.  Pathogens take wings: disease transmission in migratory birds along the 

Palearctic-African flyway. Cooperating Investigator. 
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2020  - 2022.  Eeugene Kandel.  Chief Scientists of the Ministry of Economy & Ministry of 

Agriculture: Vaccines development for viral diseases in the poultry industry - Vaccine 

adapting to changes in avian viruses: Reovirus vaccine. Continuation of the 2016's 

research. With Dr. Y. Farnoushi, I. Shkoda. 

 

 ד"ר אינה ליסניאנסקי  

2019-2021. BARD. Lysnyansky, I., Shpigel, N., and R. Almeda.. Identification of 

virulence mechanisms in mammary pathogenic M. bovis using unbiased whole genome 

random mutagenesis.  

 

 ד"ר רות הדס

2020 – 2022. Eeugene Kandel.  Chief Scientists of the Ministry of Economy & Ministry of 

Agriculture: Vaccines development for viral diseases in the poultry industry - Vaccine 

adapting to changes in avian viruses: Newcastle Disease Virus vaccine Continuation of 

the 2016's research. With Dr. L. Simanov. 
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 החטיבה לפרזיטולוגיה 
 

תאיים, תולעים ופרוקי רגליים. -החטיבה לפרזיטולוגיה עוסקת במחלות בע"ח הנגרמות ע"י טפילים חד

 שלושה תחומי העיסוק העיקריים של החטיבה כוללים:

 כנגד מחלות טפיליות בבקר. ייצור תרכיב (1

 אבחון.   (2

 ללים אפידמיולוגיה, אבחון וטיפול.על טפילים ומחלות טפיליות הכו מחקרים יישומיים ובסיסיים (3

 

 כנגד מחלות טפיליות בבקר ייצור תרכיב

ביגמינה, בבזיה  אנפלזמה מרגינלה, בבזיהגורמי מחלות:  5בחטיבה מיוצרים תרכיבי חיסון לבקר כנגד 

. החטיבה שוקדת על פיתוח תרכיבים המבוססים על בידודים בזנואיטיה בזנואיטיובוביס, תיילריה אנולטה 

  עתידיים שים של טפילים והחלשתם, וכן מושקע מאמץ מחקרי רב לפיתוח תרכיבים מהונדסיםחד

 

 וטרינריותהותרכיבים שיוצרו והונפקו ללשכות . 1טבלה 

 
 סוג תרכיב שנה

2020 2019 2018 2017 2016 2015  

 בבזיה בוביס 6,230 4,210 4,010 3,650 3,910 4,250

בבזיה  5,690 4,180 4,010 3,670 3,910 4,500
 ביגמינה

אנפלזמה  6,270 3,680 6,190 4,390 3,910 4,700
 צנטרלה

תיילריה  7,020 6,740 6,170 7,040 6,510 5,710
 אנולטה

בזנואיטיה  597 445 815 668 558 554
 בזנויטי

 סה"כ 25,807 19,255 21,195 19,418 18,798 19,714

 

 אבחון 

ון שוטף של טפילי דם על ידי בדיקות מיקרוסקופיות של משטחי דם בתחום האבחון, החטיבה מבצעת אבח

או בדיקות לאחר המוות, אבחון של תולעים וטפילים חד תאיים בדוגמאות צואה ו/או רקמות או טפילים 

שבודדו, אבחון טריכומונס בפרי הרבעה על ידי תרביות, ואבחון סרולוגי של מגוון מחלות טפיליות בחיות 

 ד.משק וחיות מחמ

שמבוצע עם אנטיגנים מקומיים אשר הכנתם  IFATהמבחנים הסרולוגיים שנעשים בחטיבה הינם בעיקר 

 מתבצעת בחטיבה. 
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בנוסף לאבחון המיקרוסקופי השנה נוסף מבחן מולקולרי לזיהוי טפילים אשר מטרתם לאמת ממצאים אשר 

סרולוגית או מיקרוסקופית אינה  אינם ברורים או לגלות נשאות או הדבקה בחיות לאחר המוות אשר בדיקה

  מתאימה.

 

 אבחון מיקרוסקופי של טפילים חד תאיים

 בחון טריכומונס א

 הבשלוש המיקרוסקופית נעשית בדיקה. העורלה של פרים מדוגמאות שהתקבלו משטיפתהאבחון נעשה 

 טריכומונס.תרביות מדיה תומכת לגידול ב מעלות 37 -דגרת החומר במועדים שונים במהלך ה

 אבחון טריכומונס. 2טבלה 

 מספר חיוביות מספר דוגמאות

232 0 

 
 אבחון טפילי דם חד תאיים

מספר הדוגמאות שמגיעות למכון הווטרינרי לאבחון הינו קטן ואינו משקף את נתוני התחלואה בשטח. השנה 

זנויטיה דוגמאות לטפילי דם וטפילים חד תאים אחרים כמו ב 254נבדקו בחטיבה לפרזיטולגיה סה"כ 

מבדיקות בקר שהגיעו למחלקה היו חיוביות ללפחות אחד  64%, 3ולישמניה. כפי שניתן לראות בטבלה מספר 

 מהטפילים הגורמים לקדחות קרצית בישראל.
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 אבחון טפילי דם חד תאיים. 3טבלה 

 

 

  אבחון הלמינטולוגי וטפילי מעיים

בחטיבה מבוצע אבחון של תולעים טפיליות וביצי תולעים )אבחון הלמינטולוגי( ואבחון טפילי מעיים חד תאיים 

ם כולל יונקים, עופות ודגים, מייעודים שונים )חיות משק, חיות מחמד, חיות בר בדגימות מבעלי חיים שוני

 ועוד(.

דגימות צואה, רקמות בעלי חיים וטפילים שבודדו מבעלי  –אבחון הטפילים מבוצע בדגימות ממקורות שונים 

קופי( חיים ונשלחים לזיהוי. שיטות הבדיקה השונות מתבססות על אבחון ואפיון מורפולוגי )מיקרוס

 ומולקולרי. 

 סה"כ טפילי דם בע"ח

 בקר

 11 בבזיה בוביס

 6 בבזיה ביגמינה

 11 המוותבאיברים לאחר  sppבבזיה 

 35 תיילריה אנולטה

 13 אנפלזמה מרגינלה

 1 בזנויטיה בזנויטי

 137 לא נמצאו טפילי דם

 214 סה"כ

 כבשים
61 לא נמצאו טפילי דם  

61 סה"כ  

 סוסיים
 7 לא נמצאו טפילי דם

 7 סה"כ

 כלבים

 1 הפטוזואון קניס

 2 לישמניה

 18 לא נמצאו טפילי דם

 21 סה"כ

 םחתולי
 14 לא נמצאו טפילי דם

 14 סה"כ

 חיות בר
 22 לא נמצאו טפילי דם

 22 סה"כ

 254 סה"כ בדיקות לטפילי דם
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בדיקות לצורך אבחון שוטף של תולעים טפיליות וטפילי מעיים,  2,329בוצעו בחטיבה סה"כ  2020במהלך שנת 

 בחיות בר ואחרות.  512 -בחיות בית ו 1,021בחיות משק,  753מתוכן 

 האבחונים כללו זיהוי של המחלות הרשומות הבאות :

 יזנ( בן הכיס בבקרTaenia saginata / Cysticercus bovis )–  מקרים חיוביים  3נמצאו

בבני בקר מקומיים, אשר אותרו בעת בדיקה ע"י הרופאים המפקחים בבתי המטבחיים 

 ונשלחו לזיהוי  סופי ואימות במעבדה.

 תולעת התרמיל (Echinococcosis )–  ת בבני בקר, כולם מרמ 4מקרים מתוכם  5אובחנו

 ואחד בדישון מדרום הארץ. הגולן,

 מחלת השערונית (Trichinellosis )– תחלואה שונים בחיות בר במכון  כחלק מסקר גורמי

דגימות  80 ,2020נבדקו במהלך שנת  בשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים,טרינרי והו

דגימות נמצאו  24מאזורים שונים בארץ. מתוכן  , שועלים וזאביםשריר סרעפת מתנים

  בהן לא נמצאה נגיעות.דגימות מחזירי בר,  15ו כן נבדקו מהדגימות(. כמ 30% -חיוביות )כ

 

 :מחלות בעלות חשיבות זואונוטית שאינן מחלות רשומות

  מקרים של נגיעות בג'יארדיה  46אובחנו בדגימות מכלבים וחתולים  2020במהלך שנת

(Giardia ו )- 11 ( מקרי נגיעות בטוקסוקרהToxocara canis / T. catiכמו כן אובח .) נו

 ( בעגלים, טלאים וגדיים.Cryptosporidiumמקרי קריפטוספורידיום ) 114

 

  :חריגים ואבחונים תחלואה יאירוע

  אובחנו מקרים של נגיעות בטרמטודות מהסוגים  2020במהלך שנתSchistosoma bovis 

בעדר בקר במרעה ברמת הגולן, בשילוב סימני תחלואה בחלק  Paramphistomum -ו

באזורים  1992הנגועים. אבחון אחרון של נגיעות בתולעים אלו נעשה בשנת  מבעלי החיים

 קרובים לאזור האירוע הנוכחי. 

  בנוסף, אובחנו מספר מקרים של נגיעות בתולעים מהסוגContracaecum  בדגי מאכל

כמו כן בוצע אבחון  . מגידול מסחרי. בישראל לא קיימים נתונים קודמים לגבי תולעים אלו

ישראל )וראשון מחוץ ליבשת אפריקה( של זחלי תולעי סרט מהמין ראשון ב

Amirthalingamia macracantha  .בדגי אמנון מגידול מסחרי 

  



 

 

 

 

139 

אבחון הלמינטולוגי וטפילי מעיים. 4טבלה    

סוסים  צאן בקר סוג הטפיל

 וחמורים

כלבים 

 וחתולים

 סה"כ אחר חיות בר

Eimeria spp 43 37  1 40 14 135 

Balantidium coli    1  1 2 

Isospora spp.    58 1  59 

Cryptosporidium spp. 99 15    1 115 

Giardia spp.    46  2 48 

Ascaridae spp     1 6 7 

Capillaria spp.      1 1 

Cysticercus bovis 3      3 

Cysticercus ovis  6     6 

Cysticercus tenuicollis  14   5  19 

Coenurus cerebralis  2   1  3 

Dicrocoelium dendriticum 1 8     9 

Heterakis gallinarum      1 1 

Lung worm larvae    2   2 

Metastrongylus sp.     3  3 

Mesocestoides sp.    1 1  2 

Moniezia spp.  1     1 

Muellerius capillaris     5  5 

Nematodirus spp.     36  36 

Oxyuris spp.   1   9 10 

Paramphistomum sp. 64      64 

Parascaris equorum   5    5 

Spirocerca lupi    18   18 

Sarcocystis spp.    5 1  6 

Strongyloides    3   3 

Strongylidae spp. 20 2 3 2 36 3 66 

Toxocara spp.    11   11 

Toxascaris leonina    11   11 

Trichinella spp.     24  24 

Trichostrongylus sp.     1  1 

Echinococcus 4    1  5 

Trichuris spp.  1   3 3 7 

Schistosoma bovis 23      23 
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סוסים  צאן בקר סוג הטפיל

 וחמורים

כלבים 

 וחתולים

 סה"כ אחר חיות בר

Cestodes - other    3  1 4 

Nematodes - other     5 3 8 

 לפי סוג בע"ח ממצאיםסה"כ 

 )א(

257 86 9 162 164 45 723 

  325 187 1021 43 147 606 סה"כ דגימות לפי סוג בע"ח

 זה אינו מבטא את מספר בעלי החיים החיוביים. םיתכן בעל חיים הנגוע במספר טפילים. לפיכך, סיכו א

 
 אבחון סרולוגי 

ומתבצע עם אנטיגנים מקומיים של טפילים שגודלו  IFATהאבחון הסרולוגי במחלקה נעשית על ידי שיטה 

 בתרביות תאים )מלבד ארליכיה קניס שמבוצע עם אנטיגן מסחרי(.

 נאוספורה קנינום -אבחון סרולוגי ל. 5טבלה 

 סה"כ בדיקות חומר לבדיקה בע"ח
מספר בדיקות 

 אחוז חיוביות חיוביות

%68.3 1,411 2,065 סרום בקר  
%11.9 5 42 נפל   

%81.7 565 691 סרום םכבשי  
%10.5 2 19 נפל   

%60.7 17 28 סרום עזים  

%14.4 26 181 סרום כלבים  

%17.7 8 45 סרום חתולים  

%30.7 4 13 סרום סוסים  

סרום/נוזל בית  חיות בר
 - 0 10 חזה

 סה"כ
%66.9 2,031 3,033 סרום  

%11.4 7 61 נפל  
 גרת מחקרהטבלה אינה כוללת בדיקות יזומות שנעשו במס #

 
 טוקסופלזמה גונדיי -אבחון סרולוגי ל. 6טבלה 

 חומר לבדיקה בע"ח
 

 אחוז חיוביות מספר בדיקות חיוביות סה"כ בדיקות

 כבשים
 

%50.3 390 775 סרום  

%15.2 17 112 נפל  

 בקר
%25.0 2 8 סרום  

 0 0 8 נפל

 עזים
 

%50.0 43 86 סרום  

 0 0 15 נפל

.%727 55 198 סרום כלבים  
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 חומר לבדיקה בע"ח
 

 אחוז חיוביות מספר בדיקות חיוביות סה"כ בדיקות

%24.7 23 93 סרום חתולים  

%20.0 6 30 סרום חיות אחרות  

 סה"כ
%43.6 519 1,190 סרום  

%12.6 17 135 נפל  

 
 

 בזנויטיה בזנויטי -אבחון סרולוגי ל. 7טבלה 

 חומר לבדיקה בע"ח
 

 אחוז חיוביות סה"כ בדיקות

%36 50 אבחון -סרום בקר  

 
 קנסארליכיה  -אבחון סרולוגי ל. 8טבלה 

סה"כ  חומר לבדיקה בע"ח
 אחוז חיוביות בדיקות

%22.2 9 סרום כלבים  

 

 פעילות אנטומולוגית

פרטים(   25-50מקבצים )כל מקבץ מכיל בין  35, נבדקו 2020במהלך עונת הניטור לנגיפי ארבו במעבירים בשנת 

מרכז רמת הגולן, המקבצים החיוביים של היבחושים נלכדו מ של יבחושים ממינים שונים מכל רחבי הארץ.

מהדוגמאות( היו חיוביים לנגיפי סימבו.  42%מקבצים ) 15. מישור החוף והנגבהשפלה, הרי יהודה, השרון, 

ואילו שאר המקבצים היו  AINOמקבצים בעיקר מאזור השרון היו חיוביים לנגיף  4לאחר ריצוף נראה כי 

 8חיוביים לנגיף כחול הלשון סרוטיפ  מקבצים מאזור השפלה נמצאו 3חיוביים לנגיף אקאבנה. בנוסף 

(BTV8.)   ניתן לראות השוואה בניטור לאורך שלוש השנים האחרונות.9בטבלה . 

בשנים האחרונות ונגיפי סימבו( בישראל.  BTV,EHDVיבחושים הם המעבירים העיקריים של נגיפי ארבו ) 

תקנות סביבתיות על אופן השיכון סביבת המחייה שבה היבחושים שוכנים עברה שינויים משמעותיים עקב 

והגידול של חיות המשק וכן אופן הטיפול בפסולת, בייחוד במשקי בקר לחלב. שינויים אלה הובילו לשינויים 

בקשר שבין היבחושים, חיות המשק והסביבה וכך לשינויים בזמני הופעת ותפוצת היבחושים, וכיוצא בכך, 

שמובילה החטיבה ביר. הממצאים של תכנית הניטור לתפוצת המחלות אותם היבחושים עלולים להע

: ניתן למצוא אוכלוסיות אינם תואמים את הממצאים של עבודות שנעשו בעבר, 2015לפרזיטולוגיה משנת 

 יבחושיםאוכלוסיות ה .באזורים גיאוגרפיים אשר נחשבו בעבר כחופשיים מיבחושיםיציבות של יבחושים 

שיא כבר בחודש יוני והאוכלוסיה נשארת גבוהה עד סוף חודש נובמבר, ומגיעות ל לאורך כל השנה תמתקיימו

נתון זה מחזק את הקשר בין תפוצת המעבירים )היבחושים( לבין ההימצאות  לעיתים אף בתחילת דצמבר. 

בחיות משק המעידים כי ההדבקה בנגיפי ארבו מתחילה כבר בחודשי הקיץ המוקדמים  םסימנים קליניישל 
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צריכות להיות מיושמות החל  ויראליות,-מחלות ארבובוצעות לצורך מניעה ושליטה בפעולות המולכן 

 מתחילת עונת האביב על מנת להקדים את הגחת המחלות בתחילת הקיץ.

 

 2018-2020. תוצאות ניטור מעבירים בשנים 9טבלה 

 

  

מיני יבחושים  שנה
 שנלקדו

מועדי 
 הלכידה

מספר 
פולים 

 שנלקדו

אחוז 
המצאות 

 נגיפי ארבו

סוג 
נגיפי 
 ארבו

 אזור בארץ

2018 C. oxystoma 
C. imicola 
C. puncticulis 
C. newsteadii 

June-
November 

רמת הגולן,   שמלנברג 47% 30
לטרון, 
חדרה, 

צפון  ,שפלה
הנגב ו כפר 

 סבא
2019 C. imicola 

C. puncticulis 
July - 
December 

קריית גת,  שמלנברג 35% 20
חדרה, מגידו 

 ואלעד
2020 C. oxystoma 

C. imicola 

C. puncticulis 

 

June- 
December 

35 42% AINO 
 אקאבנה

BTV-8 

 אלעד, חדרה
 הרי יהודה,

 מכתש רמון,
 צפון הנגב, 

מרכז ודרום 
 רמת הגולן
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 מחקרים ממומנים בחטיבה:

 אנשי החטיבה לפרזיטולוגיה שותפים במספר תוכניות מחקר המפורטות ברשימה מטה.

 

 
 

משך  שנת התחלה גוף מממן קרשם המח
 )שנים(

PALE-BLU 
Understanding pathogen, livestock, environment 

interactions involving bluetongue 
 עדי בכר ווליזר בומברוב

Horizon 2020 2017 3.5 

 
 בישראל אכינוקוקוזיס של אפידמיולוגיה

-עורחוקרים: גד בנעט, ערן דביר, אלכס מרקוביץ, דניאל יס
 לנדאו, אסתר מרווה, תמר גרוסמן

י קרן "ממומן ע
 3 2017 המדען הראשי

Neosporosis as a cause of equine abortions in Israel 
Amir Steinman, Nicola Pusterla, Tracey 

Chenier and Monica L. Mazuz 

Koret 
foundation 2018 2 

חוזי על אנאוספורה קנינום  -השפעת נשאות נוגדנים ל
בצאן בעדרים בעלי מדדי פוריות גבוהים  התעברות והפלות

 ונמוכים במהלך מספר הריונות עוקבים.
מוניקה לשקוביץ מזוז, שמוליק זמיר, מיכל פרי, סויצקי 

 איגור, ילנה בלינדר

 3 2019 מועצת החלב

קרצית: בחינה -חשיבות נשאים משניים בשימור קדחות
 אזורי גידול בקר.מערכתית של הפצה ושימור קדחות ב

גיא דוברת, עשהאל רוט, עמית דולב, רוני קינג, 
 מוניקה לשקוביץ מזוז

 3 2019 מועצת החלב

 בישראל מהחי מזון במוצרי מחלה כגורם גונדיי טוקסופלזמה
מוניקה לשקוביץ מזוז, גד בנט, סרגיו דולב, מיכל פרי 
 מרקוביץ, אירנה ריקליס, זאב דביירין, אפרת רורמן

 2 2019 הראשיהמדען 

Identification of geographically conserved Babesia 
bovis vaccine antigen candidates 

Ueti Massaro, Carlos Suarez, Monica L. Mazuz 
BARD 2019 2 

 מיפוי אפידמיולוגי וניטור סביבתי של מחלות ריקציאליות
עדי , נסאגי, אורי שלום, מוניקה לשקוביץ מזוז-יפית עטיה

 ועשהאל רוט   בכר

קרן מחקרים של 
 3 2019 משרד האוצר

בהריון  השוואת חיסון - חיסון פרות נגד נאוספורה קנינום
 ראשון לחיסונים חוזרים בהריונות עוקבים

מוניקה לשקוביץ מזוז, מאור קדמי, שרון תירוש לוי, בינימין 
 לייבוביץ, איגור סביצקי, ילנה בלינדר, יניב לבנון

 3 2020 החלבמועצת 
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 החטיבה לפתולוגיה
 החטיבה לפתולוגיה מורכבת משלוש מעבדות שהן: פתולוגיה, כלבת וטוקסיקולוגיה.

 

  לפתולוגיה המעבדה

 אבחון

נתיחות  1,552 – 2019, בשנת  2,113 - 2018, בשנת  1,851 – 2017בשנת , נתיחות 1,595בוצעו  2016 שנת במהלך

 . חותנתי 1,450בוצעו  2020ובשנת 

בשנת  1,575בוצעו  2018בשנת  1,284 - 2017בשנת , בדיקות היסטופתולוגיות 1,730בוצעו  2016 שנת במהלך

 .בדיקות היסטופתולוגיות 378בוצעו  2020ובשנת  510 -2019

לא בוצעו ביופסיות, לא בוצעה היסטולוגיה לאיברים של עופות ולא בוצעו בדיקות  2019החל משנת 

 יות. אימונוהיסטוכימ

 ק"ג. 80 -גבוה מ נתיחות שלאחר המוות בבע"ח אשר משקלםבמכון הווטרינרי כמו כן, לא בוצעו 

( ולתקן אחד של טכנאית 3המעבדה לפתולוגיה צומצמה לשני תקנים של רופאים וטרינריים )במקום  2018בשנת 

 (.2מעבדה )במקום 

 

 : נקלטו במעבדה:2019-2020

 ירושלים(.  -ניברסיטה העבריתרופא וטרינר מלגאי )מכון/ האו .1

 רופאה מחליפה, מכון.  ---פתולוגיה(  -רופאה וטרינרית )אינטרנית .2

 

  תכניות עתידיות:  

 סטודנט/ית. -( ת/נערכים לקליטה של עובד/ת מעבדה )טכנאי 

 טרינריורופא/ה אינטרן/ית נוסף בפתולוגיה מטעם ביה"ח הו. 

  פות בע"ח לכילוי. נערכים להפסקת קליטת גו 2021לקראת אוגוסט 
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 במעבדה לפתולוגיה פרוט הבדיקות לפי סוגי בע"ח

 

 ( בישראלBSEדיקות וסקר ספגת המח )ב

כמדינה בדרגת סיכון זניח לנוכחות המחלה ולכן אין צורך  OIE -ל על ידי ה הוכרזה מדינת ישרא 2013בשנת 

 יותר בבדיקות של פרות בריאות שנשחטות בבתי מטבחיים.

חודש שמתות במשקים ונשלחות למתקן כילוי,  30להמשך הסקר אנו מחוייבים לבדוק את כל הפרות מעל גיל 

 חה לסיבת המוות.כמו כן את אלו שנשלחות למכון לבדיקת כלבת ולנתי

במעבדה לפתולוגיה המוחות הוצאו בשלמותם ובמקרים בהם היה חשד לכלבת נלקחו אזורים רלוונטיים 

)היפוקמפוס, צרבלום ומח מאורך( לבדיקת כלבת. חלקים של גזע המח נלקחו לבדיקות אימונולוגיות בהתאם 

", Prionics checkכה שוויצרית "רולוגיה בעזרת ערס. הבדיקה מבוצעת במעבדה לOIE -לפרוטוקול של ה

שבגזע  (Obex)לשיטה זו יש צורך בדיגום מאוד ספציפי באזור האובקס   OIE.-שהינה אמינה ומומלצת על ידי ה

רולוגיה. החלק הנותר מגזע המוח מוכנס לפורמלין להמשך סהמוח. מאזור זה נלקחו דגימות והועברו למעבדה ל

 ימית, בהתאם לצורך.בדיקה היסטופתולוגית ואימונוהיסטוכ

 

  

 נתיחות היסטופתולוגיה

2020 2019 2018 2017 2016 2020 2019 2018 2017 2016  

חיות  בקר 305 256 210 226 149 219 191 157 67 68
 משק

  כבשים 216 201 322 249 200 107 88 103 54 8

עיזים +  75 85 63 59 54 42 30 28 8 2
 צאן

 

קלוטי  38 46 53 52 12 24 28 34 21 11
 פרסה

 

  אחרים 49 75 82 60 58 55 42 55 17 20

חיות  כלבים 357 420 326 331 301 779 471 535 147 139
 חתולים 162 206 202 239 190 185 147 175 65 68 מחמד

38 52 278 139 119 458 
 

 וגני חיות חיות בר 361 523 820 284

 אחרים קופים 22 27 21 32 24 25 26 14 8 7

 דגים 9 12 12 19 4 32 17 54 16 17
 וזוחלים

 

  עופות 1 0 2 1 0 143 105 142 55 0

 סה"כ  1,595 1,851 2,113 1,552 1,450 1,730 1,284 1,575 510 378
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 :  נתיחות ובדיקה פתולוגית של איברים אל מול השמדות: 2013 -2020סיכום 

 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 שנה

 
2020 

נתיחות 
ובדיקה 

פתולוגית של 
 איברים

1,682 1,583 1,437 1,595 1,851 2,112 1,552 1,450 

 11,294 5,466 4,902 4,087 3,526 3,331 2,745 2,598 השמדות 

 

 

 

 המעבדה לכלבת 
מהדגימות לא ניתן היה  13 -דגימות מח בעלי חיים לאבחון כלבת. ב 1,262התקבלו במעבדה  2020 בשנת

. בדגימות אלה אובחנו 1,249 הואלבצע שום בדיקה בגלל היעדר חומר מוחי, וכך מספר הדגימות שנבדקו 

 . מקרי כלבת חיוביים 47

מהן נמצאו חיוביות. כל הדגימות שאבחונן היה  47 -נבדקו בשיטת אימונופלורסצניה והדגימות  1,249

דגימות שונות  RT-PCR,. כמו כן, נבדקו בבדיקת  RT-PCRחיובי באימונופלואורוסנציה, אומתו בבדיקת 

 שהגיעו מבתי חולים. 

בין דגימות שנתקבלו  מהדגימות( הנחלקות %0.72 דגימות ) 9נבדקו  בלבד,   RT-PCR-בסה"כ בשיטת ה

 במצב ריקבון, ושמקורן באנשים. 

 

 פרוט הבדיקות שנערכו על פי סוגי בעלי חיים. 

  .סוסים 5 ,צאן 29, חיוביים( 6)מתוכם  בני בקר 37 :חיות משק 71

אוגרים,  1ארנבונים,  13)בע"ח אחרים  15חתולים,  247חיוביים(,  15כלבים )מתוכם  306  :חיות בית 568

 .(יםחמוס 1

 3 ,חיוביים( 2)מתוכם  זאב 5 שועלים מצויים, 55חיוביים(,  24תנים זהובים )מתוכם  512 חיות בר: 759 

 נמיות.  2 -ו ,1, צבי קיפודים 5 ,ראם ערבי 1 שפני סלעים, 2, יםצבוע 2חזיר בר,  4גיריות מצויות,  5עטלפים, 

  .1 עכברו חולדות 6: מכרסמים מהבר 7

  .1ה צ'ינצ'יל, 1למור , 1ניאלה -, קודוקופים 16 וגני חיות:מפינות חי בע"ח  19

 

 .יםזאב 2בקר,  6, תנים זהובים 24כלבים,  15  בע"ח: 47 ם לכלבתיבסה"כ אובחנו כחיובי
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 2020התפלגות אבחונים חיוביים בחיות שונות בשנת 

 

 

 

 

 

 2020לגות  מקרי כלבת חיוביים בשנת התפ

 

 

  כלב  תן בקר זאב

 חיוביים 15 24 6 2

 סה"כ נבדקו 306 512 37 5
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 אפיון מולקולארי בנגיפי כלבת שבודדו בישראל

לנוקלאופרוטאין של  Nבסיסים של המקטע מגן  328נערך על פי בדיקת רצף  2020בשנת מולקולרי האפיון  ה

 .הנגיף

 . 2020החיוביים בשנת  םמקריה 47 -מבידודי הכלבת  47גנטי בוצע בכל האפיון ה

 

 : ותתוצא

 .V7 Aלזן גנטי  משתייכים שהתגלו בשנה זו בצפון הארץ חיובייםה מקריםה 47כל  

  

 2020אפידמיולוגיה של הנגיף לשנת 

עלייה  ההיית  2020שנת ב ,מקרים בלבד 17מועטה,  השבה כמות מקרי הכלבת שהתגלו היית 2019לעומת שנת 

 -מערבי והגליל תחומי לשכת מקרים ב 11הארץ,  מקרי כלבת. כל מקרי הכלבת היו בצפון 47והתגלו  ,במספר

 .V7Aגליל גולן. כל מקרי הכלבת שהתגלו היו שייכים לזן תחומי לשכת מקרים ב 36

  .לבנון וירדן ,ומקורו בסוריה 2004זן הנפוץ בארץ אשר נתגלה לראשונה ברמת הגולן בשנת ינו הה V7זן 

 

 לנוכחות נוגדנים נגד כלבת RFFIT) )Rapid Focus Fluorescent Inhibition Testבדיקה סרולוגית 

לקביעת רמת נוגדנים נגד כלבת בנסיוב אדם ובעלי חיים. התפלגות  RFFITבדיקות  2,933בוצעו  2020בשנת 

דגימות סקר  253 דגימות נסיוב כלבים וחתולים טרם יציאתם לחו"ל,  2,333הדגימות על פי מקורן הינה: 

דגימות  72רופאי חקלאית, מדגימות  2עובדי המכון והשירותים הווטרינריים, דגימות מ 72, בשועלים ותנים

 עובדי רשות הטבע והגנים.  מ

 

  RFFIT) )2003-2020בדיקה סרולוגית 
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 ( ולאבחון נגיף הכלבתProficiency test) RFFIT בדיקת אימות לשיטת  

רופה ושאר העולם, במבחן מיומנות מעבדות נוספות מאי 92השתתפה המעבדה, ביחד עם עוד  2020בשנת 

((Proficiency test  שנתי לשיטת בדיקת נוגדנים מנטרלים נגד כלבתRFFIT המבחן מנוהל על ידי מעבדת .

בננסי, צרפת. במבחן נבדקו מספר פרמטרים כמו: ספציפיות, דיוק, הדירות, לינאריות   EU -יחוס לכלבת של  ה

 נתקבלו ממעבדת הייחוס בצרפת.  נסיובים שליליים, 5דגימות נסיובים שכללו  14ועקיבות. 

המעבדה לכלבת במכון הווטרינרי קבעה ריכוז נוגדנים מנטרלים בכל אחת מן הדגימות והעבירה תוצאות אלו 

 למעבדת הייחוס בצרפת. 

על סמך התוצאות שנבדקו במעבדת הייחוס בצרפת, שמרה מעבדת הכלבת של המכון הווטרינרי על הכרתה 

 לצורך בדיקות נוגדנים נגד כלבת למטרות ייצוא לקהילה האירופאית.  2021 תה מאושרת לשנכמעבד

המעבדה השתתפה וולונטרית במבחן אימות המאורגן ע"י אוניברסיטת טקסס המיועד למעבדות בארה"ב, 

גם כאשר החומר הנבדק הינו נסיוב אדם ולא נסיוב כלבים כמו בקהילה האירופית. המעבדה עמדה בהצלחה 

 במבחן זה. 

בישראל לשיטות אבחון נוספות על שיטת   קיבלה המעבדה הסמכה מהרשות להסמכת מעבדות 2020בשנת 

.RFFIT המעבדה ממשיכה להיות מוכרת על ידי ה- OIE  כלבת.לכמעבדת ייחוס 

 



 

 150 

 
 מיקרא:  חיובי / סה"כ מקרים שנבדקו   . 2020 – 1995, חיים בעלי סוגי לפי הכלבת מחלת אבחון

 שנה חיות בר חיות בית חיות משק   

  שועל תן זאב צבי דלק סמור גירית נמייה כלב חתול ארנבון בקר צאן חמור סוס גמל אחרים אדם סה"כ

1,403/58 - 59/0 4/1 17/1 5/2 40/0 167/5 16/0 268/1 744/15 3/0 - - - - - 15/2 63/31 1995 

1,656/55 1/1 107/0 - 11/0 9/0 36/0 156/15 20/0 420/1 799/8 2/0 5/2 - - - - 29/2 61/26 1996 

2,709/85 2/2 505/0 - 19/0 8/0 53/0 150/6 122/1 850/1 959/8 4/0 7/1 - 2/1 - 11/6 26/2 113/57 1997 

2,748/97 7/0 320/0 1/0 16/1 4/0 51/1 148/20 114/0 870/3 961/13 7/2 1/0 - 1/1 4/0 9/1 81/5 153/50 1998 

1,903/76 3/0 197/0 3/0 13/0 6/0 40/4 83/17 54/0 613/0 670/10 6/0 4/1 3/1 3/0 5/0 5/1 72/1 123/41 1999 

1,741/32 4/0 151/0 2/1 7/0 4/0 41/3 91/5 42/0 539/0 554/5 4/0 3/1 1/0 0/0 4/0 3/0 184/3 107/14 2000 

1,338/6 7/0 140/0 1/0 5/0 2/0 46/0 64/0 31/0 400/0 484/3 1/0 3/0 0/0 1/0 2/0 2/0 98/0 51/3 2001 

1,810/64 6/0 82/0 3/1 9/0 2/1 33/0 52/1 33/0 511/1 817/16 5/0 5/0 - 5/2 3/0 - 131/2 113/40 2002 

1,868/69 6/1 163/0 8/2 8/1 3/0 44/0 49/3 48/0 506/1 726/15 4/0 6/0 2/0 3/0 - 2/1 133/0 157/45 2003 

1,704/28 9/0 53/1 1/0 6/0 7/0 52/1 70/3 27/0 524/1 620/1 1/0 11/0 1/0 2/0 8/0 6/0 142/1 164/20 2004 

1,568/34 5/0 122/0 2/0 14/0 4/0 50/0 89/9 26/0 415/1 532/20 2/0 7/1 0/0 1/0 9/0 6/2 161/0 123/1 2005 

1,306/9 2/0 112/0 3/0 11/1 1/0 39/0 74/1 27/0 330/0 452/6 4/0 8/0 0/0 1/0 3/0 24/0 115/0 100/1 2006 

1,205/15 2/0 107/0 3/0 11/0 3/0 37/0 40/1 28/0 335/0 384/8 3/1 4/0 1/0 1/0 2/0 13/0 122/1 109/4 2007 

1,219/12 3/0 72/0 0/0 10/0 2/0 23/1 42/1 21/0 335/0 365/6 3/0 7/0 0/0 0/0 3/0 10/0 198/2 125/2 2008 

1,451/58 4/0 96/0 1/0 4/0 10/1 24/2 61/7  23/0 382/1 429/32 3/0 7/0 0/0 2/1 6/0 6/1 222/10 150/3 2009 

1,503/54 4/0 81/0 0/0 12/0 2/0 44/4 73/9 21/0 452/3 479/23 0/0 2/0 0/0 3/0 4/0 4/2 174/12 152/1 2010 

1,310/32 0/0 66/0 0/0 7/2 2/0 23/2 95/9 17/0 364/1 442/10 2/0 4/2 0/0 2/0 1/0 2/1 194/5 89/0 2011 

1,248/24 1/0 94/0 1/0 17/0 7/0 30/1 77/8 12/0 371/0 410/12 2/0 5/0 0/0 2/0 3/0 4/0 129/2 83/1 2012 

1,281/24 3/0 74/0 1/0 14/1 4/0 36/0 145/8 17/0 319/0 408/17 4/0 7/1 - 1/0 1/0 4/1 193/1 53/0 2013 

1,053/14 *3/1   73/0 - 5/0 - 62/0 63/1 19/0 261/0 330/3 - 13/2 - - 2/0 8/4 152/2 59/2 2014 

1,039/27 3/0 82/0 1/0 11/0 4/0 36/0 84/7 15/0 293/1 343/12 3/0 8/1 - 1/0 2/0 5/2 116/3 59/1 2015 

1,091/30 1/0 90/0 1/0 9/1 1/0 22/0 52/5 5/0 281/0 333/12 1/0 11/0 - - 3/0 5/0 195/5 90/7 2016 

1,518/74 5/0 200/0 1/0 4/0 3/0 35/1 62/14 11/0 418/2 445/10 - 4/0 - 2/0 7/0 4/0 243/47 79/0 2017 

1,991/61 6/0 129/0 0/0 14/1 5/0 49/1 76/7 20/0 446/0 365/6 2/0 3/1 0/0 2/0 2/0 5/0 760/45 114/0 2018 

1,176/17 7/0 53/0 0/0 11/0 2/0 26/0 27/0 12/0 353/0 345/10 2/0 4/0 0/0 1/0 0/0 1/0 278/7 54/0 2019 

1,234/47 2/0 15/0 0/0 5/0 0/0 29/0 37/6 13/0 247/0 306/15 2/0 5/0 0/0 0/0 1 5/2 512/24 55/0 2020 
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 1988 - 2020בדיקות כלבת בשלושה סוגי מכרסמים 

 שנה עכבר חולדה אוגר סה"כ שנה עכבר חולדה אוגר סה"כ

54 21 20 16 2005 36 16 7 13 1988 

64 27 21 16 2006 32 20 6 6 1989 

53 21 19 13 2007 39 18 9 12 1990 

41 16 17 8 2008 46 23 10 13 1991 

39 8 18 13 2009 31 14 9 8 1992 

28 11 6 11 2010 24 16 4 4 1993 

34 10 18 6 2011 29 12 7 10 1994 

38 10 20 8 2012 29 21 5 3 1995 

37 9 17 11 2013 56 26 11 19 1996 

29 11 11 7 2014 270 156 53 61 1997 

9 5 1 3 2015 207 76 56 75 1998 

15 4 6 5 2016 140 56 41 43 1999 

17 4 9 4 2017 106 46 26 34 2000 

12 3 6 3 2018 95 38 18 39 2001 

 14  5  6 3  2019 77 35 22 20 2002 

8 1 6 1 2020 121 47 35 39 2003 

     78 29 24 25 2004 
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 פרויקט החיסון האוראלי

פרויקט זה שמטרתו חיסון שועלים ותנים כנגד מחלת הכלבת, מתבצע על ידי פיזור אווירי 

התפרצות הכלבת רחבת  המתוגבר בפיזור קרקעי ממוקד. של פיתיונות המכילים תרכיבים

, שבמהלך חודשים ספורים חצתה את הארץ מעמק המעיינות 2017/18 -ההיקף שחווינו ב

 וך לכרמל, הביאה לעדכון משמעותי בתכנית העבודה של הפרויקט.  ועד סמ

הכמות הכוללת של הפיתיונות  את תמשמעותי נו בצורה תגבר  על מנת לתת מענה הולם

שפוזרו. הפיזור בוצע בצורה דיפרנציאלית, בהתאמה לגודל אוכלוסיית התנים ולרמת 

תי נוסף, שהוכנס לאחר בדיקות שינוי משמעו הסיכון להתפרצות הכלבת באזורים השונים.

, היה הוספת  פיזור ממוקד גם בחודשי הקיץ. 2018 -עמידות לחם של התרכיבים שבצענו ב

יעדו המרכזי של פיזור זה, הם הפרטים הצעירים שהומלטו באביב ולא יכלו להתחסן בפיזור 

עות אחה"צ החורף. בפעילות זו נמנענו מפיזור בימי חום קיצוניים והגבלנו את העבודה לש

 המאוחרות, כשהחום מתחיל לרדת.

פיתיונות, די דומה לשנה שעברה וכמעט כפול מבשנים  750,000 -בשנה זו פוזרו בסה"כ כ

 "רגילות". 

הפיזור לווה בניטור לנוכחות טטרציקלין בעצמות, הסמן הביולוגי המצוי בפיתיון ומעיד על   

 .הרמת ההתחסנות באוכלוסיי

מור במתכונת החדשה כשאל הפיזור הנרחב בארץ, הוספנו פיזור המשכנו כא 2020בשנת 

משמעותי הן אווירי והן קרקעי שמוקד באזורי עניין. האזורים בהם התמקדנו היו שניים: 

שם  ממשיכים להופיע מקרים בודדים בפרטים שככל הנראה העיקרי היה לאורך גבול הצפון, 

בחגורה שבין עמק המעינות במזרח עבור המאמץ השני היה מגיעים מעבר לגבול עם לבנון. 

בעמקים ועד לשולי הכרמל במערב, לאור ניסיון העבר ובהתחשב בעובדה שבאזור עמק 

המעיינות זוהתה עליה ניכרת בגודל אוכלוסיית התנים, תוצאה של רביית פיצוי שהגיעה 

 בעקבות הדילול המסיבי שבוצע ולא לווה בהורדה של כושר הנשיאה של השטח.

שנה זו בוצע פיזור אווירי לאורך רצועה בת מספר ק"מ בתוך שטחי הממלכה הירדנית גם ב

 בצמוד לגבול.
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  1998-2020היקף פרויקט החיסון האוראלי 

שטח 

 )קמ"ר(

שטח  עונה מס' פיתיונות 

 )קמ"ר(

מס' 

 פיתיונות 

 עונה

 98סתיו  7,250 450 2006/7 362,000 20,000

 99אביב  6,950 450 2007/8 367,300 20,000

 99סתיו  0 0 2008/9 367,500 20,000

 2000אביב  61,500 3,750 2009/10 367,500 20,000

 2000סתיו  100,000 5,210 2010/11 450,500 20,000

 2001אביב  110,000 6,000 2011/12 500,000 20,000

 2001סתיו  110,000 6,000 2012/13 500,000 20,000

 2002אביב  110,000 6,600 2013/14 365,000 20,000

 2002סתיו  110,000      6,600 2014/15 365,000 20,000

 2003אביב  240,000 15,000 2015/16 180,000 10,000

 2003סתיו  295,000 17,000 2016/17 475,000 20,000

 2004אביב  250,000 14,000 2017/18 700,000 20,000

 2004סתיו  350,000 20,000 2018/19 700,000 20,000

 2005אביב  184,000 13,000 2019/20 650,000 20,000

 2005סתיו  362,000 20,000 2020/21 740,000 <20,000      

 סה"כ 9,385,500 
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הפיזור הדיפרנציאלי, מותאם  

 לאזורים השונים
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שטחי פרויקט החיסון יקף ה
 2020 האוראלי
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 המעבדה לטוקסיקולוגיה
 אבחון הרעלות במעבדה לטוקסיקולוגיה ובשדה

 

 האבחונים מפורטים בטבלה הבאה: מהות הבדיקות האנליטיות, מספרן ופירוט 

 . 2019 -, סיווג התוצאות החיוביות בהשוואה ל2020 -בדיקות שבוצעו ב

 חיובי הערות לאירועים

9201  

     חיובי

  2020  

   שלילי

  2020  

 מהות הבדיקה

מעכבי כולינסטראז  5סה"כ התגלו 

  בדיקות חיוביות למתומיל 28. שונים

נים זרח -קוטלי חרקים  164 32 77

אורגנים, קרבמטים )מעכבי 

  כולינסטראז(

 -ה או חשיפה לאירועי הרעל 6

bifenthrin  (2  ,בכלבים,  2בחתולים

אירוע  אחד בבקר ואחד בקנגורו(.

  cypermethrinאחד של הרעלה 

  .בחתולים

קוטלי חרקים פחמימנים  187 9 2

 ם ופירטרואידיםיכלורי

 -הרעלת כלבים וחתולים באירוע 

fluoroacetamide  (8  בדיקות

   נמצאו  בנוסף,חיוביות(. 

tolutriazole, ,theobromine 

Tetrahydrocannabinol (THC). 

חומרים אחרים שנתגלו   186 10 8

 GCMSבבדיקת  

 אלפא כלוראלוז 0 1 0 

 יסודות כימיים ) פאנל מלא( 25 - 1 

הרעלת נחושת בכבשים ואחד  יאירוע 9

וסר נחושת אירוע אחד של חבכלב. 

  םבתוכיועופרת ת אבץ והרעל בכבשים.

 יסוד כימי בודד 66 27 40

 ניטראט 28 1 16 הרעלת ניטראט בבקר אחד אירוע 

הגדרת תוכן האבן או מהות גבישים 

 בשתן

 אבנים / גבישים בדרכי השתן - 29 31

בדיקת חומציות,    -שונות   13 0 0 

לואוריד, פ צמחי רעל,  שתנן,

 ועוד  אבץ פוספיד

 סה"כ  669 109 175  
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אירועי הרעלה או חשיפה לחומרים רעילים, לפי הפירוט הבא:   44נרשמו  2020במהלך שנת 

 (.1, עזים )(2בקר )(, 6(, חתולים )9כבשים )(, 12(, כלבים )14חיות בר )

 

 אירועי הרעלה שנגרמו ממעכבי כולינאסטרז, לפי הפירוט הבא:  22סה"כ  אובחנו 

methomyl (18, )malathion (1 ,)chlorpyriphos (1) , fenamiphos (1 ,)pyrimiphos 

methyl (1 .) .בניגוד לשנים הקודמות, לא אובחנו הרעלות אלדיקרב 

 

  ,  bifenthrin,cypermethrin נוספים: חומרי הדברהבנוסף התגלו גורמי הרעלה מקבוצות 

.chloralose, tolutriazole , fluoroacetamide    

 

.  9 -ל 17 -מ ירד ,2020בשנת מספר אירועי הרעלות הנחושת בכבשים , 2019בהשוואה לשנת 

 בטלאים. אחדמחסור בנחושת  אירוע השנה נרשם

 

 

 2020 פעילויות נוספות במעבדה לטוקסיקולוגיה

 ד"ר שמעון בראל

 

 תחומי הפעילותמחקר : 

 

 הדרכת סטודנטים

 Quality andחה בעבודת הדוקטורט  בנושא : אלעד זוהר, סטודנט לתואר שלישי, מנ .1

safety testing for beehive products, chemical and biological evaluation using 

remote sensing tools ,"כימית הערכה, מכוורת למוצרי ובטיחות איכות בדיקות 

ים , בית הספר ללימוד"מרחוק כלי חישה באמצעות המכוורת מוצרי של וביולוגית

 מתקדמים, אוניברסיטת אריאל, 

, אוניברסיטת המעבדה לכימיה אנאורגנית ואנליטיתמנחים: פרופ' חיים כהן מנהל 

 .אריאל

 מחלקה להנדסה כימית( , האנקר יעקב ר"דז"ל )מחליף  ד"ר נפתלי גולדשלגר

  .אוניברסיטת אריאל

 טרינרי ע"ש קימרון, המכון הוו -ד"ר שמעון בראל
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 הוגשוהצעות מחקר ש

 :נושא המחקר 

Development and evaluation of new lithium salts based treatments against the 

Varroa mite and secondary effects on honeybees (Apis mellifera) 

 

, מנהל המחקר.  פרופ' שרוני שפיר מרכז טריווקס  : ד"ר יעקב שמשוני חוקרים שותפים     

 USDA.-אוניברסיטה העברית. דר' וונסה קורבי האריס מהלחקר הדבורים, 

  BARDשם הקרן:      

            

 :נושא המחקר 

Development and evaluation of new lithium salts based treatments against 

the Varroa mite  and secondary effects on honeybees (Apis mellifera) 

     

, מנהל המחקר. ופרופ' שרוני שפיר מרכז  פים: ד"ר יעקב שמשוניחוקרים שות     

 טריווקס לחקר הדבורים, אוניברסיטה העברית.

  ISFשם הקרן:      

 

  :נושא המחקר 

 “Ensuring Authenticity and Traceability of Mediterranean Honey by 

Combining Analytical Fingerprinting and Digital Technologies”, 

multinational consortium coordinated by the University of Bayreuth and 

Prof. Schwarzinger. 

            

, מנהל המחקר,  ופרופ' זהר כרם, כמיה של : ד"ר יעקב שמשוניבארץ חוקרים שותפים      

 מזון האוניברסיטה העברית.

 שם הקרן:      

 Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) 

 

 :נושא המחקר 

          .בדיקת פעילות של מולקולות סינתטיות חדשות כנגד נגיפי קורונה 

ד"ר ו אבישי לובלין; ד"ר סלים חדד מו"פ מרכז רפואי רמב"םחוקרים שותפים: ד"ר 

 במכון הוטרינרי;  לעופות החטיבה פרנושי,  יגאל

 במנהל המחקר באמצעות יחידת קידוםשם הקרן:          
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  .נושא המחקר: פיתוח תכשיר חדש מבוסס מלחי ליתיום כנגד אקרית הורואה 

 ד"ר אוהד אפיק )שה"מ(ו; מנהל המחקר חוקרים שותפים: ד"ר יעקב שמשוני            

 שם הקרן: מועצת הדבש             

 

 :שת"פ מחקרי בינלאומי

 דר סוניל קומאר מהמעבדה הממשלתית לפיקוח על מזון עם  שת"פ מחקרי

 (RAK FOOD CONTROL LABORATORY-United Arab Emirates)   לאפיון 

 בישראל ובאמירויות. הכנת תכנית מחקר משותפת םייחודיימוצרי מכוורת סוגי דבש ו

 לצורך הגשה למקורות מימון.

 

לחקר דבורת עם מרכז טריואקס  בשיתוף םייחודיישת"פ מחקרי לאפיון מוצרי מכוורת 

פרופ' בראשות  פקולטה לחקלאות ברחובות והמכון לאקולוגיה שימושיתהדבש ב

Yanhong Wang,  המעבדות לפיקוח על בטיחות תוצרת חקלאית ובדיקות ובשיתוף

  .םמקומיים ייחודיימוצרי מכוורת ובדיקה של איכות סביבה שיניאנג,  סין. אפיון 

 

מהפקולטה לווטרינריה של אוניברסיטת אנקרה,  Sedat SEVİN עם דר' שת"פ מחקרי

של צ'לקונים כנגד וורואה, יחודיות טבע  נגזרות סינתתיות  יבדיקת פעילות של חומר

Chalcones as promising pesticidal agents against diamondback moth) 

activity relationship-structure ( . כנגד וורואה.   בדיקת השפעת מלחי ליתיום 

 

 ביקורת של מאמרים וחברות בעיתונים מדעיים 

 Uludag Bee Journal (UBJ) 

            Member of editorial board 

 

 Uludag Bee Journal (UBJ) 

            Title: Determination of antimicrobial and anti-quorum sensing activities 

of propolis water and ethanol extracts. 

 

 Journal of Science of the Total Environment 

1. Title: Pesticide and veterinary drug residues in Belgian beeswax: 

occurrence, toxicity, and risk to honey bees. 

 

          2. Title: Simultaneous detection of ten kinds of insecticide residues in honey 

and pollen using UPLC- MS/MS with graphene and carbon nanotubes as 

adsorption and purification materials.  
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 Journal of Agronomy 

           Title: Title: Antifungal effects of rhizospheric Bacillus species against 

bayberry twig blight pathogen  Pestalotiopsis versicolor. 

 

 Foods Journal  

1. Title: Preparation of a novel amidated graphene oxide/sulfonated poly 

ether ether ketone (AGO/SPEEK) modified atmosphere film for the 

storage of cherry tomatoes. 

 

           2. Title: Fate of residual pesticides in fruit and vegetable waste (FVW) 

processing. 

 

  Journal of Health and Pollution 

Title: Assessment of heavy metals profile in feathers of birds from Kano  

metropolis, Nigeria. 

 

 Journal of Fungi in the future 

           Title: Antagonistic yeast: a promising alternative to chemical fungicides 

for controlling postharvest diseases of fruit. 

 

 

 אחראי רעלים במכון הווטרינרי. -תפקידים נוספים  

 

 

 ד"ר קוניאח אולגה

   מתן הרצאות בקורס  "טוקסיקולוגיה וטרינרית" לסטודנטים לווטרינריה

 רית בירושלים(. רפואה וטרינרית, האוניברסיטה העבל)ביה"ס 

 המייעצת לרישום תכשירים כימיים וטרינריים  משרדיות-הבין החברות בוועד

 )קוטלי חרקים   ותכשירי חיטוי(.  

 ממונה בטיחות קרינה במכון הווטרינרי. 

  .חברה בוועדת הבטיחות של השו"ט 
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 משק בעלי חיים
 אדם חכו

אשר נפטר לצערנו הרב בטרם  ,עובדים לרבות ממונה משק בעלי חיים 5צוות המשק מנה 

 .2020עת, בתחילת שנת 

 

 בעלי חיים

 -כסוסים,  5ראשי צאן,  20 -כראשי בקר,  24 -כמנתה:  2020מצבת בעלי החיים במהלך 

 תרנגולות ואווזים. בבית החיות גודלו מריונים למטרות אבחון ומחקר. 250

 

 מגוון פעילות

בסת בע"ח, סיוע לרופאים וטרינרים עבודת משק בע"ח כללה את המשימות הבאות: הא

בעבודתם הרפואית ובניסויים, ניקיון מתקנים, פינוי זבל, ריסוס נגד מזיקים וניקוי כללי 

 בחצרות ובאורווה.
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 מערך בריאות העוף
 

 מבוא

מערך בריאות העוף אחראי על הפיקוח, האכיפה והרגולציה בענף הלול. תחומי הפעילות של 

 שלושה נושאים: בריאות העופות, בריאות הציבור ורווחת העופות. היחידה מאוגדים תחת

הפעילות המרכזית של היחידה כוללת בלימה ומניעת התפשטות של מחלות מדבקות במשקי 

 עופות, פינות חי וציפורי נוי.

 

 מבנה סכמתי של מערכת בריאות העוף בשו"ט

  

 

 

  

 העוף לבריאות ראשי וטרינר רופא
               

 

רופא  וטרינר מרחבי לבריאות 
 העוף

 דרום

 ריאות העוףרופא וטרינר מרחבי לב

 צפון

 רופא  אפידמיולוג

רופאים ממשלתיים אזוריים לבריאות העוף 
 דרום

רופאים ממשלתיים אזוריים לבריאות העוף                              
 צפון

 מפקחים צפון מפקחים דרום

 רכזת לשכה

רכזת 
 לשכה

רכזת 
 לשכה
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 מערכת הפיקוח של מערך בריאות העוף

ח והאכיפה של המערך מתבצעות במגוון תחומים כגון בקרה רגולטורית, פעילויות הפיקו

דיגום ביולוגי לאיתור מחוללי מחלות, ניטור סלמונלה, ניטור שפעת העופות, ניטור שאריות 

כימיות במוצרי הלול, פיקוח על צוותי חיסון ופיקוח על יצוא ויבוא של עופות. כמו כן, מערך 

  י עיון והדרכות. בריאות העוף מעורב בארגון ימ

 

 2020משימות ויעדים של מערך בריאות העוף לשנת 

 
 

 רמת ביצוע שם משימה

ללא הכשרה בשטח בגלל  –בוצע   הכשרת מפקחים למשימות פיקוח רווחת עופות 1

  מגבלות קורונה ושפעת עופות

ת בגלל מגבלו –בוצע באופן חלקי   עידוד ארגונים לאמץ תכניות בטיחות ביולוגיות 2

קורונה לא בוצעו פגישות לגיוס 

 ארגונים למהלך

רווחת  -מיפוי משקי הטלה וקביעת קיבולת לול  3

 מטילות

 בוצע באופן מלא

 לא בוצע  פרסום נוהל קבלת היתר אכלוס במשקי הטלה 4

פעם  -דיגום ובדיקה  -ביקורות בלולי הטלה  5

 בשנה לכל להקה

  בוצע באופן מלא

לציה בלולים מסחריים הסדרת הפיקוח והרגו 6

)מעבר מביצוע מכח תקנות רישוי עסקים לביצוע 

 מכח פקודת מחלות בע"ח(

 RIAנמצא בתהליך 

 

 

 מחלות עופות נבחרות

דוח זה מתמקד במחלות עופות המחייבות דיווח )שפעת עופות אלימה, ניוקסל 

ובדוחות  וסלמונלוזיס(. מידע על מחלות נוספות ניתן למצוא בפרק של החטיבה לעופות

 המועצה לענף הלול. 

 

 (: HPAI -Highly pathogenic Avian Influenzaשפעת עופות אלימה )

 בעיט ניצי ממושדר שנאסף מהטבע.  2020אובחן בינואר  H5N8נגיף 

. באירוע תחלואה זה אובחן הנגיף הן 2020נצפה בסוף שנת  H5N8גל תחלואה בשפעת 

נתונים נוספים על התפרצויות (.  1ומפה  2,3,4ות בלולים מסחריים והן בעופות בר )טבלא

   https://arcg.is/1LLyj -בישראל ניתן למצוא ב HPAIשפעת עופות 

 

https://arcg.is/1LLyj
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 בלולים מסחריים H5N8מקרי שפעת  – 2טבלה 

 שלוחה ישוב
כמות 

 עופות

 גיל

 )שב'(

תאריך 

 סימנים
 תאריך אבחון

 13/10/2020 12/10/2020 48  36,000 ת רבייה כבדהתרנגולו מענית

 15/10/2020 14/10/2020 4  18,800 הודים פיטום )הודנים( רבדים

 18/10/2020 18/10/2020 52 32,400 תרנגולות רבייה כבדה רם און

 29/10/2020 28/10/2020 62 21,300 תרנגולות רבייה כבדה גבת

 30/10/2020 28/10/2020 17 10,670 הודים פיטום שלוחות

 31/10/2020 31/10/2020 14 8,000 הודים רבייה  מעין צבי

 2/11/2020 1/11/2020 5.6 130,000 תרנגולות פיטום מעלה גמלא

 4/11/2020 3/11/2020 15.6 28,000 הודים פיטום נהלל

 14/11/2020 13/11/2020 14 23,000 הודים פיטום נהלל

 22/11/2020 21/11/2020 22 7,120 הודים רבייה נהלל

 9/12/2020 9/12/2020 15.5 18,500 הודים פיטום גלגל

 13/12/2020 11/12/2020 10 18,000 הודים פיטום צרעה

 
 לפי שלוחה ,עופות כמות העופות שהומתו בגין שפעת סיכום – 3טבלה 

 שלוחה

מספר 

 עופות כולל

 89,700 תרנגולות רבייה כבדה

 15,120 הודים רבייה 

 116,970 הודים פיטום

 130,000 תרנגולות פיטום

 

 בעופות בר מקרי שפעת עופות – 4טבלה 

 מינים תאריך אבחון ישוב

 ברבור שחור, ברבור לבן, סיקסק 12/10/2020 ירושלים

 ברבור שחור, אווז בית 18/10/2020 רמת גן

 שקנאי 21/10/2020 רם און

 אוח 27/10/2020 כפר רופין

 מרית צפונית 9/12/2020 ולהאגמון הח

 ברבר 12/01/2021 נהריה
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2021-2020מפת התפרצויות שפעת עופות בעונת חורף  – 1מפה 
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 ניטור סרולוגי לשפעת עופות

בעלי אלימות נמוכה אשר הינם בעלי פוטנציאל  H7ו/או  H5לצורך זיהוי נוכחות אפשרית של זני שפעת 

 מתבצע ניטור סרולוגי של להקות בריאות.  להפוך לבעלי אלימות גבוהה,

הבדיקות מתבצעות במעבדות מועצת הלול ומקורן בדגימות דם שנלקחו על ידי מפקחי ורופאי מערך 

בריאות העוף ומועצת הלול או בדגימות שהובאו על ידי המגדלים עצמם. במעבדה מבוצעת בדיקת 

מוגדר שלילי  4 -. כייל נוגדנים נמוך מH7 -ו  H5( לזנים hemagglutination inhibitionעיכוב הצמתה )

או יותר מוגדר חיובי ומשמעותו כי ייתכן והייתה חשיפה לנגיף שפעת מזנים אלו.  4ואילו כייל נוגדנים 

במידה ונמצא עוף חיובי בבדיקה, הלהקה נדגמת שוב ורק אם נמצאו עופות חיוביים גם בדיגום החוזר 

 אזי הלהקה מוגדרת כחיובית.

פר הלהקות הנדגמות מכל מין ושלוחה נקבע על בסיס מספר החוות הרשומות עבור המין והשלוחה מס

לא נמצאה להקה שהוגדרה כחיוביות  2020הנדגמים. בכל הדיגומים שבוצעו לצורך הניטור בשנת 

 . H7או  H5לשפעת  

 

 שלוחה וסוג עוף מספר הלהקות שנדגמו לשפעת עופות מחייבת דיווח, על פי מועד ניטור, – 5טבלה 

 סה"כ  2020  –מחצית שניה  2020 –מחצית ראשונה  שלוחה סוג עוף

מעבדה 

 דרומית

מעבדה 

 צפונית

מעבדה 

 דרומית

מעבדה 

 צפונית

 ברווזים

  

 פיטום
 

1 
  

1 

 רבייה
 

2 
 

1 3 

 הודים

  

 85 11 22 27 25 פיטום

 26 7 5 11 3 רבייה

 7 2 2 1 2 ביצי מאכל שלווים

 ותתרנגול

  

 158 54 16 67 21 הטלה

 133 38 31 30 34 פיטום

 101 30 23 27 21 רבייה כבדה

 1 רבייה קלה
 

9 4 14 

 37 3 16 4 14 נוי עופות שונים
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 :מחלת הניוקסל

עיקר  2020, גם בשנת 2016-2019מחלת הניוקסל הינה אנדמית במדינת ישראל. בדומה לשנים 

 (.2,3פון הארץ )תרשימים האבחונים היה בלהקות הטלה בצ

השתנתה  2017, לאחר אבחון ניוקסל הומתו העופות בלהקה המאובחנת. מתחילת 2017עד שנת 

 5מדיניות זו: הוחלט על חלוקת הארץ לשני אזורים על פי היארעות המחלה. האזור הצפוני לכביש 

כאזור בו היארעות  הוגדר 5הוגדר כאזור בו היארעות המחלה גבוהה ואילו האזור הדרומי לכביש 

המחלה נמוכה. באזור הצפוני הופסקה המתת העופות בלהקות ההטלה והפיטום המאובחנות. שינוי 

מדיניות המתות זה הביא להעלאת מספר הבדיקות הנשלחות מלהקות ההטלה ובכך לצמצום שיעור 

 תת הדיווח על התחלואה בנגיף. 

(. על המשקים 2קבוע לניוקסל )ראה מפה הוגדר אזור צפון הארץ כאזור בהסגר  2018בתחילת 

הנמצאים באזור ההסגר מוטלות מספר מגבלות שמטרתן צמצום העברת הנגיף בין המשקים ומתן 

הגנה מוגברת לעופות באזור. בין מגבלות אלה ניתן למצוא העברת פרגיות הטלה רק לאחר השגת כייל 

ן בכלל הלולים ביישוב ומגבלות על הוצאת (, חיסון עופות הטלה באותו הזמ9נוגדנים גבוה )מינימום 

 עופות לשחיטה. כמו כן, אין יצוא של מוצרים מן החי שמקורם בעופות מאזור זה.  

חיסון ניוקסל הינו חיסון חובה בכלל השלוחות בישראל. פירוט של תכניות החיסונים בשלוחות השונות 

 ניתן למצוא באתר השירותים הווטרינריים.  

(https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tochniot_hisunim/Pages/default.aspx ) 

 

  

https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tochniot_hisunim/Pages/default.aspx
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 , על פי שלוחה2020-2011גרף אבחוני ניוקסל וולוגני בישראל בשנים  – 2תרשים 
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 , על פי מעבדה אזורית מאבחנת 2020-2011בחוני ניוקסל וולוגני בישראל בשנים גרף א – 3תרשים 
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 מפת הסגר קבוע לניוקסל – 2מפה 
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 סלמונלה:

מערך בריאות העוף מנהל ניטור סלמונלה בשתי שלוחות: שלוחת הרבייה ושלוחת ההטלה. בשלוחת 

על פי תוכנית דיגום.  את המדגריות הרבייה הלולנים והמפקחים של המערך דוגמים את המשקים ואו

 בשלוחת ההטלה מפקחי מועצת הלול או מפקחי מערך בריאות העוף דוגמים את המשקים. 

 

 ניטור סלמונלה ברבייה  .1

 פרטי הדיגום

הדיגום  2017. החל מחודש מאי 6,7בוצע הניטור על פי המפורט בטבלאות  2017עד לחודש אפריל 

ם עצמם. מפקחי מערך בריאות העוף דוגמים ממגשי הבקיעה במשקים מתבצע רק על ידי הלולני

 במדגריה. 

 ISOכל הבדיקות נבדקות במעבדה לניטור סלמונלה במעבדה הדרומית לבריאות העוף על פי פרוטוקול

עבר ביצוע הסיווג לטיפוס סרולוגי למעבדות מועצת הלול ונעשה לדגימות  2019עדכני. בשנת   6579

  (.SE) ( או אנטריטידיסSTלוגיים טיפימוריום )החשודות לטיפוסים הסרו

 

 2017תדירות הבדיקות בלהקות רבייה תרנגולות עד אפריל  – 6טבלה 

 זמן ותדירות
מקום 

 הדיגום
 זיהוי הדוגם שיטת דיגום

 שירותים וטרינריים מטוש נגרר רצפה משק חודש ראשון של הטלה

פעמיים בחודש בזמן ההטלה 

 והנשירה
 לולן רצפהמטוש נגרר  משק

 מדגריה אמצע ההטלה
מטוש נגרר מגשי 

 בקיעה
 שירותים וטרינריים

 שירותים וטרינריים מטוש נגרר רצפה משק חודש אחרון של הטלה

 שירותים וטרינריים מטוש נגרר רצפה משק לאחר בדיקות חיוביות

 

 2017תדירות הבדיקות בלהקות רבייה תרנגולי הודו עד אפריל  – 7טבלה 

 זיהוי הדוגם שיטת דיגום מקום הדיגום ירותזמן ותד

 6וכל  36, שבוע 33שבוע 

 שבועות לאחר מכן
 לולן מטוש נגרר רצפה משק

שבועות  6שבועות וכל  39

 לאחר מכן
 מדגריה

מטוש נגרר מגשי 

 בקיעה
 שירותים וטרינריים

 שירותים וטרינריים מטוש נגרר רצפה משק לאחר בדיקות חיוביות

 

 תוצאות:

 EU -מתארת את מספר המשקים ומספר הלהקות החולקים חלל אוויר משותף )הגדרת ה 8טבלה 

ללהקה, שקול להגדרת מבנים המקובלת בישראל( שנדגמו, מספר המבנים והלהקות שנמצאה בהם 
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מציג מגמות באחוז המבנים החיוביים  4. תרשים 2020עד  2017סלמונלה ואחוז החיוביים בשנים 

הן בלהקות רבייה תרנגולות והן בלהקות רבייה הודים הייתה הקבוצה  .2020עד  2008בשנים 

 הקבוצה השכיחה ביותר.  Cהסרולוגית 

 

 תרנגולות והודים  –מספר המשקים ומספר הלהקות החיוביות לסלמונלה  – 8טבלה 

 הודים תרנגולות  

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

 17 16 16 16 129 126 136 138 נדגמו משקים

 17 15 15 16 89 57 64 64 חיוביים

אחוז 

 חיוביים
46.4 47.1 45.2 69.0 100.0 93.8 93.8 100.0 

 144 122 134 121 749 669 743 705 נדגמו להקות

 103 96 97 89 234 140 119 136 חיוביים

אחוז 

 חיוביים
19.3 16.0 20.9 31.2 73.6 72.4 78.7 71.5 

 

 

2008-מגמות באחוז להקות )מבנים( הרבייה החיוביות מהן בודד חיידק סלמונלה בשנים  – 4תרשים 

 על פי סוג עוף 2020
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 ניטור סלמונלה בהטלה  .2

ומטרתה צמצום סלמונלה מטיפוס  2017התכנית לניטור סלמונלה בשלוחת ההטלה החלה ביוני 

ת, כל להקת מטילות נדגמת על ידי סרולוגי אנטריטידיס או טיפימוריום בביצי מאכל. על פי התוכני

מפקחי השירותים הווטרינריים או מפקחי מועצת הלול בדיגום סביבתי. דיגום על ידי מפקחי מערך 

בריאות העוף כולל דיגום משלושה מקורות: מטוש נגרר רצפה, מטוש אבק ואבק. דיגום על ידי מפקחי 

הקה מבוסס על גיל הלהקה אך במקרים מועצת הלול כולל דיגום מטוש נגרר בלבד. מועד דיגום הל

מיוחדים נדגמות להקות לפי קרבה גיאוגרפית ללהקות שנמצאו חיוביות לסלמונלה מטיפוס סרולוגי 

 אנטריטידיס או טיפימוריום. 

הבדיקות נבדקות במעבדה לניטור סלמונלה במעבדה הדרומית של מועצת הלול על פי 

 עדכני.   ISO6579פרוטוקול

ד סלמונלה מטיפוס סרולוגי אנטריטידיס או טיפימוריום נעצר שיווק הביצים לצרכן במקרה של בידו

מהלהקה והעופות מומתים. אכלוס מחדש של משק המטילות מתאפשר רק לאחר ניקיון המשק מכל 

 טיפוסי הסלמונלה. 

 

 תוצאות 

(. 36.1%שהי )להקות שונות נמצאו חיוביות לסלמונלה כל 816להקות הטלה.  2,260נדגמו  2020בשנת 

( מהלהקות נמצאו חיוביות לטיפוסים הסרולוגיים אנטריטידיס וטיפימוריום 1.1%) 24 -( ו2.2%) 50

. כל להקה שנדגמה 2018-2020בשנים  מציגה את סך כל הלהקות השונות שנדגמו 9בהתאמה.  טבלה 

מונלה היא במהלך השנים הללו נספרת פעם אחת בלבד. בכל שנה, אם הלהקה נמצאה חיובית לסל

 מוגדרת חיובית לסלמונלה גם אם הבדיקות העוקבות בלהקה נמצאו שליליות לסלמונלה. 

מפרטת את מספר הלהקות שנדגמו, ואת מספר ואחוז הלהקות שנמצאו חיוביות לסלמונלה  10טבלה 

 .2020כללית או לסלמונלה מטיפוסים סרולוגיים אנטריטידיס או טיפימוריום מידי חודש במהלך שנת 

כל הלהקות שנדגמו במהלך החודש נספרות ואחוז הלהקות החיוביות מחושב על סמך מספר הלהקות 

מציג את אחוז הלהקות החיוביות לסלמונלה כללית מידי חודש  5תרשים החיוביות שנמצאו בחודש זה. 

 . 2018-2020בשנים 

 

סלמונלה כללית מספר הלהקות השונות שנדגמו, ומספר ואחוז הלהקות החיוביות ל – 9טבלה 

 2020-2018ולטיפוסים הסרולוגיים אנטריטידיס או טיפימוריום בשנים 

 
מספר 

 להקות

להקות 

 חיוביות

 %

 חיוביות

להקות חיוביות 

 לאנטריטידיס
%SE 

להקות חיוביות 

 לטיפימוריום
%ST 

2018 2,330 438 18.8 23 0.99 20 0.86 
2019 1,922 573 29.8 38 1.98 20 1.04 
2020 2,260 816 36.1 50 2.21 24 1.06 
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מספר הלהקות השונות שנדגמו בכל חודש, מספר ואחוז החיובים לסלמונלה כללית  – 10טבלה 

 ולטיפוסים הסרולוגיים אנטריטידיס או טיפימוריום

 חודש 
מספר 

 להקות

להקות חיוביות 

 לסלמונלה

 %

 סלמונלה
 אנטריטידיס

 %

SE 
 טיפימוריום

 %

ST 

 0.6 3 1.1 5 16.4 77 470 ינו 1
 0.3 1 0.9 3 12.0 39 325 פבר 2
 0.7 4 0.0 0 9.3 52 561 מרץ 3
 1.4 4 1.4 4 10.4 30 288 אפר 4
 0.2 1 1.4 6 11.8 51 434 מאי 5
 0.4 2 0.9 5 17.8 97 545 יונ 6
 0.0 0 0.4 2 20.5 104 507 יול 7
 0.0 0 1.4 5 21.9 81 370 אוג 8
 0.0 0 1.4 4 29.0 83 286 ספט 9

 0.0 0 1.7 7 29.5 124 420 אוק 10
 1.2 5 1.4 6 31.8 138 434 נוב 11
 1.0 4 0.7 3 27.2 110 404 מדצ 12

 
2020-2018אחוז הלהקות החיוביות לסלמונלה כללית לפי חודשים בשנים  – 5תרשים 
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 יבוא ויצוא עופות

פת, בריטניה, ספרד, קנדה והולנד. יובאו לישראל עופות מהמדינות ארצות הברית, צר 2020בשנת 

 מפרטת את כמות העופות שיובאו לפי סוג עוף.   11טבלה 

 

 כמות עופות מיובאים על פי סוג עוף  – 11טבלה 

 2020 שלוחה סוג עוף

 1,440 רבייה כבדה ברווזים

 7,905 רבייה כבדה הודים

 תרנגולות

 - הטלה

 437,599 רבייה כבדה

 104,675 רבייה קלה

 סה"כ
 

551,619 

 

 

 בדיקות הצמדה לפולורום )מספר בדיקות( בלהקות בהסגר יבוא

מכל להקה נבדקים מאה עופות לפולורום. בלהקות של סבתות נבדקות שבעים דגימות מהנקבות 

הנקביות ועשר דגימות מכל אחד מהקווים האחרים. בלהקות של אימהות נבדקות תשעים דגימות 

הלהקה מורכבת מקו אחד נבדקות מאה דגימות מקו זה. אם הלהקה  מהנקבות ועשר מהזכרים. אם

 מורכבת מאימהות ומסבתות נבדקות מאה דגימות מכל דור.

 

 יצוא בעלי כנף

 2020בשל המשך אירועי הניוקסל בישראל לא יוצאו עופות מישראל למדינות אירופה או ארה"ב. בשנת 

 מיליון אפרוחים לרשות הפלסטינית.  8 -יוצאו כ
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 מחלות צאן

 
נגרמו  בהפלות בעדרי הצאן, כשהגורמים העיקרייםאופיינה  2020תחלואת הצאן בשנת 

 ומנגיפי סימבו.   Neospora caninunטפילמ

במשקי צאן רבים ארעה תחלואה של כחול הלשון. התחלואה הייתה קלה, אך במספר משקים גרמה 

 להפלות.

 

 : נאוספורה

 Neosporaטפילה ובהם נמצא הגורם להפלות  2019לות בשנת עדרי כבשים בהם התרחשו הפבמספר 

caninum , .נמשכו ההפלות גם בשנה זו 

הטפיל גורם לפגיעה קשה בפוריות, פגיעה שהתבטאה בירידה חדה בהתעברות, ספיגת עוברים והפלות 

ו וולדות . וולדות נולדו עם פגיעות קשות במערכת העצבים המרכזית וכן נולדןבשלבים שונים של ההיריו

 מעוותים וחלשים שלא שרדו את השעות הראשונות לחייהם.

 שתי צורות ההדבקה העיקריות בטפיל הן: 

 חשיפה לצואה של כלבים המכילה את האואוציסטות של הטפיל. .א

 .ןמעבר הטפיל מהאם לוולדות דרך השיליה במהלך ההיריו .ב

ל כלבי עדר או נוכחותם של המאפיין את העדרים בהם חלה פגיעה קשה בפוריות הוא נוכחותם ש

כלביים אחרים )כלבים משוטטים, תנים ושועלים( במרעה. הכלבים משתתפים בחלק ממחזור החיים 

 של הטפיל.

 .1:50-בבדיקות סרולוגיות שנערכו על דגימות דם שנלקחו מהכבשים נמצאו כיילים לטפיל, החל מ

 ההמלצות כיום הן: 

 נייה.לבצע בדיקות סרולוגיות לכבשים לפני ק 

 .)לבדוק סרולוגית את כלבי העדר. )הבעיה מורכבת יותר בעדרים שיוצאים למרעה 

הפלות בקבוצה של  14באחד מעדרי הכבשים הטובים לבשר, עדר שנמצא בממשק אינטנסיבי התרחשו 

 . Neospora caninumמהכבשים המפילות נמצאו כיילים גבוהים ל  13 -אמהות הרות. ב 90

 

 :נגיפי סימבו

בדואי הנמצא ביער אלעד, ויוצא למרעה, נמשכו השנה ההפלות, כשבחלק מהכבשים המפילות  בעדר

 נמצאו כיילים לנגיפי סימבו. 

 הפלות, גם בכבשים אלו נמצאו כיילים לנגיפי סימבו. 12בבית ספר חקלאי בצפון הארץ התרחשו 

החמישי להיריון, סמוך  המאפיין את פגיעת נגיפי הסימבו המועברים ע"י יבחושים הן הפלות בחודש

 ימים אחרי ההמלטה. 10למועד ההמלטה הנורמלי. טלאים רבים נולדו מתים ואחרים לא שרדו 

 בטלאים רבים שנותרו בחיים נמצאו גפיים מעוותות, גולגולת ולסתות עם פגיעות קשות.
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 ח.ההמלצה למגדלים היא לרסס נגד חרקים מעופפים על מנת למנוע את הגעת היבחושים לבעה"

 

 : כחול הלשון

במספר גדול של עדרים בהם הציגו הכבשים תסמונת של תחלואה קלה, כמו חולשה, קשיים בהליכה, 

וירידה באכילה, נמצא הגורם לתחלואה: נגיף כחול הלשון. הפגיעה הקשה ביותר של הנגיף נגרמה בעדר 

 מתו. מהמפילות 5 -הפלות ו 14צאן בבקעת הירדן. בעדר התרחשו 

 כחול לשון דווחה מהמושבים: היוגב, ינון, כרם בן זמרה, ועין חצבה.תחלואה ב

התחלואה בעדרים כך נראה נפוצה יותר, אולם בשל חוסר דווח מצד המגדלים, לא התבצע אבחון של 

 הנגיף.

 

 : ברוצלוזיס

 הנגיעות הגדולה ביותר בברוצלוזיס קיימת בעדרי הצאן בנגב.

לה השנה. לעומת זאת, במספר ישובים בנגב כולל רהט, חלה חלה ירידה במספר בני האדם שחלו במח

 עליה במספר בני האדם החולים.

רביבים )פגיעה מתמשכת מזה כמה שנים( אושה, ב בישובים: חלה פגעה השנה במספר עדרי בקר לחלהמ

 חצרים, נצינים, גבולות, בית הלל ועוד.

וע לא קיבל אישור יציאה למרעה עד גם השנה נבדקו עדרים המיועדים לצאת למרעה. עדר שנמצא נג

 להכרזתו כנקי מהמחלה.

 

 מחלת בורדר:

המחלה התגלתה השנה במספר בודד של עדרים. בעדר כבשים אינטנסיבי בזרזיר, הציגו הטלאים 

שנפגעו מהמחלה סימנים קלאסיים של המחלה: סימנים עצביים, שהעיקרי בהם רעד ונדנוד של רגליים 

 קשות בצמר שכיסה את גוף הטלאים. אחוריות וכמו כן פגיעות

מתוך הזכרים בעדר נמצאו חיוביים סרולוגית )הזכרים השליליים סרולוגית הם הנשאים של הנגיף  10

 ומפיצים אותו בזרמתם(.

 

  דבר צאן:

קיים תת דיווח מהעדרים מאז שהחיסון נגד המחלה הפך לחיסון רשות, עדרים רבים אינם מתחסנים 

 ינם מדווחים עליה. וכשמתרחשת תחלואה א

 

 : אבעבועות צאן

תת דיווח מהעדרים, הפיכת החיסון נגד המחלה לחיסון רשות גרמה לחוסר דווח על תחלואה. בין 

כבשים והציגו את התסמונות האופייניות  5האירועים שדווחו, עדר בדואי מחוסן מתל שבע, בו חלו 

 למחלה.

 ם חולים נוספים.העדר חוסן פעם נוספת נגד המחלה. לא נצפו פרטי
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  :סקרייפי

וכבשה שהציגו את התסמונות האופייניות  3הנמצא ליד בית לחם, אייל בן  השנה היה דיווח מעדר אחד

 לסקרייפי, ונמצאו חיוביים למחלה.

 

ralisCoenurus cereb: 

בטפיל המתבטאת בסימנים קליניים של מערכת העצבים המרכזית. נמצאה השנה במספר הנגיעות 

 ם בנגב.עדרי

 

 :גרב + דרמטופילוזיס

, נמצאה בעדר צאן Dermatophilus Congolensisנגיעות קשה בגרב גוף, ביחד עם נגיעות בחיידק 

 אקסטנסיבי ברמת הגולן.

 וריסוס הכבשים הנגועות בתכשיר אמיטראז הביאו להחלמה של העדר. Dectomaxטפול בתכשיר 

 

 הפלות:

במהלך ההיריון  Q feverאמהות, כתוצאה מחיסונן בתרכיב נגד  70בעדר כבשים באזור הגלבוע הפילו 

 בניגוד להוראות היצרן.

 

  דם בחלב:

בכבשים חולבות, דווחה השנה ממספר עדרים נחלבים. התופעה נעלמת תופעה פיזיולוגית המתרחשת 

 ללא כל התערבות אחרי מספר ימים מתחילת התחלואה.

 

 הרעלת מוננזין:

 שים כתוצאה מהרעלת מוננזין.כב 35ר בחברון מתו בעד

 

 הרעלת נחושת כרונית בכבשים:

בשני עדרים בחברון ובמושב אחוזם, אובחנה הרעלת נחושת כרונית בכבשים. בשני העדרים ההרעלה 

ובשל אי הוספה של התכשיר אמוניום  (8ppm)נגרמה בשל ריכוז גבוה של נחושת במנה מעל המותר 

 .(7ppm)מוליבדאט 
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  סוסיםה ענף
 

סוסים לא חולים במחלה ולא מעבירים אותה, הסתמנה במגפת הקורונה שפקדה את העולם.  2020שנת 

 אבל הטיפול בסוסים והמשך ניהול ענף הסוסים תחת מגבלות תנועה קפדניות היוו אתגר לא פשוט.

סוסים הנם בעלי חיים החיים במרחב הכפרי, חלק מבעלי הסוסים מחזיקים את הסוסים במרחב הכפרי 

בעוד הם גרים במרחב העירוני ונוסעים מידי יום או מספר פעמים בשבוע על מנת לטפל בסוסים 

 ולהוציאם לפעילות גופנית הנדרשת על מנת לשמור על רווחתם.

עם הטלת הסגרים והגבלות התנועה, החריג משרד החקלאות את נושא טיפול בבעלי חיים על מנת 

 הענף: תכאשר ענף הסוסים קבל החרגות נוספות בשל ייחודיולשמור על רווחתם ועל רצף הטיפול בהם, 

 תנועה של הבעלים גם בזמן הסגרים על מנת לטפל ולהאכיל את הסוסים. .1

 הובלה של סוסים. .2

 הוצאת סוסים לפעילות גופנית, רכיבה ואימון. .3

 טיפול וטרינרי. .4

 פרזול וטילוף. .5

 הובלת מזון לאורוות .6

 הוצאה ופינוי פסולת של האורווה. .7

 השנה גם חזרו תחת הגבלות קשות וקפסולות אירועי הסוסים בישראל. בסוף

 

  

 
 

 



 

 180 

 מחלות סוסים:

 בשל הריחוק החברתי היתה המעטה באירועי סוסים וירידה בתנועת הסוסים בישראל.

 

 הסתמנה במספק קטן של מוקדי תחלואה: 2020שנת 

( ELISA IgMשיטת האלייזה )מקרי תחלואה מאובחנים סרולוגית ב 5 אירעו קדחת מערב הנילוס: .1

מאזורים שונים בארץ. בכל חמשת המקרים ניתן היה לראות סימני מחלה נוירולוגית בדרגות 

 שונות. התחלואה אובחנה בדומה לשנים קודמות בחודשים ספטמבר אוקטובר.

מסוס עם סימני מחלות  4הרפס סוסים מזן  PCR -אובחן בשיטת ה 2020ביוני  הרפס סוסים: .2

 . 1-מסוסה שהפילה, מנפל ושלייה הרפס סוסים  PCR -אובחן בשיטת ה 2020בדצמבר נשימה. 

 .2020לא היו אבחוני שפעת סוסים בשנת  שפעת סוסים: .3

 

 פרויקט חילוץ ושיקום סוסים וחמורים במשרד החקלאות:

ו ז, וסגר את שנת פעילותו 2007פרויקט חילוץ ושיקום סוסים וחמורים פועל במשרד החקלאות משנת 

בהצלחה יתרה. מרבית הסוסים והחמורים ששוקמו בהצלחה הועברו למשפחות  ,14 -השנה ה

בעקבות מגפת הקורונה, חלק מבתי הספר לרכיבה  על סוסים, נכנסו לקשיים כלכליים בשל  מאמצות.

סגירת החוגים והגבלות התנועה. בשל הקשיים הכלכליים נוצרו בעיות בהזנה וטיפול בסוסים ונראתה 

 במספר מקרי החילוץ של משרד החקלאות. עליה

 :2020פינויים בשנת 

 .64סה"כ:   .13מורים: , ח51סוסים: 

 

 :סוס וחמורים מחוות חיות בכפר טרומןפינוי 

, הוחלט על פינוי של מספר בעלי חיים מהחווה. פינוי זה אירע בעקבות ביקורות 2020באוקטובר  1 -ב

גורמי אכיפה שונים שהגיעו בעקבות תלונות רבות מהציבור ביקורות( של  8חוזרות ונשנות בחווה )

אודות אחזקה של בעלי חיים בתנאים קשים, אי מתן טיפול רפואי והזנה לא נאותה. למרות ניסיונות 

 הנחלת תוכנית שיקום, המהלך לא התליח והיה צורך בפינוי בעלי חיים.

ני קשה ביותר. בעלי החיים שוקמו במתקן חמורים/אתונות במצב גופ 5 -במהלך הפינוי פונה סוס אחד ו

 המוגן והועברו למשפחות מאמצות במסגרת פרויקט החילוץ והשיקום של משרד החקלאות.

   
 הצילומים מהמתקן המוגן של משרד החקלאות
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 פינוי ארבעה סוסים ממושב ישעי

 ר במושב ישעי.סוסים בתנאים קשים ביות 4התקבלו תלונות רבות אודות החזקה של  2020בינואר 

הסוסים שימשו לנשיאת עגלות כבדות ועמוסות בילדים ברחבי בית שמש, וזאת למרות מצבם הקשה, 

 רזון קיצוני ביותר וניוון מתקדם של שריר שלד.

בשל מצבם הקשה, תנאי האחזקה הבלתי נאותים והמשך העבדה, הוחלט על פינוי הסוסים למתקן 

 ם הועברו הסוסים למשפחות מאמצות.המוגן של משרד החקלאות. בתום השיקו

  

 

 

 סיכום

בחיים תחת צל מגפת הקורונה והשפעותיה, ירידה בתחלואה בסוסים עקב  ההתאפיינ 2020שנת 

אליהם נכנסו חלק מבעלי  םהריחוק החברתי ועליה במקרי צעב"ח בסוסים בשל הקשיים הכלכליי

 הסוסים.

סוסים מכל קצוות המדינה. פרויקט חילוץ ושיקום  פינויים קשים ביותר של פרנרשמו מס 2020בשנת 

סוסים וחמורים ממשיך את מפעלו במרץ, וממשיך להעביר סוסים וחמורים למשפחות מאמצות בתום 

 תקופת השיקום.
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 מחלות דבורים

 

כוורות. ישנם  100,000 -מספר הכוורות בישראל לא השתנה משמעותית בעשור האחרון ומסתכם בכ

 -נקודות מרעה ונדידה. ייצור הדבש המקומי הסתכם בשנה זו בכ 6,550 -ורים וכמגדלי דב 513כיום 

כוורות שימשו, במשך השנה, בשרות האבקה. שווי תרומת שירות זה לחקלאות  80,000 -טון. כ 2,500

 ₪. מיליארד  2 -כ

 

 מחלות הוולד בדבורים

 מחלות ריקבון הוולד: 

  מחלת ריקבון הוולד האמריקאי:

בחנה בישראל, אולם אינה גורמת לנזקים כלכליים ותפוצתה נמצאת במעקב תמידי. ניתן מחלה זו או

 דגש רב לפעילות סניטציה וטיפול מונע באמצעות טטרציקלין בהתאם להנחיות.

 

  :מחלת רקבון הוולד האירופאי

 לא דווח השנה על התפרצויות.

 

  :מחלת הוולד הגירי

נגיעות נמוכה. לא נתקבלו דיווחים על נזק כלכלי השנה נצפתה המחלה במספר מכוורות ברמת 

 משמעותי.

 

 מחלות דבורים בוגרות

  מחלת הנוזמה:

במכון הווטרינרי, אינן משקפות את רמת הנגיעות  2016-2020הבדיקות המועטות אשר בוצעו במשך 

ק"ג של  600הארצית האמיתית, היות ומדריכי שה"מ הודרכו כיצד לאבחן אותה ישירות בשדה. 

לצורך טיפול מניעתי נגד מחלה זו, דבר המצביע על  2016-2020תכשיר פומאגילין יובאו ארצה בשנים ה

 , לא יובא התכשיר לישראל בשל חוסר שוק.2020בשנת . כוורות 50,000 -טיפול בכ

 

 :מחלות הנגרמות ע"י נגיפים

   (:IAPVנגיף השיתוק הישראלי )

זורים כאשר הסימנים הקליניים מתאימים לתיאור נצפתה התפרצות של הנגיף במספר נקודות וא

 . CCD (Colony Collapse Disease)העלמות דבורים 

 

  (:CBPVנגיף השיתוק הכרוני )

 בשיא עונת האביב. במספר כוורות באותן הקבוצותנצפו מספר אתרים בהם התפרץ הנגיף 
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  אקרית הוורואה:

ארץ, והדברתו מחייבת שימוש שנתי שוטף טפיל זה הוא המזיק העיקרי של דבורת הדבש כיום ב

 בתכשירי הדברה כימיים. 

הדרך היחידה להתמודדות עם מחלה זו היא ניהול ממשק הדברה מאורגן. ממשק זה מחייב שימוש 

 מושכל בתכשירי ההדברה הכימיים, תוך חיפוש מתמיד של חלופות אחרות.  

אמיטראז( בוצע גם השנה.  -ר פעיל תכנית ההדברה הארצית, בה שולב התכשיר "גלביטרז" )חומ

 מהכוורות בארץ ומחירו סובסד על ידי מועצת הדבש.  80% -התכשיר הופץ בכ

כוורות באזורים שונים( נתגלתה ירידה משמעותית ביעילות  1,000שנתי מתמיד )-במסגרת מעקב רב

 ההדברה של התכשיר. 

 

 2014-2020סקר שאריות כימיות בדבש לשנים 

אנאליזות בממוצע לבדיקת שאריות חומרים כימיים בדבש. דגימות  250 -ל 200ות בין בכל שנה מתבצע

הדבש לצורך הסקר נדגמות ישירות מן המגדל או מהמשווקים ודבש יבוא נדגם בנמל ע"י משרד 

 הבריאות. כל בדיקות הדבש מתבצעות במעבדה מוסמכת בגרמניה.

 

 :2020סוף ועד  2014להלן סיכום תוצאות הבדיקות משנת 

 לא נמצאו חריגות.  - 2014בשנת 

מ"ג לק"ג. בעקבות זאת נערך  250 –נמצאה דגימה אחת עם כמות חריגה של טטרציקלין  - 2015בשנת 

, 2017, 2016, 2015תחקיר והדבש של אותו מגדל הוכנס למעקב. בדגימות חוזרות אשר בוצעו בשנים 

 לא נמצאו עקבות טטרציקלין. 

ממצא חריג בעופרת, אשר נחקר ונמצא שמדובר בדבש שנדגם מברז ישן,  באותה השנה התקבל גם

תקופה ארוכה יחסית. בהמשך נלקחה דגימה נוספת של הדבש ישירות מהמכל ולא הדבש שבתוכו עמד 

 נמצאה רמה חריגה של עופרת. 

מות הדגי 20מיקרוגרם לק"ג מתוך  29בריכוז של  פומגיליןהתקבל ממצא חריג אחד של  - 2016בשנת 

שנבדקו לחומר זה. הכמות שנמצאה היא מזערית, אך חומר זה אינו אמור להימצא בדבש כלל. בבירור 

 העלה מספר חלות מהקן לקומות הדבש בכל אחת מהכוורות. הוא עם המגדל נמצא כי באביב 

 לא נמצאו חריגות של שאריות כימיות מעבר לרמות המותרות.  - 2020, 2019, 2018, 2017בשנים 

לא נמצאה עדות לשימוש בקומפוס או  ,דיקת שאריות חומרי טיפול כנגד אקרית הוורואהבב

מ"ג  200בפלוואלינט. שאריות אמיטראז נמצאו בכל הדגימות, אך הן לא חרגו מהרמה המותרת של 

מ"ג לק"ג ובשאר הדגימות  147לבין  86לק"ג. בארבע דגימות נמצא אמיטראז ברמות אשר נעו בין 

מ"ג לק"ג. ממצאים אלו, כאמור, מצביעים על כך שיש  50עד  10ז ברמות אשר בין נמצא אמיטרא

 שימוש בחומר זה, אך אין חריגות מהמותר. 

עזה ובה נמצאה רמה חריגה ביותר של אנטיביוטיקות, מנדגמה דגימה אחת שהוברחה  2017בשנת 

ן לשווק או לקנות דבש הדבר מעיד על כך שאי ים.שכללו סטרפטומיצין ושלושה סוגי סולפונאמיד

 . יםאלו קיימבאם שמקורו אינו ידוע וכן שהמעבדה אכן מסוגלת למצוא ממצאים חיוביים 

 



 

 184 

 

מספר דגימות הדבש שנבדקו בסקרים השנתיים לשאריות של תרופות, חומרי הדברה ומזהמים 

 סביבתיים: 

*חומרי  

טיפול 

כנגד 

אקרית 

 הוורואה

חומרי 

הדברה 

 כללי

*מתכות ** **אנטיביוטיקה

 כבדות

 פומגילין****

 

כלורם  טילוזין

 פיניקול

 ניטרופורנים

2014 61 19 76 25 28 10 26 10 

2015 84 15 79 17 17 6 19 8 

2016 43 11 54 17 20 6 19 15 

2017 25 25 60 17 27 - 12 24 

2018 20 20 47 29 36 - 30 17 

2019 25 25 55 20 15 - 26 19 

2020 30 30 40 30 27 - 32 11 

 קומפוס, אמיטראז ופלוואלינט.  -חומרי טיפול כנגד אקרית הוורואה  * 

 , סטרפטומיצין.  יםטטרציקלין, סולפונאמיד –אנטיביוטיקה שנבדקה   **

: 2016-נבדקו קדמיום ועופרת, ב 2015נבדקו מתכות מסוג: ניקל וכספית. בשנת  2014מתכות כבדות: בשנת  ***

 ליטיום ועופרת. 2020ניקל ועופרת,  2019, ליטיום ועופרת 2018קדמיום ועופרת,  :2017-ניקל ועופרת, ב

 2020, 2019, 2018, 2017בשנים  .µg/kg 29הדגימות שנבדקו והוא  20התקבל ממצא חריג אחד מתוך  2016בשנת  **** 

  לא נמצאו חריגות.

 

 דבש מיובא

 בכל השנים הנ"ל לא נמצאו חריגות בדבש מיובא.

 צוא:יבוא וי

 טון לשנה.  1,000 -, הסתכם יבוא הדבש לישראל בכ2016-2020בשנים 

יבוא  שנה

דבש 

 )טון(

יצוא דבש 

 )ק"ג(

יבוא מזון 

מלכות 

 )ק"ג(

יבוא אבקת 

פרחים 

 )ק"ג(

 יבוא

 דונג )ק"ג(

יבוא 

 פרופוליס 

 )ק"ג(

שעוות 

דבורה 

 )ק"ג(

2012 456  --- 81  15,000  17,612  10   

2013 730  9,648  910  25,547  11,790  0  

2014 800  7,019  1,020  17,948  28,827   100    

2015 1,200  4,798  92  2,520  8,858   5   

2016 1,000 16,697 870 15,165 12,475 20  

2017 1,500 19,309 708 30,010 13,109 4 1,500 

2018 1,500 11,224 805 28,090 12,665 10 2,976 

2019 1,000 2,980 120 36,078 10,585 170 1,040 

2020 1,100 5,150 605 37,374 11,685 15 750 
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 דבורת הבומבוס בישראל:

 יצוא דבורי בומבוס

 מלכות מושבות שנים

2012 16,504 93,654 

2013 21,745 87,152 

2014 18,519 134,970 

2015 15,470 115,619 

2016 6,092 140,000 

2017 7,953 155,740 

2018 13,417 122,350 

2019 33,050 157,150 

2020 22,584 162,238 

 
 

 יבוא דבורי בומבוס
 

 השנ
 

 מושבות
 

2019 
 

18,468 

2020 
 

10,604 
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 הפיקוח הווטרינרי על מוצרים מן החי

 

י המחלקה לפיקוח על מוצרים מן החי בשירותים הווטרינריים אחראית להפעלת הפיקוח הווטרינר

 בתחומים הבאים:

 

 

 

 

מספר  סוג מתקן מספר
 מתקנים

 9 משחטה ליצוא  1

 19 משחטה תעשייתית  2

 5 משחטה לא תעשייתית  3

 3 מפעל למוצרי בשר ליצוא  4

 4 תחנות מיון ואריזת דגים גדולה  5

 39 תחנות מיון ביצים  6

 13 מפעל פסדים  7

 1 מחסן ליצוא בלבד  8

א תעשייתי בית מטבחיים ל 9  7 

 4 בית מטבחיים תעשייתי  10

 4 מחסן יבוא ויצוא  11

 2 אתר עיבוד קומפוסט  12

 21 מחסן ליבוא בלבד  13

 3 מחסן עורות  14

 4 מפעל ביצים לשיווק מקומי  15

אתר הטמנה פסולת מעורבת /  16
 מכון טיהור 

14 

 105 מפעל פירוק עופות בהמות  17

 25  מפעל פירוק דגים 18

תחנת מיון ואריזה קטנה או משק  19
 ממיין 

14 

  296 
 

, במסגרת חידוש חלוקת הסמכויות בין משרד הבריאות לשירותים הווטרינריים 2020במרס  1 -מה

במשרד החקלאות, הפיקוח על מפעלים מעבדים לייצוא עבר למשרד הבריאות והפיקוח על מפעלים 

 תים הווטרינריים.המייצרים מוצרים גולמיים עברו לשירו
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 פיקוח על מוצרים מן החי במדינות חו"ל
החי המגיעים ן מוצרים משל מתקנים שמייצרים גם אחראית על הפיקוח בחו"ל המחלקה כמו כן 

 במדינות הבאות: לישראל

דגל 
 שם מדינה לאומי

בתי 
מטבחיים 
 )יונקים(

משחטות 
 )עופות(

בית 
 קירור

תחנת 
מיון 
 ביצים

משק 
 הטלה

מפעל 
סה''כ  מעבדה פירוק

 מתקנים

 
 2 0 1 0 0 0 0 1 אוסטרליה 

 
 22 0 1 0 0 4 0 17 אורוגואי 

 
 5 0 0 0 4 0 0 1 איטליה 

 
 3 0 1 0 0 0 0 2 אירלנד 

 
 22 0 0 0 3 5 0 14 ארגנטינה 

 

ארצות 
 3 0 0 0 0 1 0 2 הברית 

 
 2 0 0 0 0 1 0 1 בלגיה 

 
 8 0 0 0 0 1 0 7 ברזיל 

 
 14 1 0 0 7 1 0 5 ד הולנ

 
 3 0 0 0 0 0 3 0 הונגריה 

 
 33 3 1 4 15 2 0 8 ספרד 

 
 9 0 0 0 0 0 1 8 פולין 

 
 1 0 0 0 1 0 0 0 פורטוגל 

 
 7 1 0 0 0 0 0 6 פרגואי 

 
 2 0 0 0 0 0 0 2 צילה 

 
 11 2 1 0 0 1 0 7 צרפת 

 147 7 5 4 30 16 4 81 סה''כ  
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 קורות בחו"ל בגלל איסור נסיעות על רקע התפתחות מחלת הקורונה. השנה לא בוצעו בי
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 פיקוח על כלל המתקנים המאושריםה

במסגרת הפיקוח השוטף על מתקנים מפוקחים על ידי המחלקה לפיקוח על מוצרים מן החי בוצעו 

נים אי התאמות במתק 5,849ביקורות בהן נרשמו  806, 31/12/2020ועד  01/01/2020בתקופה שבין 

 :אשר נדרשו לבצע פעולות מתקנות ומנע. כמפורט באיור הבא

 

כלל הרופאים המרחביים המפקחים על התאמות שנרשמו ע"י המספר אי  הגרף הבא מבטא את

 מתקנים מייצרים מזון מהחי )סה"כ אי התאמות בחודש(.

 
וח במתקנים פועלים רופאים ופקחים וטרינריים מוסמכים אשר מבצעים פיקבמתקנים המפוקחים 

הכולל אימותים ובדיקות על העמידה בדרישות השירותים הווטרינריים הכוללים תחומים רחבים כגון 

תשתיות, תחזוקה, ניקיון ותברואה, עבודה בתהליכים תקינים, הפעלה נכונה של תכניות בקרה עצמית, 

חים וטרינרים והם פק 150 -רופאים וטרינרים וכ 70 -שמירה על רווחת בעלי חיים. הצוות כולל כ

 .01/03/2020עובדים בתאגיד הווטרינרי אשר התחיל לפעול בתאריך 
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 הצוות ע"פ סוג המתקן המפוקח מצבתלהלן 

 

 

 בתי שחיטה לבעלי כנף

 מאושרים הבאים:הבמתקנים  2020שחיטת בעלי כנף בישראל התבצעה בשנת 

 משחטות לייצוא:

מספר  שם המתקן מספר
 כתובת הפיקוח

 זוריים בית שאןמפעלי א 8 וב )שאן( בע"מעוף ט 1

 80300אופקים  106ת.ד.  20 עוף הנגב )קורניש חן( 2

הוד  -( בע"מ 1987קורניש חן ) 3
 ה עמק חפריזור התעשיא 18 חפר

 שמונה ה דרומית ק.יזור תעשיא 9 עוף הגליל אגש"ח בע"מ 4

 25201ד.נ. אושרת  5 מילועוף אינטגרציה פטם 5

 865א.ת. שגב שלום ת.ד.  35 יווקעוף עוז ש 6

  865א.ת. שגב שלום ת.ד.  35 עוף עוז שיווק מהדרין 7

 

סוג המתקן
מס. 

מתקנים

מספר 

רופאים 

וטרינריים

מספר 

פקחים 

וטרינריים

20.30אתר עיבוד קומפוסט 

75.91בית מטבחיים לא תעשייתי 

4419.63בית מטבחיים תעשייתי 

40.40מחסן יבוא ויצוא 

214.60מחסן ליבוא בלבד 

30.550מחסן עורות 

40.660מפעל ביצים לשיווק מקומי 

31.56מפעל למוצרי בשר ליצוא 

254.30מפעל פירוק דגים 

10525.050מפעל פירוק עופות בהמות 

132.40מפעל פסדים 

552משחטה לא תעשייתית 

91372משחטה ליצוא 

1920.853משחטה תעשייתית 

3900תחנות מיון ביצים 

43.60תחנות מיון ואריזת דגים גדולה 

142.80תחנת מיון ואריזה קטנה או משק ממיין 

28194.86153.63סה"כ
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 משחטות תעשייתיות:

מספר  שם המתקן מספר
 כתובת הפיקוח

 83100א.ת. באר טוביה  3 מעוף מעיין יסכה 1

מישור אדומים  34רח' האוגדה  1015 עוף הבירה 2
90610 

 79875כפר מנחם  1 ף הארץקורניש חן עו 3

 שער הנגב 80100שדרות  1048ת.ד.  2 עוף עוז שיווק )שער הנגב( 4

 360אור יהודה ת.ד.  1המשך הגולן  1026 הל יסכה בע"מ 5

 1029 גלאט עוף 6
 , א.ת. עטרות2מפעלות 

 

 71520א.ת. צפונית לוד  7המחקר  1040 עוף והודו ברקת 7

 30812כפר עראבה מיקוד  369ת.ד  1050 צח משחטת עוף 8

 ירושלים 11רח' מפעלות  1039 עוף ירושלים 9

 איזור תעשיה רהט 1046 מקור העוף 10

 אשדוד 6רח היוצר  1020 סופר עוף אשדוד עוף אביר 11

 א. תעשיה דרומי צפת 1052 עוף טרי ובריא 12

 א.ת. אשקלון 18האומן  36 הדס הסכה 13

 כפר חב''ד 2041ת.ד.  1027 וף תעשיות בע"מברכת הע 14

 כפר כנא 1056 משחטת פנדי עוף בע"מ 15

 עטרות ירושלים 19תוצרת  1057 ג.מ. דלישס בע"מ 16

 כפר מגאר 1061 עוף ראפע בע"מ 17

 37 בע"מ 2טרי וחלק  18
 שלומי  124ת.ד. 

 

 משחטות רשותיות:

מספר  שם המתקן מספר
 ובתכת הפיקוח

 כפר ריינה 1051 בע"מ 2012עוף ריינה  1

 איזור תעשיה עטרות ירושלים 1037 קודס-מסלק אל 2

 איזור תעשיה סכנין 1063 עוף גנאמה בע"מ 3

 30010שכונת אל מלסאא אום אל פחם  1064 משחטת עופות אום אל פחם 4

משחטת עוף עבד אלסתאר  5
 רביהאזור תעשייה דרומי באקה אלג 1065 מסארווה

 אום אל פחם, שכונת עין גראר 1066 משחטת מחאמיד 6

 א. ת טמרה  1069 חמודי עופות 7
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 רשימת מפעלים לעיבוד מוצרים מהחי מאושרים לייצוא 

 כתובת מספר הפיקוח שם המתקן מספר

.נ. מפעלים איזוריים בית שאן, ד 108 ( בע"מ2001מוצרי עוף טוב ) 1
 10900עמק בית שאן 

 קיבוץ טירת צבי 22 טיב טירת צבי 2

 11019קירית שמונה דרומי  209 תנובה גליל 3

 מ.א. שלומי 219 2000זוגלובק  4

 25125קיבוץ יחיעם ד.נ.  104 מעדני יחיעם 5

  70נהריה ת.ד.  8געתון  119 זוגלובק נהריה 6

", חייב כל עוף שחוט המיועד למאכל אדם 1960 -השחיטה לעופותע"פ תקנות "מחלות בע"ח בתי 

 להיבדק במשחטה בידי רופא או פקח מוסמך בדבר כשירותו למאכל אדם.

 קטגוריות עיקריות: 3 -הפסילה הווטרינרית של בעלי כנף אשר נשחטו במתקנים מאושרים מתחלקת ל

 א. מחלות.

 חטה.ב. פגיעות וזיהומים שמקורם בתהליכי עיבוד במש

 ג. תמותה בדרך למשחטה.

 :2013-2020להלן סיכום הפסילה הווטרינרית במשחטות התעשייתיות בשנים 
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 2013-2020פסילות עופות ע"י הפיקוח הווטרינרי במשחטות בשנים  
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 2013-2020פסילות הודים ע"י הפיקוח הווטרינרי במשחטות בשנים  
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 )בק"ג(  2013-2020מים( במשחטות בשנים  חיטת עופות )פטש
 

 
 

 )בק"ג( 2013-2020שחיטת הודים במשחטות בשנים  

 



 

 196 

 בדיקות מיקרוביולוגיות במוצרי בשר עוף

 קטגוריות עיקריות: 2 -הבדיקות המיקרוביולוגיות במוצרי בשר עוף נחלקות ל

יהום בפתוגנים בדיקות המבוצעות במסגרת מערכות ניטור רצופות שיעדן הורדת רמת הז .1

 בתהליך השחיטה.

בדיקות המבוצעות במוצרים המיועדים לייצוא על מנת להבטיח עמידתם בדרישות ארץ  .2

בבדיקות בקטגוריה זו מבדילים בין בדיקות המבוצעות במוצרים טריים, אשר לא היעד. 

עברו טיפול בחום, לבין מוצרים אשר עברו טיפול בחום ומוגדרים כמוצרים "מוכנים 

 .סלמונלהבמוצרים טריים )ללא טיפול בחום( לייצוא, מבוצעות בדיקות לנוכחות  ל".למאכ

 

   2020 רצופות בתהליך השחיטה במהלך (Aעופות )פטמים( )סט  בדיקות שבוצעו במסגרת מערכות ניטור

  

 2020רצופות בתהליך השחיטה במהלך  (Aעופות )הודים( )סט  בדיקות שבוצעו במסגרת מערכות ניטור

 

 בדיקות מיקרוביולוגיות במוצרי בשר עוף מוכנים למאכל

כניות ניטור אימות ת הבדיקות המיקרוביולוגיות במוצרי בשר עוף מוכנים למאכל נלקחות לצורך

 במפעלים, בכל דגימה נבדקים חיידקי סלמונלה וליסטריה.  םפתוגני
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 הפיקוח הווטרינרי על עיבוד דגים ומוצריהם לייצוא
 לייצוא ותחנות למיון ואריזת דגים טרייםמפעלי דגים 

מפעלים מאושרים לעיבוד דגים ומוצריהם  4ם יפעלו במסגרת השירותים הווטרינרי 2020בשנת 

תחנות מיון ואריזה לדגים טריים. המפעלים לייצוא והתחנות  7לייצוא. בנוסף הופעלו במסגרת זו 

יבוריים. הפיקוח הווטרינרי מבוצע ע"פ המאושרות פועלים בפיקוחם הצמוד של רופאים וטרינרים צ

האירופי בנושא עיבוד דגים -החי וע"פ תקנות האיחודן התקנות לפיקוח על ייצוא בע"ח ותוצרת מ

 ומוצריהם. 

 

 המאושרים לעיבוד דגים ומוצרי דגים לייצוא רשימת תחנות מאושרות למיון ואריזת דגים

 

  

שם המתקןמס.
מס. 

פיקוח
כתובת

קיבוץ גבע183גבע דגים מאסטר פוד1

קיבוץ ניר דוד187דגת הארץ2

כתובת ד.נ. עמק בית שאן 18111710דלי דג3

קיבוץ מעגן מיכאל226דג און4

קיבוץ דן189דגי הדן - תחנת מיון5

קיבוץ מענית227תחנת מיון מאסטרפוד6

קיבוץ בית השיטה190בית אריזה לב ים7
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י מטבחות צאן ובת –שחיטת בהמות )בתי מטבחיים 

 נחירה(
 2020 -בתי מטבחיים ונחירה שפעלו ב

 

 בת מטבחיים תעשייתי )*(

 

 היקף השחיטה:

 2010-2020שחיטת בקר בישראל 

 

 2010 – 2020נחירת חזירים בישראל 

 

  

שם המתקןמס.
מספר 

הפיקוח
כתובת

שכונה אל עיון 6730010בית מטבחיים אום אל פחם1

א.ת. המפעלים האזוריים 8810850בית מטבחיים תנובה בקר )*(2

מיקוד 20188 ת.ד. 791148בית מטבחיים דבאח )*(3

א.ת.רהט, מגרש 80140בית מטבחיים רהט4

ר. אופיר 1, חוף שמן, ת.ד. 653385בית מטבחיים חיפה )*(5

ת.ד. 1030, מיקוד 44915, טירה55בית מטבחיים טירה6

ת.ד. 541, מדגל שמס75בית מטבחיים מגדל שמס7

שפרעם78בית מטבחיים שפרעם8

9
בית מטבחיים מלאכת בשר 

י.א.א. בע"מ
ירכא איזור תעשיה60

20202019201820172016201520142013201220112010בית המטבחיים

2,3932,2941,5621,297     2,582      2,934 50717,3063,3824,2093,897אום-אל-פאחם

2,0311,9481,8822,222     2,153      2,088 00000באר-שבע

33,87334,25041,37640,083   39,239    40,468 3669234,62236,41131,95336,433בקר- תנובה

45,80032,51025,76816,516   48,708    58,455 6742467,22469,32163,64962,858דיר-אל-אסד

01,3951,1281,211חדרה

02,4139,1559,26811,129חולון

18,06317,32116,10114,533   18,952    22,798 028,02920,54820,30920,595חיפה

5,3123,25450165016     7,006      4,312 84688,6108,6377,6294,955טירה

1129797        429           51 0539294ירכא-הצפון

587650589553        512         512 94789821642672מגדל שמס

2,5042,1565911,995     2,128      2,714 03,1032,0603,061נצרת

1,7938637721,012     2,567      2,734 40884,1503,7553,5503,548רהט

1,215000     2,850      3,660 101058,3867,9888,3156,736שפרעם
מלאכת בשר 

132258,3167,4442,065י.א.א.

115,995105,798104,15099,752 127,126  140,726  143,049  144,920  161,410 145167167,432סה"כ

20202019201820172016201520142013201220112010בתי נחירה

000000458161,92367,06368,43566,799אעבלין

20,5482להב 0 ,2 4 220,78620,43121,558221662258224,32320,81120,99821,435

163,4331מעיליה 4 5 ,8 1 6149,094169,278166,087167864161803109,501109,516106,206102,201

195,747197,390195,459190,435 188,966  190,030  187,645  189,709  169,880    168,077 183981סה"כ
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 2010-2020שחיטת צאן בישראל 

 

 

 2010-2020שחיטת יונקים בישראל 

 

 

  

20202019201820172016201520142013201220112010בית מטבחיים

1,8783,5214,8254,499     1,324      1,826 846811,8075,4695,7792,478אום-אל-פאחם

1,5242,0251,3831,556     7,954      1,663 באר-שבע

26,37614,21014,86312,462   24,658    15,184 2612931,81725,29022,57519,964בקר תנובה

82,74275,76060,09441,702   94,360  106,237 128651147,864160,346135,024139,274דיר-אל-אסד

650419835חדרה

6,9491,08912,35717,216חולון

17,36010,2036,8037,894   30,577    27,575 1924629,23319,65432,71626,461חיפה

298622665,927        892         593 04,8617,198ירכא-הצפון

114351299349          56           29 111,827545306203מגדל-שמס

7,1147,3047,3237,730     6,810      8,929 13,3937,6449,807נצרת

691324338298        413         206 56002,2743104931,021רהט

9,194000   11,438    13,486 7,75813,37614,45316,427שפרעם

6,7694,47560351,214   11,658    10,383 721114,3229,1386,9118,301טירה

4026042,99930,6047,134מלאכת בשר י.א.א.

235,576289,901278,125237,896231,134186,111190,140161,009129,534114,805106,314סה"כ
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 היחידה לייבוא וייצוא )נמלים והסגרים( 

 

 כללי

חיים, מוצרים מן החי וחומרים ביולוגיים למדינת -היחידה מופקדת על הייבוא והייצוא של בעלי

 חיים ומוצריהם דרך ישראל לתחום הרשות הפלשתינאית.-ישראל וממנה, וכן על אישור ומעבר בעלי

פקחים ושתי  4, ורופאה וטרינרית זמנית רופאים וטרינרים במשרה מלאה 9ביחידה פועלים 

מעברים  2נמלי ים )חיפה, אשדוד ואילת(, נמל התעופה בן גוריון,  3; הצוות מפקח על מזכירות

 -נהר הירדן וגשר אלנבי  –יבשתיים )טאבה ומעבר הערבה(. על שני מעברים יבשתיים נוספים 

 מופקדים השירותים להגנת הצומח ולביקורת גם לגבי נושאים שבאחריות השירותים הווטרינריים.

 

 דה בייבואתפקידי היחי

 קביעת תנאים לייבוא והנפקת רישיונות לייבואם של: .1

 חיים, כולל זירמתם ועובריהן של חיות משק וכן ביצי רבייה וזירמתם של עופות.-בעלי 

 .בשר וקרביים 

 חיים.-מוצרים מן החי המיועדים להזנת ולהאבסת בעלי 

 .שלחים, קרניים, שיער ונוצות 

 פולן ושעוות דבורים(.מוצרי כוורת )מזון מלכות, פרופוליס , 

  חומרים ביולוגיים: מיקרואורגניזמים, תרכיבים )כולל נסיובים( ומעבירי מחלות לצרכי

 מחקר )מיקרואורגניזמים וטפילים חיצוניים ופנימיים(.

התאמה למפורט בהיתר / רישיון בחיים ו/או מוצרים שייובאו, -בדיקה בנמלי הייבוא של בעלי .2

 הייבוא ולתנאיו.

 חיים או מטובין שיובאו, לבדיקות מעבדה.-גימות דם ואחרות מבעלינטילת ד .3

שחרור טובין בתום תקופת ההסגר שנקבעה, לאחר בדיקתם או לאחר קבלת תוצאות בדיקות  .4

 מעבדה משביעות רצון או קבלת החלטה לנהוג בהם כפי שיקבע.

 

או פגיעה בבריאות חיים למדינת ישראל -כל אלה במטרה למנוע החדרת מחלות מסוכנות של בעלי

 הצבור ושמירה על רווחת בעלי החיים.
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 הסגר לבעלי חיים מקומות
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 תפקידי היחידה בייצוא

 

 מילוי הדרישות הווטרינריות של מדינות היעד. .1

 תיעוד משלוחי ייצוא לפי דרישות מדינות היעד. .2

 חיים, ככל הנדרש, בעת הייצוא לעמידה בדרישות התיעוד ולאשר ייצואם.-בדיקת טובין ובעלי .3

תוף פעולה עם הנספחים הכלכליים/חקלאיים בשגרירויות ישראל ורשויות הפיקוח טיפול, בשי .4

 בחו"ל, בשחרור טובין שעוכבו. 

במהלך שנה זו האחריות על יצוא מוצרים מעובדים עברה מהשירותים הווטרינריים לשרות המזון 

 הארצי לפיכך המידע המפורט הוא עד למועד העברת הסמכויות. 

סחר תקין ולשמור על שמה הטוב של מדינת ישראל והמוניטין של מוצריה. כל אלה במטרה לאפשר 

בנוסף, מעורבת היחידה בהסכמי סחר עם מדינות שונות ובהסכמים וטרינריים בין ישראל והרשות 

חיים ומוצריהם ובהסדרת מעבר טובין המיועדים לרשות -הפלשתינאית בכל הקשור לסחר בבעלי

 שראל.הפלשתינאית דרך תחומי מדינת י

 

 תונים בייבוא ייצואנ

 1חיים למדינת ישראל-ייבוא בעלי

 החיים-סוג בעל

 עגלים ועגלות  לפיטום 217,083 ארנבונים 331

 לשחיטה מיידית בקר 5,651 מכרסמים 15,089

 סה"כ ראשי בקר)*(  222,734 דו חיים 360

 כבשים ועזים 333,567 ציפורי נוי 1,283

 סוסים 302 אפרוחי תרנגולות 547,893

 קופים 13 אפרוחי תרנגולי הודו 7,905

לוודא מול  ברווזים 1,440

 העופות

 חיות-חיות בר וגני 9

 דגי נוי 1,518,003 בקר-זירמה 85,728

 דגיגי מאכל 3,997,500 סוסים -זירמה 5,207

 כלבים 1,639 חזירים –זירמה  42,812

 חתולים 201 צאן –זירמה  870

 חזירים 221 מושבות(בומבוסים ) 10,604

 מידע לגבי יבוא בקר וצאן לפי מדינות מפורסם בדף האינטרנט של היחידה.

 

 

                                                 
 ייתכנו הבדלים בין המופיע בטבלה זו לבין נתונים במקומות אחרים הנובעים בשונות של מקור המידע. 1

. 
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 יבוא בשר וקרביים למדינת ישראל )ק"ג(

 בשר

 86,729,794 בקר

 1,302,117 כבש

 897,135 אווז

    

 

 

 

 

 

 

 אדם למדינת ישראל )יח'( יבוא ביצים לצריכת בני

 

 

 

 

 יבוא מוצרים מבעלי חיים

 כמות יח' מידה מוצר קבוצה

 38,000 ק"ג גואנו לדישון דשן

 87,681 ק"ג אורגני 

 300 ליטר סוסים מוצרי דם

 638 ליטר ארנבות 

 1,225 ליטר תרנגולות 

 2,862 ליטר צאן 

 3,524 ליטר בקר ועוברים 

 43,239 יחידות קרניים מוצרים מבעלי חיים

 22,000 ק"ג שיער 

 150,777 ק"ג נוצות 

 1,459,697 ק"ג בקר עורות ושלחים

 155,801 ק"ג בקר וצאן 

 3,246,050 יחידות עופות SPFביצי 

 5,942,164 ק"ג מוצרי חלב מזונות לבעלי חיים

 266,731 ק"ג מזון לדגים 

 339,927,581 ק"ג מזון לחיות מחמד 

 825,531 ק"ג מרכיבים למזונות בע"ח 

 קרביים 

 1,769,796 בקר

 23,769 כבש

 318,336 אווז

 יבוא ביצים

 170,504,613 ביצי מאכל בקליפתן

 40,581,360 ביצים לתעשייה
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 כמות יח' מידה מוצר קבוצה

 512,355 ק"ג עיסהעצמות ל 

 2,753,138 ק"ג קמח דגים 

 540,359 ק"ג קמח נוצות 

 13,431,950 ק"ג קמח עופות 

 386,800 ק"ג חלבון דגים 

 755,430 ק"ג שמן דגים 

 

 כוורתיבוא מוצרי מ

 11,685 ק"ג דונג דבורים מוצרי מכוורת

 605 ק"ג מזון מלכות 

 750 ק"ג שעוות דבורים  

 37,374 ק"ג פולן 

 15 ק"ג פרופוליס 

 1,100 טון דבש 

 

 ייבוא תרכיבים

 מנות בע"ח 

 468,071 בקר 

 203,984 בקר וצאן

 400,055 חזירים

 1,212,509 בוטוליזם

 221,250 חתולים

 722,000 כלבת

 571,750 כלבים

 13,339 סוסים

 108,205,132 עופות

 3,473,461 צאן

 

 חיים-ייצוא בעלי

 בע"ח 

 21,384,157 דגים*

 3 חיות-חיות בר וגני

 2,005 חיות מחמד

 762 חיות מעבדה

 51  סוסים*

 הנתונים אינם כוללים העברה לרש"פ * 
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 אחרת( חיים )ק"ג אם לא צויין-ייצוא מוצרים מבעלי

 סוג המוצרים 

 1,020,414 בשר עוף והודו )טרי ומעובד(

 1,786,404 מוצרי דגים )מעובדים(

 6,895,250 מוצרי חלב

 5,150 דבש 

 39,968,190 מזון לבע"ח

 2,395 סרום 

 445,264,899 תרכיבים )מנות(

 וחלק מהיצוא לא"א* הנתונים אינם כוללים העברה לרש"פ 

 

 א ויצוא בעלי חיים ומוצריהםהנפקת תעודות יבו

 יצוא יבוא נמל

 30 5 אילת

 129 3,262 אשדוד

 902 7,145 חיפה

  3 מעבר אלנבי

 1,260 3,764 נתב"ג

 * הנתונים אינם כוללים יצוא לא"א

 

  משלוחי דגימות למעבדה

 2,021 משלוחי דגימות למעבדה

    

 

 דו"ח ריכוז הנפקת רישיונות יבוא

 רישיונות

 2,234 בע"ח

 57 בשר / קרביים

 150 חומרים ביולוגיים

 1,107 מוצרים מבע"ח

 125 תרכיבים

 3,673 סה"כ
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 פעילות תחנות ומקומות ההסגר

 2020 מקום אתר הסגר פעילות

 קליטת בקר

 0 הסגר חיפה ממשלתי

 פרטי

 6,179 הסגר אילות

 15,783 הסגר בית גוברין

 24,567 חמודי –הסגר גוש חלב 

 18,389 אל יחיא –הסגר גוש חלב 

 32,666 הסגר דור

 23,193 הסגר דיר אל אסד

 27,799 הסגר טירה

 681 הסגר ירחיב

 34,801 הסגר מחולה

 33,025 הסגר צופר

 217,083  סה"כ בקר 

הסגר קליטת 

 צאן

 0 הסגר חיפה ממשלתי

 פרטי

 5,015 הסגר אילות

 11,336 הסגר בית גוברין

 36,253 חמודי -הסגר גוש חלב 

 118,704 אל יחיא –הסגר גוש חלב 

 16,827 הסגר דיר אל אסד

 29,219 הסגר דור

 30,505 הסגר ירחיב

 32,111 הסגר טירה

 41,327 הסגר מחולה

 9,270 הסגר צופר

 330,567  סה"כ צאן 

 302 הסגר חיפה ממשלתי קליטת סוסים

 302  סוסים כסה" 

 

 הנתונים אינם כוללים יבוא עבור הרש"פ  
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 פעילות עבור הרשות הפלשתינאית

 

 חיים דרך ישראל:-ייבוא בעלי

 

 יבוא מקנה

 סוג 

 3,349 בקר

 42,091 צאן

 

 חומר רביה עופות 

 סוג

 38,829,126 ביצי רביה

 

 ייבוא בשר וקרביים ק"ג )קפוא(

 2020 סוג / שנה 

 15,257,730 בשר בקר

בשר כבש   1,043,198 

 1,487,505 קרביים בקר

 26,530 קרביים כבש
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 האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים
 

ים אגף חדש, שתפקידו לפקח על הייצור והשיווק של מזון יהוקם בשירותים הווטרינר ,2013בשנת 

חיים, הועברה מידי  לבעלי חיים. הסמכות לפיקוח והאכיפה על הייצור ושיווק של מזון לבעלי

ים, זאת כיוון שמזון לבעלי חיים הוא תשומה יהשירותים להגנת הצומח לידי השירותים הווטרינר

מרכזית בתהליכי הייצור האינטנסיביים של בעלי חיים ותוצרתם, ויש לו נגיעה ישירה לסיכונים 

 לאדם ולבעלי החיים, להפצת מחלות בעלי חיים, ולבטיחות התוצרת מן החי. 

, או בכינויו "חוק 2014-החוק לפיקוח על הייצור והשיווק של מזון לבעלי חיים, התשע"ד

 . 2014המספוא", אושר באופן סופי על ידי כנסת ישראל בתחילת שנת 

החוק נועד להסדיר באופן כולל ועדכני את הפיקוח על יצור ושיווק מזון לבעלי חיים, על ידי 

ון מן החי, לפי התפיסה המקובלת במדינות מפותחות הבטחת שרשרת הבטיחות של ייצור המז

של פיקוח ועקיבות המזון לבעלי חיים משלב הייצור ועד להזנת בעלי החיים, וזאת כדי לאפשר 

עקיבות של תהליכי הייצור והשיווק עד לשלב השיווק של מזון לאדם, לפי התפיסה המקובלת 

 ."Farm to Forkאו " בעולם: "מהמשק לצלחת"

 מזון זה והןטיחות המזון כוללת הן היבטים של בריאות ורווחת בעלי חיים הניזונים משרשרת ב

 היבטים של בריאות הציבור.

 תפקידי האגף:

 מתן היתרים לייצור או לשיווק של מזון לבעלי חיים; .1

רישוי תוספי מספוא )ויטמינים, מינרלים, חומצות אמינו, חומרים משמרים, פרוביוטיקה,  .2

 .צבעי מאכל ועוד

 קביעת תנאים והוראות ליבוא מזון לבעלי חיים; .3

הקמת מערכת מידע בה יפורסמו רשימת היצרנים בעלי היתר. לרבות, הפעלת מנגנון  .4

להתראה מהירה לזיהוי, איתור, איסוף ומניעת שיווק של מזון לא ראוי למאכל בעלי 

 חיים;

 פיקוח ואכיפה על יצרנים ומשווקי מזון לבעלי חיים. .5
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 לי חייםבע רווחת
 

 ,רופאה וטרינרית הממונה לפי חוק צער בעלי חייםראש האגף הינה , עובדות 6המחלקה מונה 

פות, רכזת בחצי משרה ורכזת מדיניות רווחת בעלי חיים שנקלטה נוס יותוטרינר ותרופאשלוש 

 .2020בחודש דצמבר 

 :2020שנת הנושאים העיקריים שטופלו במהלך 

 

 בעלי חיים: צערבתחום  ייעצתהמפעילות הוועדה הציבורית 

המשיכה בפעילותה ונפגשה פעמיים , 2016בשנת  833הוועדה שהוקמה בהתאם להחלטת ממשלה 

. בפגישות נדון הנושא: הפעלות עם בעלי חיים במוסדות חינוך. מידע נוסף ניתן 2020במהלך שנת 

 לראות בקישור:

-advisory-welfare-https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/animal

committee 

 

 אכיפת חוק צער בעלי חיים וטיפול בתלונות:

ת הלשכו -המחלקות השונות בשירותים הווטרינריים נמשך הידוק הקשר עם  2020בשנת 

יצוא ומחלקת הפיקוח על מזון מן -האזוריות, מחלקת בריאות העוף, מחלקת יבוא הווטרינריות

החי. נמשכת מגמת הגידול במספרן של הביקורות המבוצעות על ידי רופאי הלשכות במסגרות 

, חנויות ופינות חי, וכן נמשך הגידול במספר הביקורות כלביותבבעיקר גידול חיות מחמד, 

 ים, בבתי מטבחיים, משחטות עופות, מדגריות ועוד.במשקים חקלאי

 שיתוף פעולה עםהביקורים והביקורות, חלקם יזומים וחלקם בעקבות פניות ציבור, נערכו ב

, עובדי מחלקות שונות בשירותים רופאים וטרינרים רשותיים גורמי המקצוע הרלוונטיים:

 יצוא ומח' הפיקוח על מזון מן החי(-אהווטרינריים )לשכות אזוריות, מח' בריאות העוף, מח' יבו

במקרים בהם נמצאו ליקויים, הגורמים האחראים הונחו לתקן את  ועם פקחי יחידת הפיצו"ח.

, הטיפול ליקויים בהתאם לדרישה תוקנו. במקרים בהם נמצאו הפרות חמורות או שלא הנדרש

 למסלול אכיפה.עבר 

מאות אירועים בנושא ומשרד החקלאות  במהלך השנה טופלו על ידי השירותים הווטרינריים

ומסירה  לצורך שיקוםמאות בעלי חיים  רווחת בעלי חיים. נפתחו מאות תיקי חקירה ונתפסו

 לאימוץ.

 

 :ומיזמים משותפים תמיכות

א לחוק 14מלש"ח, לצמצום התרבות בעלי חיים משוטטים, מכוח סעיף  4.5תקציב שנתי בסך  .א

, הוקצה כבשנים הקודמות לתמיכה בעיקור 1994-ם(, תשנ"דצער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיי

מלש"ח הודות למשרד רוה"מ,  5לתקציב זה נוספו וסירוס חתולי רחוב ברשויות המקומיות. 

בחירת הרשויות הנתמכות והתמיכה בהן נעשו רשויות מקומיות.  86 -דבר שאפשר לתמוך ב

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/animal-welfare-advisory-committee
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/animal-welfare-advisory-committee
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. כיוון שאישור הזכאות יותבהתאם לכללים שנקבעו בקול הקורא ולניקוד שקבלו הרשו

  .2021לתמיכה יצא רק בסוף השנה, הרי שהביצוע בפועל ייעשה במהלך שנת 

 6.6, בסך של 833ההוצאות העיקריות במסגרת התקציב השנתי שנקבע בהחלטת ממשלה  .ב

"חברים  –מלש"ח, היו על חילוץ וטיפול בבעלי חיים שנתפסו, מיזם משותף עם עמותת מטב 

 יין תקשורתי.לעת זקנה" וקמפ

 

 הכשרות וקידום הידע:

רוב  .בעלי חיים רווחת והכשרות בנושאעשרות הרצאות הסברה  התקיימו 2020במהלך שנת 

הסגרים והמגבלות שהוטלו עקב מגפת הקורונה.  תחת ההרצאות הועברו בצורה מקוונת,

 המסגרות השונות בהן נערכו הכשרות, קורסים וימי עיון:

 ים מיחידות השו"ט השונות.רופאים וטרינרים ופקח .א

 פקחי פיצו"ח משלושת המרחבים הארציים. .ב

 מדריכי שה"מ מענפי גידול בעלי החיים בשלוחות השונות. .ג

 קורסים להכשרת משגיחי הובלת בהמות ומשגיחי הובלת עופות. .ד

של קורס הכשרת מפקחי צער בעלי חיים, בהתאם לנדרש לפי התיקונים  5התקיים מחזור  .ה

. בקורס השתתפו רופאים וטרינרים מיחידות השו"ט השונות 2015 -ו 2014 -שנעשו בחוק ב

רופאים  100 -. עד כה בכל המחזורים, למעלה מביחד עם רופאים וטרינרים רשותיים

 וטרינרים עברו את ההכשרה.

ד"ר בן דב העבירה כבשנים עברו קורס סימסטריאלי בנושא "רווחת חיות  -אוניברסיטאות  .ו

 י תואר ראשון בפקולטה לחקלאות.משק" במסגרת לימוד

 

 תיקוני ועדכוני חקיקה:

 הושלם תיקון לפקודת הכלבת המשפר באופן משמעותי את רווחת בעלי החיים:

 ימים מיום הנשיכה ולא מיום ההסגרה. 10שנשך הינה  תקופת הסגר הנדרשת לכלב או חתול .א

נית )"תצפית בית"( ניתן להחזיק כלב או חתול שנשך בפיקוח והשגחה שלא בכלבייה עירו .ב

 בהתקיים תנאים שנקבעו בחקיקה.

 

 נושאים נוספים:

נמשך הטיפול בתיקון ושיפור החקיקה בנושאים: החזקת עגלים, החזקת בהמות בבתי  .א

 מטבחיים, תנאי החזקה ואופן המתה של אפרוחים והשמדה של ביצי דגירה במדגריות.

ם וחלק יםתקופתי םבעלי חיים, חלקהיתרי מופע למופעים הכוללים בקשות ל 100מעל טופלו  .ב

מהבקשות נדחו )בנוסף לפניות רבות שסורבו בטרם הבשילו לכלל בקשה  10% -כ. חד פעמיים

תכניות טלוויזיה  הצגות, סרטים,יתוף בעלי חיים במרבית ההיתרים ניתנו לש. רשמית(

 .תערוכות בהן הוצגו חיות ביתל היתרים נוספים ניתנו .פרסומות מיצילוו
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פרויקט ארוך טווח של שיתוף ציבור בנושא "בקרה וויסות של אוכלוסיית החתולים החל  .ג

אוכלוסיית החתולים המשוטטים חווה פגיעה קשה ברווחה מעצם הימצאות  – המשוטטים"

החתולים במרחב הציבורי. החתולים עלולים להוות סיכון לבריאות הציבור ולחתולים 

חיות הבר. מטרות הפרויקט לגבש מדיניות סדורה אחרים, מטרד ציבורי ואיום משמעותי על 

ואסטרטגיה מקיפה לצורך צמצום התופעה ושיפור רווחת החתולים תוך רתימת מחזיקי 

העניין ליישום הפתרונות והעלאת מורכבות הסוגיה וחשיבותה לסדר היום הציבורי. הפרויקט 

 . 2021צפוי להימשך בשנת 

 מידע נוסף ניתן למצוא בקישור: 

https://www.canva.com/design/DAEcsAxkYm8/HY5Mj0_t59jCn7OiN29U_A/view?w

ebsite#2:1 

עת בנושא טיפול בבעלי חיים ב OIE -בפרויקט של החלק  לאורך תקופת הקורונה האגף לקח ד.

. במסגרת הפגישות "EmVetNet - Covid 19 thematic platform on animal welfare" -אירועי חירום

נדונו בעיות ופתרונות הקשורות בבעלי חיים ושמירה על רווחתם והוקם אתר ייעודי בו נאסף 

 על רווחת בעלי חיים ברחבי העולם. COVID-19 -מידע על ההשפעה העיקרית של ה

  

https://www.canva.com/design/DAEcsAxkYm8/HY5Mj0_t59jCn7OiN29U_A/view?website#2:1
https://www.canva.com/design/DAEcsAxkYm8/HY5Mj0_t59jCn7OiN29U_A/view?website#2:1
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 הארגון ומנהל

 

 אנוש משאבי
 עובדות. 4אגף משאבי אנוש מונה 

האגף מופקד על ביצוע וגיבוש מדיניות השירותים הווטרינריים בתחומי משאבי אנוש, ונותן 

 עובדי היחידה בכל היחידות הפרוסות בכל הארץ. 250 -שירות ל

 במסגרת תפקידו אחראי האגף על התחומים הבאים:

 .מכרזי כח אדם 

 .גיוס קליטת עובדים 

 .טיפול בדוחות נוכחות של עובדים 

  .קידום עובדים בדרגות 

 .טיפול בנסיעות בתפקיד לחו"ל של עובדים 

  .הדרכה ופיתוח מקצועי 

  .רווחה ובריאות תעסוקתית 

 .שכר ופנסיה 

 .טיפול בפרישתם של עובדים 

אגף משאבי אנוש רואה בטיפוח ההון האנושי משימה ראשונה במעלה. האגף שותף לחשיבה 

רטגית של הנהלת השירותים הווטרינריים בעיצוב מדיניות משאבי אנוש ופועל להשגת האסט

היעדים ולניהול מוצלח של המשאב האנושי. האגף חותר ליצירת סביבת עבודה המדגישה אנשים, 

איכויות והישגים, למימוש היכולת האישית, המקצועית והארגונית ולהגברת שביעות רצונם של 

   העובדים.

 
 

 וחשבונות כספים

 המחלקה מנהלת את התחומים הבאים: 

ניהול חשבונות השו"ט, ניהול המערך הכספי של הלשכות הווטרינריות ובהקשר זה בקרה על  .א

חשבונות המכון הווטרינרי בגין אבחונים, בדיקות,  ,גביית תשלומים בגין חיסונים וסימונים

פיקוח מוצרים מן החי,  לקתמחיצוא, -יבוא לקתהיתרים ורישיונות של מח, סקרים ומחקרים

 והאגף למספוא. תכשירים כימיים לקתמח
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לקוחות מטופלים ע"י המחלקה בנושאים הבאים: הפצת חשבונות לתשלום, גביית  15,000 -כ .ב

 חובות עבר, קבלת קהל ומענה טלפוני.

נסות מנהליים הניתנים מתוקף תקנות קנוסף, המחלקה מטפלת בגבייה וניהול חובות בגין ב .ג

 חיים. -ות בע"ח וחוק צער בעלימחל

בדיקה, אישור וניהול הזמנות , כולל התקשרויות של השו"ט המחלקה אחראית על אישור .ד

הזמנות  1,300 -כ טופלו 2020לספקים בהתאם להוראות החוק והנחיות החשכ"ל, כך במהלך 

 ₪.מיליון  40 -בהיקף הכספי הכולל של כ

תמיכות לזכאים, עומדת בקשר מול הספקים, החשבות מבצעת תשלומים לספקים, ותשלומי  .ה

אשר מהם רכשו השו"ט טובין ושירותים שונים, בכל הקשור לטיפול בתשלומים ומענה טלפוני, 

 .₪מיליון  475 -כשל חשבוניות בהיקף הכספי  2,800טופלו ע"י החשבות  2020כך במהלך שנת 

ומועצות אזוריות בנושא  תשלום תמיכות לעיריותבבמהלך שנה זו המחלקה טיפלה בבדיקה ו .ו

₪ מיליון  1.2 -ו₪ מיליון  6.5עיקור וסירוס חתולי רחוב וטיפול בכלבים משוטטים בסך 

מיליון  7.9 של בהתאמה, בדיקה ותשלום פיצויים על פי דין ופיצויים לפנים משורת הדין בהיקף

.₪ 

 

   נכסים בינוי ומשק
 כח אדם

 עובדים. 12המחלקה מונה 

 קבועים 9

 חברה  עובדי 4

 

 עבודות בינוי גדולות ושיפוצים

 ברפת פו"טpm  -עבודות ב (1

 בניית פרגולה בכניסה לביניין הנהלה (2

 מכוןלבניית פרגולה בכניסה  (3

 איטום גג מחלקת עופות (4

 תיקון רעפים מכון (5

 חיטוי תעלות מיזוג אויר בנין הנהלהוניקוי  (6

 אורה(תיקרות ת התחלת עבודות במעבדות )מיזוג, ספרינקלרים, יטא"ות, (7

 ריצוף חדר ישיבות (8

 שיפוץ ספסלים במתחם השו"ט (9

 התקנת ברזים, סבוניות ומתקני נייר חד פעמי (10

 מעבדותהמיזוג אוויר בבניין  (11

 מעבדותההחלפת תקרות בבניין  (12

 חדרים במחלקת וירולוגיה 7החלפת לינולאום ושיפוץ   (13
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 תיקון אקרשטיין ברחבי השו"ט  (14

 

 עבודות אחזקה שוטפות ויזומות

ודות אחזקה שוטפות, על פי הזמנות עבודה שנתקבלו ממעבדות המכון ומיחידות החוץ. בוצעו עב

 בנוסף בוצעו עבודות אחזקה יזומות ע"י המחלקה לנב"מ.

 

 היקף פעילות שנתית

במשך השנה פיקחה המחלקה לנב"מ על מכרזים של קבלני עבודות חוץ כולל מהנדסים, יועצים 

 2מחפרונים מסוג "בובקט",  2טרקטורים,  3כלי רכב,  92ופיקוח. במסגרת המחלקה מופעלים 

עגלות נגררות, מלגזה במתקן הנתיחות שלאחר המוות, מלגזה  5טרקטורונים מסוג "מיול", 

 במשק ומטאטא כבישים.

 

 בטיחות וגהות 
 .שנתית לניהול בטיחות תכנית הכנת .1

 הכנת תכניות בטיחות למעבדה. .2

 .בטיחות בוועדת והשתתפות ריכוז .3

עבור  סטודנטים, הזמנת הדרכות/משתלמים/חדשים לעובדים עיון ימי/הדרכות עביצו .4

 .תעסוקתית ובריאות בטיחות בנושאי ט"השו עובדי יחידות

 ,כימיים הרמה, מנדפים לאוטוקלבים, כלי מוסמכים בודקים י"ע תקופתית בדיקה .5

 .ביולוגיים מנדפים

 עבודה. תאונות למניעת טכניות פעולות .6

 חות.כתיבת נהלי בטי .7

 הקמת מענה רפואי עבור עובדי השו"ט. .8

 הקמת תוכנת מחשב עבור ריכוז נושא הבטיחות. .9

 ביצוע רכישות ציוד בטיחות. .10

 הקמת צוותים שונים כגון צוותי חירום, צוותי נאמני בטיחות, צוותי מגישי עזרה ראשונה. .11

 (.בדיקה רוטינית של ציוד בטיחות )דפיברילטורים, מקלחות חירום, מנפי"ם וכו' .12

על  הפיקוח ארגון מתקנות כמתחייב בטיחות לממוני קורסים / עיון בימי השתתפות .13

 .העבודה

 .ביולוגית לבטיחות האגודה בדיוני השתתפות .14

 .העובדים ולכלל החירום לצוותי חירום תרגילי וביצוע קיום .15

 .בטיחות נאמני בקורס ט"השו ממחלקות עובדים נציגי הכשרת .16

 בגובה.  בעבודה והמחסן האחזקה ( לעובדישנתי דו(ריענון  קורס ביצוע .17

 .השו"ט ביחידות בטיחות ביקורות ביצוע .18

 .תעסוקתית ריכוז נושא בריאות וגהות .19

 .חומרים מסוכנים פסולת פינוי בנושא טיפול .20
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 רכש ואפסנאות

 פעילות המחסנים

המחסן ניפק פריטים שונים הכוללים: תרכיבים, כימיקלים, חומרי ניקוי / הדברה, חומרי 

ניין, ציוד משרדי, צורכי משרד, ציוד קצה, אמצעי המחשה, ציוד רפואי וטרינרי ומעבדתי, ב

 חיים, מזון לבע"ח, ציוד בטיחותי, כלי עבודה ואביזרים שונים.-בעלי

גורמים שונים בכל רחבי הארץ )כולל הגדה המערבית וחבל עזה(  70 -השירות ניתן לכ

 ספקים מחו"ל(. 23 היו 2020ולמכון הווטרינרי בבית דגן. )בשנת 

בוצעו ספירות מלאי במחסני השירותים הווטרינריים, המכון הווטרינרי וביחידות שדה 

שונות של השירותים הווטרינריים והתוצאות הועברו לאישור החשב הכללי באמצעות 

 האגף לנב"מ.

 מנהלה ושונות:

 עובדים. 7המחלקה מונה 

ניסה, ניפוק מוצרים ואביזרים, רישומי עזר הפעילות כללה טיפול הזמנות רכש, שוברי כ

 למצאי וטיפול בחשבוניות.

 נושאים נוספים שטופלו:

התכתבות עם ספקים בחו"ל, השתתפות במכרזי רכישה / שחרור של משלוחים שהגיעו 

מחו"ל, שיגור משלוחים לחו"ל, ביטוח רכש, פסילת ציוד והוצאתו לבלאי, קיום קשר עם 

 משרד החקלאות, השתתפות בוועדות פנימיות שונות.גורמים ממשלתיים מחוץ ל

 נתונים כספיים
 

וכוללת רכישות כניסות/ יציאות / ₪  26,575,773 של הזמנות בהיקף 971הפעילות כללה 

₪  595,587 -במעבר של טובין מכל הסוגים. רכישות טובין מחו"ל הסתכמו בשנה זו 

 פרנק שווייצרי(. 4,220פאונד,  5,411, יורו 94,290דולר ארה"ב,  53,399) במטבעות שונים 

 

 

 ספריה

 כוח אדם 

 ספרניות מקצועיות  2צוות הספריה מונה 

 פעילות

ספריה מדעית ומקצועית המתפקדת כמרכז מידע, היחידה בתחומה בארץ, בעלת אוסף זוהי 

הספרייה מספקת . ווטרינרית, בריאות הציבור ונושאים רלוונטייםהרפואה המיוחד בתחומי 

מרצים  ,רינרי ומערך השו"ט רבתי, רופאיםותי מידע לגורמים הבאים: אנשי המכון הווטשיר

בית החולים רופאים של העברית ו ברסיטהשל בית הספר לרפואה וטרינרית של האוניוסטודנטים 

 קהילת הרופאים הווטרינרים והציבור הרחב.  הווטרינרי,
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מעבדות  ,עבור הספרייה תומקצועי תיספרות מדע תשיתפקידי ושירותי הספרייה כוללים: רכ

-השאלה בין מנויים של כתבי עת, תקנים וכו'(,)ספרים, והלשכות  השו"ט ,המכון הווטרינרי

, השאלה, ושירות ביבליוגרפי יםחיפוש, דליית מידעספרייתית, קטלוג ומיון, ייעוץ, הדרכה, 

 שירותי הדפסה, צילום, סריקה. 

והשו"ט עוברת מכרז/הארכת מכרז עבור אספקת כתבי עת  ירכמדי שנה, ספריית המכון הווטרינ

 וחבילות בשיתוף עם אגפים של משרד החקלאות )הגנת הצומח, אגף הדיג, כלכלה ואסטרטגיה(.

 הבאים:ים יאלקטרונהמאגרים ה המשיכה מנויים עבור ההספריי 2020בשנת 

  ProQuest-EJP - ים עם גישה ילכתבי עת אלקטרונולאוסף האלקטרוני של הספרייה  קישור

 ;חיפוש ברמת מילה בכותרת חופשית באינטרנט.

SUMMON - אוסף כולל החיפוש ביבליוגרפי מכל המקורות בעולם ומכל סוגי החומר לישור ק

  ;האלקטרוני של הספרייה. חיפוש ברמת מילה בתוך הטקסט

Central ProQuest EBook -  כן רכשה ו השהספריילא( )טקסט מ אלקטרונים  ספריםלקישור

  ;ים שיצאו לאור בעולם שהספרייה לא רכשהילכל הספרים האלקטרונ דקות 5למשך גישה 

 Science Direct  המו"לשל lsevierE כותרים( 0002 -יותר מ הכוללת ה)חביל; 

 neOioB כתבי עת אלקטרוניים(;  200 -)חבילה הכוללת יותר מ 

Biomedical Collection–Annual Reviews - םאלקטרוניספרים סדרות  31ה הכוללת בילח). 

 של מערכת  השו"ט. IPגישה לכל האוסף האלקטרוני באמצעות 

בתחום חבילה )ם ילמאגר תקנים ישראליו "נבו"האלקטרוני  המשפטילמאגר  ישנה גישה בספריה

 .)התחברות באמצעות שם משתמש וקוד כניסה(  מכון התקנים הישראלי שלמזון( ה

עבודות  של ספרים, דו"חות, כנסים, תקנים, סמינרים, יםכותר 6,252 -כ מונהאוסף הספרייה 

סדרות של  10 -ספרים אלקטרוניים, ול  207 -בפורמט דפוס ותקליטורים;  גישה ל תזות, גמר

לא ואלקטרוני פעילים ו כתבי עת בפורמט דפוס  601ספרים אלקטרוניים מהמו"לים השונים; 

 כתבי עת  24ם מהמו"לים השונים מחו"ל,  כתבי עת אלקטרוניים פעילי 56מתוכם:   .פעילים

כתבי עת  11, (מחו"למתנות ו בחו"לוארגונים פעילים בפורמט דפוס )עסקת חליפין עם ספריות 

 ישראליים פעילים )מינויים ומתנות(. 

והשו"ט לדורותיהם בתוכנת "ספיר"  ימאמרים של חוקרי המכון הווטרינרהמאגר  2020עד סוף 

 מאמרים. 3,397צבר 

"ספיר" של חברת "אידאה מערכות  השידרגה את תוכנת ניהול אוסף הספריי ההספריי 2020שנת ב

, המאפשרת גישה דרכה לאינטרנט ולטקסט המלא של הפריטים 8.2מידע" בגרסה חדשה 

 .םהדיגיטליי

וטרינרי תצוגה על תולדות הרפואה הווטרינרית בארץ, והיסטוריה של המכון הובמסגרת ה

   .(1920-2020בישראל ) םשנים לשירותים הווטרינרי 100מיצג לכבוד , הושלם והשו"ט

ארגנה אוסף בנושא  הבעקבות פריצת מגפת הקורונה בארץ, סגרים ועבודה מהבית, הספריי

וגם מרחוק באמצעות העלאת חומר מקצועי לכונן  הוהמשיכה פעילותה ושירתה גם מהספריי

ושליחת  ו"טדף האינטרנט שלה באתר הש -ל ,K -משותף במערכת המחשוב של משרד החקלאות 

 כל החומר הנדרש באמצעות דוא"ל.  

http://zb6mm9wq6r.search.serialssolutions.com/ejp/?libHash=ZB6MM9WQ6R#/?language=en-US&titleType=ALL
http://mai.summon.serialssolutions.com/#!/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/volcani-ebooks/home.action
http://www.sciencedirect.com/
https://bioone.org/
http://www.annualreviews.org/action/showPublications
https://www.nevo.co.il/
https://www.nevo.co.il/
https://www.sii.org.il/
https://www.sii.org.il/
https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/Pages/default.aspx
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 בקרה תקציבית וקידום מצוינות
וקידום להלן עיקרי הנושאים אשר טופלו במסגרת היחידה בקרה תקציבית, תכניות עבודה 

 :2020מצוינות בשנת 

 במערכת תמ"ר. 2020דיווח ביצוע תכנית העבודה לשנת  .1

, מול מנהלי היחידות המקצועיות, באמצעות מערכת 2021הכנה והטמעת תכנית עבודה לשנת  .2

 תמ"ר.

 השתתפות בוועדת אגרות תקופתית. .3

 ביצוע תמחירים עבור עדכון/הוספת דמי שירות ואגרות. .4

 עיים ובחינת כדאיות כלכלית בהתאם לבקשת ההנהלה.תמחיר פרויקטים מקצו .5

 תאום וכתיבת נהלים מקצועיים בשיתוף נציגי היחידות המקצועיות. .6

ריכוז חוזר מנכ"ל 'ניהול רגולציה' מטעם השו"ט. טיפול והעברת כל הנהלים הרלוונטיים  .7

 לפורטל נהלים החדש.

 נריים.ריכוז נושא מענקי עידוד מצוינות לעובדי השירותים הווטרי .8

 עדכון תעריפים )בדיקות וחיסונים( במערכת הבקר. .9

 ביצוע סטאטוס תקציב חודשי ודיווח לממונים. .10

 עזרה בהדרכת משתמשים ומנהלים. תחזוקת המערכת וטיפול בתקלות. – EBPמערכת רכש  .11

 עבודה מול 'ממשל זמין' לטיוב ועדכון אגרות ודמי שירות בשרת התשלומים המקוונים. .12

החלטת  –הממשלתיות  האגרות מערך שיפור דמי שירות כחלק מתכניתמיפוי אגרות ו .13

 .4813ממשלה 

 ניסוח מטרות ומיפוי משימות. –ליווי והובלה של צוות שיפור המכון הווטרינרי  .14

ריכוז תכנית הגדרת רמות שירות ויעדים בחירום של השו"ט בהדרכת האגף לניהול משברים  .15

 חירום וסייבר במשרד החקלאות.

סיוע בהקמה ועדכון המידע היחידתי במוקד  –"ט בפורום השירות המשרדי נציג השו .16

 השירות. 

 מכרזים והתקשרויות 
 :היחידה מטפלת בתחומים הבאים     

משלב הייזום של המכרז מול ועדת המכרזים ופרסום בעיתון,  -  פומביים  מכרזים .א

 . פתיחת הזמנה במערכת מרכב"ה  לאחר בחירת הזוכה חתימה על ההסכם,

 מכרזים.  8פורסמו 

טיפול בבקשות בפטור ספק יחיד/חו"ל, הרחבות, מימוש זכות  -בקשות בפטור  .ב

 בקשות.  100 -כטופלו  -לאישור ועדת מכרזים המשרדית  ברירה, מיזם משותף

 פניות לספקים שונים. 49נעשו  -פנייה לקבלת הצעות מחיר –הליכים מקוצרים  .ג

 979מנות במערכת מרכב"ה ובוצע תשלום של הז 111נפתחו  -הזמנות וחשבוניות  .ד

 חשבוניות.
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 המרכז הארצי לרישום כלבים

 2002-חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"גה עפ"יהוקם  המרכז הארצי לרישום כלבים

 מידע אודות הכלבים הרשומים ברשויות המקומיות השונות בישראל. בו( ו"החוק": )להלן

 לתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה 17ותקנה  לחוק 7-10סעיפים  להוראות בהתאם

לפי מספר השבב בחיפוש התקנות(, פרטי המידע שלהלן פתוחים לעיון הציבור  –)להלן  2005 -

 :הכלבבעל או לפי שם  הכלב סומןשבו 

 .הכלבוכתובת בעל  שם   (1)

היות הכלב כלב נחיה  כלב מסוכן אומעוקר, , היות הכלב שםלגבי הכלב: מין, גזע,  פרטים   (2)

 לעיוור.

: שם הרשות המקומית שהנפיקה את הרשיון, תוקף הכלבלגבי הרשיון לאחזקת  פרטים  (3)

מחלת הכלבת, שם הרופא הווטרינר שביצע  כנגדהרשיון, תאריך אחרון שבו חוסן הכלב 

 את החיסון.

את הרשיון  רשויות המקומיות שהנפיקע"י הגורם המדווח במרכז הרישום מועבר ל המידע

 הינו וואמיתות המדווח. המידע . המידע מועבר באמצעות קבצי נתונים באופן שוטףלכלב

 .המקומיותבאחריות הגורם המדווח ברשויות 

יום מרגע ביצוע  14בתקנות ויתכן פער זמנים של נקבעו  אשרזמנים לבהתאם  מעודכן המידע

 .הרישוםסון( ועד הזנת המידע למרכז המחייבת דיווח )כגון שינוי כתובת או חידוש חי פעולה

מרכז הרישום נוקט באמצעים אוטומטיים למעקב ובקרה על מועדי קבלת המידע ועמידה 

 במועדי הדיווח שנקבעו בתקנות. 

בנוסף לאמצעי המעקב והבקרה האוטומטיים התחלנו לעבוד על נוהלי אכיפה וענישה במקרי 

 ידי מחסנים ורופאים רשותיים. אי מילוי הוראות החוק לרבות אי דיווח, על 

כלבים פעילים, הדיווחים התקבלו  527,647, היו רשומים במרכז הרישום 2020בסוף דצמבר 

 גורמים מדווחים.  191 -מ

 

 מספר כלבים חדשים אשר נקלטו במרכז בשלוש השנים האחרונות:

 מספר כלבים שנה

2018 57,688 

2019 54,675 

2020 67,079 
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 :2020לשנת  וויגים והסרוסים/עיקוריםהתפלגות הז

 נקבות זכרים   זוויג

 259,683 267,765 מס' כלבים רשומים

 181,330 147,998 מסורסים/מעוקרות

 70.0% 55.3% % מסורסים/מעוקרות

 

 מספר החיסונים שהתבצעו בשלוש השנים האחרונות: 

 מספר חיסונים שנה

2018 330,837 

2019 341,768 

2020 360,083 

 

 מספר הכלבים אשר נרשמו במהלך השנה הנקובה ככלבים השייכים לגזע מסוכן*

אחוז מכלל הכלבים  מספר כלבים שנה

 שנרשמו באותה שנה

 1.81% 8,482 2018עד 

2019 1,666 3.21% 

2020 1,990 3.18% 

 2.31% 12,138 סה"כ

 * כהגדרתו בתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים

 

 :2020 -בייכים לגזע מסוכן לפי מין ועיקור התפלגות הכלבים הש

 נקבות זכרים 

 5,663 6,475 סה"כ

 4,480 4,905 מסורסים/מעוקרות

 79% 76% שעור עקור

 

 מספר הכלבים שאינם שייכים לגזע מסוכן ואשר נרשמו ככלבים מסוכנים )בד"כ  עקב נשיכה( 

 מספר כלבים שנה

2018 315 

2019 715 

2020 493 
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 האחרונות השנים בחמשאירועי תקיפות/נשיכות שאירעו ודווחו  מספר

 על ידי כלבים אחרים על ידי כלבים מגזעים מסוכנים מספר נשיכות שנה

  % מכלל נשיכות מספר  

2016 1,708 62 3.63% 1,646 

2017 1,770 94 5.31% 1,676 

2018 2,079 109 5.24% 1,970 

2019 2,025 116 5.73% 1,909 

2020 2,084 115 5.52% 1,969 

 

  פטור מעיקור/סרוס:

 )לחצי שנה( לכלבה מסוכנת, בהתאם לתקנות.  מעיקור ניתן פטור זמני אחד 2020בשנת 
 

 

לא להתאים לפרסום קודם, שכן במהלך שנה  עלולים*נתונים המופיעים כאן לגבי שנים קודמות 

 זו הגיעו למרכז נתונים נוספים השייכים לשנים אלו.

 

 ונים על אוכלוסיית הכלבים בישראלנת

 

 :הגזע הפופולארי ביותר בקרב ציבור בעלי הכלבים

2018 2019 2020 

 שיצו שיצו שיצו
 רועה גרמני פקינז פקינז

 פקינז רועה גרמני רועה גרמני
 פומרניאן לברדור לברדור

 

 הערים המובילות בהחזקת כלבים:

2018 2019 2020 

 תל אביב תל אביב תל אביב

 ראשון לציון ראשון לציון ראשון לציון

 חיפה חיפה חיפה

 באר שבע באר שבע באר שבע

 ירושלים ירושלים ירושלים
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 תמיכות ברשויות מקומיות לצמצום התרבות כלבים משוטטים ונטושים

ריבוי יתר של כלבים נטושים, משוטטים ומתפראים, הינה בעיה קשה בישראל ובעולם עם השפעה 

רווחתם וסבלם של בעלי החיים הללו. בנוסף, לריבוי היתר של כלבים יש השפעות על  שלילית על

מבחינת תברואה, סכנת תקיפה והעברת מחלות זואונוטיות לבני אדם, וכן פגיעה  בריאות הציבור

בחיות משק ובר. תופעה משנית לשוטטות כלבים היא התאספות הכלבים המשוטטים ותנועה 

 רת הסיכונים שצוינו לעיל ואת היקפם. בלהקות המגבירה את חומ

כחלק מהפתרון לבעיה זו, בשנים האחרונות רשויות מקומיות זוכות לתמיכות כספיות למימון 

פעולות לצמצום התרבות כלבים ועידוד עקרון הבעלות האחראית, במקביל למחקר מלווה, 

יעקובסון, בשיתוף  למדידת האפקטיביות של הפעולות הנעשות. המחקר בהובלתו של ד״ר בוריס

 עם חוקרים מהאקדמיה, מהווה בסיס מדעי לבניית תכנית ניהול אוכלוסיית הכלבים בישראל. 

 

 DPM- Dog ,ניהול אוכלוסיית כלבים ברמה לאומית

Population ,Management  מתבססת על מספר עקרונות

בינלאומיים מנחים, בהתאמה למדינת ישראל. אין 

. לפיכך, בהתאם ”One solution fits all“בתחום זה 

א לחוק להסדרת 21לתוצאות המחקר המלווה, סעיף 

הפיקוח על כלבים, מושקעות בהתאם למסקנות, כי חלק 

ניכר מהפתרון הינו עידוד בעלות אחראית על כלבים, 

עיקורים/סירוסים, ועידוד אימוץ אחראי. צמצום התרבות כלבים משוטטים כתוצאה מתמיכות 

ההיענות .  Trap-Neuter-Adopt,אימוץ-עיקור-איסוף -TNA -עקרון האלו הינו על פי 

, השתתפו 2020בעשרות אחוזים. כך בשנת  להשתתפות מצד הרשויות המקומיות עולה בכל שנה

 רשויות מקומיות.  36במסגרת התמיכות 

ארגז כלים לניהול אוכלוסיית  2020בהתאם לכך, ניתן לרשויות המקומיות המשתתפות בשנת 

 בים אשר כלל את הכלים הבאים: הכל

תמיכה בגין איסוף כלבים משוטטים , TNA  (Trap-Neuter-Adoptאימוץ )-עיקור-איסוף -

בתחום הרשות, הכנתם לאימוץ ומסירתם לאימוץ כשהם מעוקרים/מסורסים לבעלים 

אחראיים, לאחר התאמת הכלב למשפחה חדשה. בהתאם לכך נאספו, עוקרו/סורסו ונמסרו 

מהם כבר חודש רשיון על שם הבעלים  80% -כלבים. מתוכם בעבור כ 2,500 -צים כלבתים מאמ

 לאחר כשנה מיום האימוץ, דבר המעיד עם קיום עקרון הבעלות האחראית.   

המשך התוכנית לעידוד בעלות אחראית על כלבים, עיקור/סירוס כלבים בבעלות, הסדרת  -

 כלבים בבעלות.  500 -במסגרת סעיף זה נותחו כ  .רישום הכלבים כחוק
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של תכנים בנושא אימוץ כלבים, חשיבות העיקור/הסירוס לצמצום התרבות  פרסום לציבור  -

כלבים משוטטים ועקרון הבעלות האחראית לפי החוק. הרשויות ביצעו פרסומים במגוון 

 מדיות, בעברית, ערבית ורוסית. 

בנוסף לקיום יום אימוץ , זאת הנגשת אימוץ כלבים משוטטים שנאספו למדיה הדיגיטלית  -

אזורי בשיתוף עם רשויות מקומיות אחרות ועמותות למען בעלי חיים, בכפוף למגבלות 

, איפשר המשרד להמיר ולהנגיש את האימוץ לאימוץ הקורונה. בנוסף, לאור מגבלות הקורונה

   דיגיטלי, דבר שהנגיש את האימוץ לאלפי מתעניינים ברחבי הארץ.

מתכונת של מיזם משותף עם התאחדות הסטודנטים, על בסיס מימון תמיכה נוספת ניתנה ב -

שיקום כלבים ע"י סטודנטים שישמשו בתי היא תואם של קרן פילנתרופית. מטרת המיזם 

 אומנה לכלבים עד למסירתם לאימוץ, בעבור מלגת סטודנט. 

ומיים, תוצאות המחקר המלווה ואפקטיביות התמיכות, הוצגו במספר כנסים בינלאומיים ולא

 בדיונים בכנסת, ובימי עיון לרופאים הרשותיים בישראל. חלק מהתוצאות פורסמו בשנה החולפת

, Natureמבית   Humanities and Social Sciences Communicationsבכתב העת היוקרתי

 ותוצאות נוספות יפורסמו בחודשים הקרובים. 
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 פיקוח תכשירים וטרינריים

 
ינריים הוא לב ליבה של הרפואה הווטרינרית ואבן יסוד בבריאות נושא התכשירים הווטר

הציבור. כחלק מאחריותם לבריאות הציבור ולבריאות ורווחת בעלי החיים, השו"ט הם בעלי 

 עניין מובהק בנושא התכשירים הווטרינריים.

שליחותו של הרופא , "1991 –לחוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א  2הנושא מוגדר בסעיף 

הווטרינר היא למנוע ולהקל על סבלם של בעלי חיים, למנוע מחלותיהם ולרפא אותן, לסייע 

באחזקתו התקינה של משק בעלי החיים ולהגן על האדם מפני סכנות ונזקים שמקורם מחלות 

בעלי חיים או במזון או במוצרי מזון שמקורם בעלי חיים וכן לפעול לשיפור איכותם של מוצרי 

 ".לי חייםמזון שמקורם בע

מטרת הפיקוח על התכשירים בשו"ט היא הסדרת נושא התכשירים הווטרינריים במדינת 

ישראל, קביעת מדיניות בנושא תכשירים וטרינריים וקיום מערך פיקוח ואכיפה לעניין החוקים 

 והתקנות שבתחום אחריותם.

 הנושאים המרכזיים שבאחריות הפיקוח על התכשירים הווטרינריים בשו"ט:

 שור תרכיבים לשימוש וטרינרי.אי .1

 בקשות חריגות לעניין תרכיבים לשימוש וטרינרי. .2

 שחרור פורמלי של אצוות תרכיבים להפצה בישראל. .3

 רישום תכשירים כימיים לחיטוי, ניקוי, הדברה ואביזרים כימיים וטרינריים. .4

 קידום יוזמות חקיקה וכתיבת נהלים בנושא תכשירים וטרינריים. .5

 ריאות בנוגע לרישום ומתן אישורים חריגים לתרופות.ייעוץ למשרד הב .6

 פיקוח ואכיפת החוקים, התקנות והצווים בנושא תכשירים וטרינריים. .7

 הכוונה וליווי מקצועי לפעילות יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות. .8

 תמיכה וסיוע מקצועיים לפעילות הלשכה המשפטית של משרד החקלאות. .9

 יות הציבור בנושא תכשירים וטרינריים.מתן מענה וטיפול בתלונות ופנ .10

 

 פיקוח תכשירים וטרינריים  – 2020סיכום פעילות לשנת 
 

 פיקוח בנושא תרכיבים לשימוש וטרינרי
 

 מדדי ביצוע דרכי פעולה
 כמות הגדרה

 24 ביקורים סה"כ ביקורי פיקוח בנקודות ניפוק מאושרות

 57 ביקורים סה"כ ביקורי פיקוח בבתי מסחר

רות משותפות עם משרד הבריאות בנקודות ניפוק ביקו

 מאושרות, בתי מסחר ובתי מרקחת

 0 ביקורות



 

 225 

 מדדי ביצוע דרכי פעולה
 כמות הגדרה

 13 פיקוח העברת בקשות לטיפול יחידת הפיצו"ח

תמיכה וסיוע מקצועיים לפעילות הלשכה המשפטית של 

 משרד החקלאות

תעודת עובד ציבור 

 חוות דעת /

2 

 
 

 פיקוח בנושא תכשירי חיטוי, ניקוי והדברה
 

 מדדי ביצוע דרכי פעולה
 כמות הגדרה

 28 ביקורים סה"כ ביקורי פיקוח

 9 תלונות תלונות הציבור

 
 

 פיקוח על שימוש תכשירים וטרינריים בחנויות לממכר ציוד לסוסים, ציוד חקלאי,
 חנויות חיות מחמד וכדומה

 
 מדדי ביצוע דרכי פעולה

 כמות הגדרה
 0 ביקורים סה"כ ביקורי פיקוח

 0 תלונות לונות הציבורת

 
 

 פרסום והסברה
 

 מדדי ביצוע דרכי פעולה
 כמות הגדרה

 4 עדכון פנקס רישום תכשירים כימיים לחיטוי, ניקוי והדברה

 4 עדכון רשימת התרכיבים שאושרו בישראל

 1 עדכון לשימוש וטרינרי GMOעדכון מדיניות השו"ט לאישור תרכיבי 

 1 דכוןע יבוא תרכיבים בהיתר חריג

)כייל הנגיף(  Potencyשינויים בלוחות הזמנים בבדיקות 

 במסגרת בדיקות שחרור האצווה

 1 עדכון

ביטול בדיקות השפעה על התחסנות עופות כנגד מחלת 

 הניוקסל במסגרת רישום התרכיבים

 1 עדכון

 
 

 אישור תרכיבים לשימוש וטרינרי
 

 מדדי ביצוע דרכי פעולה
 כמות הגדרה

 10 תיקים קים שהוגשומספר התי
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 9 תיקים הערכה ראשונית של תיקי תרכיבים

 9 תיקים סיום טיפול

 
 

 ועדות
 

 מדדי ביצוע דרכי פעולה
 כמות הגדרה

 1 פגישות הוועדה המייעצת לתרופות וטרינריות חריגות

הוועדה הבינמשרדית לרישום תכשירים ברפואה 

 וטרינרית

 1 פגישות

 0 פגישות תרכיבים לסוסיםהוועדה המייעצת לרישום 

 0 תרכיבים

הוועדה המייעצת לרישום תרכיבים לכלבים 

 וחתולים

 0 פגישות

 0 תרכיבים

 7 פגישות הוועדה המייעצת לרישום תרכיבים לעופות

 9 תרכיבים

הוועדה המייעצת לרישום תרכיבים למעלי גירה 

 וחזירים

 0 פגישות

 0 תרכיבים

דית לרישום תכשירים הוועדה המייעצת הבינמשר

 כימיים

 10 פגישות

 225 סה"כ טופלו

 126 רישום מלא

 0 רישום זמני

 2 סירוב לרשום

צוות עבודה משותף למשרדי החקלאות והבריאות 

 מיקרוביאליים-תכשירים אנטי –

 0 פגישות

ועדת אישורים והסמכה, המנהלה להסמכת גופי 

 בקרה לחקלאות אורגנית

 0 פגישות

 
 

 
 דום חקיקה, תקנות ונהלי עבודה בנושא תכשירים וטרינרייםקי

 
 מדדי ביצוע דרכי פעולה

 כמות הגדרה
 1 פקודה עוד במשקיםיעדכון פקודת מחלות בע"ח חובת ת

עדכון פקודת מחלות בע"ח קשר וטרינר לקוח בר 
 קיימה

 1 פקודה

 1 נוהל דרישות לרישום תכשירים כימיים
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  חקיקה וטרינריתעדכוני 
 

 2020שנת צווים ותקנות חדשות ל

-צו הגנה על בריאות הציבור )מזון( )הארכת תקופת תוקפן של הנחיות והוראות נוהל(, תש"ף .1

2020 

 2020-(, תשפ"א2021צו תכנון משק החלב )קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנת  .2

ת מעבדה בתחנת תקנות הגנה על בריאות הציבור )מזון( )דיגום משלוחי מזון רגיש לבדיקו .3

 2020-הסגר(, תש"ף

(, 2021תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת  .4

 2020-תשפ"א

 

 חקיקה עדכוני

 :63עודכנו  הקשורים לתחומנו, חוקים ותקנות 135, מתוך 2020מהלך ב

     1993-חוק החמרים המסוכנים, תשנ"ג .1

     2008-מחלות ביולוגיים, תשס"טחוק הסדרת מחקרים במחוללי  .2

     1985-חוק העבירות המינהליות, תשמ"ו .3

  1994-חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, תשנ"ד .4

     1968-חוק רישוי עסקים, תשכ"ח .5

     פקודת הכלבת .6

 1993-צו הרופאים הווטרינרים )אגרות(, תשנ"ג .7

     1977-תקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות(, תשל"ז .8

-תקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות(, תשמ"ו .9

1986 

     1959-תקנות הכלבת )החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד(, תשי"ט .10

     1974-תקנות הכלבת )רישוי וחיסון(, תשל"ד .11

     2000-הלול(, תש"ס תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת .12

 1976-תקנות להגנת חיית הבר, תשל"ו .13

    1958-תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי )ביצים(, תשי"ח .14

     1976-תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי )מוצרי עוף(, תשל"ז .15

  1989-ן(, תשמ"טתקנות מחלות בעלי חיים )ביעור מחלת הברוצלוזיס בצא .16

     1959-תקנות מחלות בעלי חיים )בריכות טבילה ומיתקני ריסוס לצאן(, תש"ך .17

     1960-תקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות(, תש"ך .18

     1998-תקנות מחלות בעלי חיים )הזרעה מלאכותית בצאן(, תשנ"ט .19

     1982-תקנות מחלות בעלי חיים )הסדר יבוא מוצרי כוורת(, תשמ"ב .20
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תקנות מחלות בעלי חיים )הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה, רביה וגידול של עופות(,  .21

 1981-תשמ"א

     1959-תקנות מחלות בעלי חיים )חיסון בפני מחלות שונות(, תשי"ט .22

 1974-חיים(, תשל"ד-תקנות מחלות בעלי חיים )יבוא בעלי .23

 1974-תקנות מחלות בעלי חיים )יבוא בשר(, תשל"ד .24

     1988-תקנות מחלות בעלי חיים )יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים(, תשמ"ח .25

     1967-תקנות מחלות בעלי חיים )מדגריות(, תשכ"ז .26

     1970-תקנות מחלות בעלי חיים )מחלת הניוקסל(, תש"ל .27

     1959-תקנות מחלות בעלי חיים )מחלת הפה והטלפיים(, תש"ך .28

     2000-יעת שאריות ביולוגיות(, תש"סתקנות מחלות בעלי חיים )מנ .29

     1962-תקנות מחלות בעלי חיים )סימון גמלים(, תשכ"ב .30

  1978-תקנות מחלות בעלי חיים )סימון צאן(, תשל"ט .31

     1964-תקנות מחלות בעלי חיים )שחיטת בהמות(, תשכ"ד .32

     1982-תקנות מחלות בעלי חיים )תכשירי חיטוי, ניקוי והדברה(, תשמ"ב .33

     1975-קנות מחלות בעלי חיים )תעודה וטרינרית(, תשל"הת .34

     1975-חיים )מיקרואורגניסמים, תרכיבים ומעבירים(, תשל"ה-תקנות מחלות בעלי .35

     1976-חיים )רישום, סימון והובלה של בקר(, תשל"ו-תקנות מחלות בעלי .36
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Publications of KVI and IVSAH researchers 2020 (83) חוקרי המכון והשו"ט פרסומים   

1.  

A novel poxvirus isolated from an Egyptian fruit bat in Israel  

Vet Med Sci. 2020 Aug;6(3):587-590  Epub 2020 Feb 25.  

 Dan David  1 , Irit Davidson  1 , Asaf Berkowitz  1 , Sharon Karniely  1 , Nir Edery  1 

, Velizar Bumbarov  1 , Orly Laskar  2 , Ron Elazari-Volcani  3  

  1 Kimron Veterinary Institute, Bet Dagan, Israel. 
 2 Department of Infectious Diseases, IIBR, Ness Ziona, Israel. 
 3 School of Zoology, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel. 

 PMID: 32100464    PMCID: PMC7397903    DOI: 10.1002/vms3.233    

Free PMC article 
 

2.  

An introduction to the JVPT special issue on antimicrobial drugs  

J Vet Pharmacol Ther. 2020 Sep 30.  Online ahead of print.  

 Marilyn N Martinez  1 , Stefan Soback  2  

  1 Office of New Animal Drug Evaluation, Center for Veterinary Medicine, US 
Food and Drug Administration, Rockville, MD, USA. 

 2 National Residue Control Laboratory, Kimron Veterinary Institute, Ministry 
of Agriculture, Beit Dagan, Israel. 

PMID: 32997371    DOI: 10.1111/jvp.12908  

 

3.  

Azithromycin concentration in severely inflamed canine external ear canals - a 
case series  

J Small Anim Pract. 2020 Jul;61(7):416-418.  

 E Perry  1 , E Lavy  1 , S Soback  2 , M Britzi  2 , G Zur  2  

  1 Veterinary Teaching Hospital, The Koret School of Veterinary Medicine, 
The Hebrew University of Jerusalem, 1 Herzl Street, PO Box 12, Rehovot, 
7610001, Israel. 

 2 National Residue Control Laboratory, Kimron Veterinary Institute, 
Veterinary Services, Ministry of Agriculture, 5020000, Beit Dagan, Israel. 

PMID: 32715501    DOI: 10.1111/jsap.13179  

 © 2020 British Small Animal Veterinary Association. 
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4.  

Bartonella kosoyi sp. nov. and Bartonella krasnovii sp. nov., two novel species 
closely related to the zoonotic Bartonella elizabethae, isolated from black rats 
and wild desert rodent-fleas  

Int J Syst Evol Microbiol. 2020 Mar;70(3):1656-1665.  

 Ricardo Gutiérrez  1 , Tali Shalit  2 , Barak Markus  2 , Congli Yuan  3 , Yaarit Nachum-
Biala  1 , Daniel Elad  4 , Shimon Harrus  1  

 1 Koret School of Veterinary Medicine, The Hebrew University of Jerusalem, 
Rehovot, 7610000, Israel. 

 2 The Nancy and Stephen Grand Israel National Center for Personalized 
Medicine, Weizmann Institute of Science, Rehovot, 7610000, Israel. 

 3 School of Agriculture and Biology, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, 
PR China. 

 4 The Kimron Veterinary Institute, Bet Dagan, 50250, Israel. 

 PMID: 32100689    DOI: 10.1099/ijsem.0.003952  

5.  

Basal Levels of CD18 Antigen Presenting Cells in Cow Milk Associate with Copy 
Number Variation of Fc Gamma Receptors  

Genes (Basel). 2020 Aug 18;11(8):952.  

 Eyal Seroussi  1 , Shlomo E Blum  2 , Oleg Krifucks  2 , Andrey Shirak  1 , Shamay 
Jacoby  1 , Gabriel Leitner  2  

  1 Institute of Animal Science, ARO, Volcani Center, HaMaccabim Road, P.O. 
Box 15159, Rishon LeTsiyon 7528809, Israel. 

 2 National Mastitis Reference Center, Kimron Veterinary Institute, P.O. Box 
12, Bet Dagan 50250, Israel. 

 PMID: 32824852    PMCID: PMC7464846  
 DOI: 10.3390/genes11080952  

Free PMC article 
 

6.  

Biocontrol of the cat flea, Ctenocephalides felis, by entomopathogenic nematodes 
and fungi 
 
Biological Control, 2020, 149, 104301. 
 

Michael Samishab Asael. Rota Galina Gindinb Dana Mentb Adi Behara Itamar 
Glazerb 
 

 a Kimron Veterinary Institute, HaMaccabim Road 68, Rishon LeZion 7528809, 
Israel   

 b Department of Entomology and Nematology, Plant Protection Institute, ARO, 
The Volcani Center, HaMaccabim Road 68, Rishon LeZion 7528809, Israel 
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7.  

Bluetongue Serotype 3 in Israel 2013-2018: Clinical Manifestations of the Disease 
and Molecular Characterization of Israeli Strains  

Front Vet Sci. 2020 Mar 6;7:112.  eCollection 2020.  

 Natalia Golender  1 , Velizar Bumbarov  1 , Avi Eldar  1 , Alessio Lorusso  2 , Gabriel 
Kenigswald  3 , Joseph Seffi Varsano  4 , Dan David  1 , Shani Schainin  3 , Ilan Dagoni  3 

, Iosef Gur  3 , Alon Kaplan  3 , Anna Gorohov  1 , Ori Koren  3 , Eldad Oron  3 , Yevgeny 
Khinich  1 , Ily Sclamovich  3 , Abraham Meir  3 , Giovanni Savini  2  

  1 Department of Virology, Kimron Veterinary Institute, Bet Dagan, Israel. 
 2 OIE Reference Laboratory for Bluetongue, Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM), Campo Boario, Teramo, 
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