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 בעקבות התפשטות מחלת הכלבת הנחיות השירותים הווטרינריםהנדון: 

הפעולות אותן ביצעה עם ההודעה על מקרה הכלבת בישובי עמק חפר, חשוב לי להרגיע ולהעביר אליכם את 
 המועצה ומבצעת בשוטף.

פקחי המועצה פיזרו  ,משרד החקלאות ורשות הטבע והגניםהווטרינרים, ראשית על פי המלצת השירותים 
לפני כחודש, סביב כל ישובי המועצה, פיתיונות עם חיסוני כלבת, המיועדים להעלות את רמת החיסון של 

 פוזרו מהאוויר על ידי משרד החקלאות בשטחים הפתוחים.וזאת בנוסף לפיתיונות אשר בר, חיות ה

לשקול תוך נכון להיום,  אותם אך לא מחייבים השירותים הווטרינרים ממליצים לבעלי הרפתות והדירים
 כבשים נגד כלבת. \עם הרופא המטפל ברפת או בדיר לחסן את הפרות התייעצות

 יום. 45תכנס להסגר של  ,חיה חולת כלבתוחלילה בה יתגלה כבשים מחוסנים ו\רפת בה הפרות\דיר
ץ בנושא זה עם הרופא המטפל על בעלי דיר או רפת להתייעיום.  90להסגר של דיר לא מחוסנת תכנס \רפת

 שלהם .

 :חתולי ביתו כלבי בית

 להלן לו"ז מועדי החיסונים ביישובי המועצה ובמועצה, לחודש הקרוב:

 בישוב גנות הדר,  8:30-9:30 השעותבין יתקיימו חיסונים  ,6/2/18 ',ביום ג

 במושב ניצני עוז. 10:30-11:30 ובין השעות                                                        

 בעין ורד. 8:30-9:30יתקיימו חיסונים בין השעות  13/2/18ביום ג', 

 בעין שריד. 8:30-9:30יתקיימו חיסונים בין השעות  27/2/18ביום ג' 

 בבית המועצה. 9:00-11:00בכל יום חמישי בין ו

או לכלבים  חודשים או קרובים למועד זה 12לא חוסנו ותוקף החיסון שלם פג ש ,החיסון מיועד לכלבים 
 .כלל לא מחוסנים

חתולי מחזיקים הליצים לאנשים ממ אבל השירותים הווטרינרים ,אין חובת חיסון לחתוליםלגבי חתולים, 
 ₪ 14.5 של עלותלחסנם אחת לשלוש שנים. המועצה מציעה שירות זה באשר גם משוטטים בחוץ  ,בית

 לחתול שאינו מעוקר/מסורס. ₪ 29בלבד לחתול מסורס/מעוקר ו

חצר בבעל כלב צריך להחזיק את כלבו בבית או ,על פי החוק : אסורה שוטטות כלבים! לתשומת ליבכם
 ותנושאהת בר מגבירה את הסיכוי לפגוש חיו הרבים טות ברשותשוטולמנוע ממנו לשוטט ברשות הרבים, 

 וסכנה לתושבים. מהווה מטרד המשוטט ברשות הרבים, כלב מחלת הכלבת ומעבר לכך, את 

 054-4901519ן לפנות אל החתום מטה בטלפון/ הודעת ווטסאפ למספר: שאלות פרטניות ניתל
 jonshani4@gmail.comאו בדוא"ל: 
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 רות הווטרינרי לב השרון  מנהל הש


