משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
רופא וטרינר ארצי למחלות חזירים
 2בדצמבר 2102
י"ח בכסלו תשע"ג
אל:

מנהלי הלשכות הווטרינריות
הרופאים הווטרינרים המטפלים במשקי חזירים

הנדון :הצהרת בריאות להובלת חזירים למכוני מחקר שלא לצורך שחיטה
לאחרונה פנו אלינו ממכוני מחקר בארץ באשר להצהרת הבריאות הניתנת בהיתר ההובלה ע"י
הרופא הווטרינר המטפל במשק החזירים.
בעוד שחזירים המגיעים לנחירה נבדקים למצבם הבריאותי ע"י הרופא הווטרינר המפקח בבית
הנחירה ,כמתחייב עפ"י חוק ,אין בפועל בדיקה מקבילה ,או דומה לה ,המתבצעת במשק החזירים
טרם משלוח בעלי החיים למכוני המחקר.
במטרה להסדיר הנושא ,הוחלט כי כל משק לגידול חזירים ,המעוניין לספק חזירים למכוני מחקר
בארץ ,חייב לבצע מספר בדיקות בסיסיות למחלות רשומות ולמחלות שלהן משמעות ממשקית ,על
מנת לקבל אישור למתן היתרי הובלה כאמור.
להלן ,רשימת בדיקות המעבדה והמדגם הבסיסי (המינימאלי) הנדרשים למטרה זו:
מחלות ובדיקות
מחלה לבדיקה
ורדת
לפטוספירוסיס
סלמונלוסיס
ברוצלוסיס
דבר חזירים קלסי
שפעת חזירים
דלקת מידבקת של הקיבה והמעי
דלקת מידבקת של הריאה וקרום החזה
מיקופלזמה היופנאומוניה
ווירמיא צירקוווירוס 2

הגורם
Erysipelotrix rhusiopathiae
Leptospira spp
Salmonella spp
Brucella suis
Classical Swine Fever
Swine Influenza
)עם סימנים קליניים חשודים( TGE
Actinobacillus pleuropneumoniae
Mycoplasma hyopneumoniae
Porcine Circovirus - viremic status

השיטה
סימנים קליניים
סרולוגיה
סרולוגיה-בידוד
סרולוגיה
סרולוגיה
בידוד
סרולוגיה-זיהוי

חובה
V
V
V
V
V
V
V

מומלץ

V
V
V

מדגם
מדגם
פעמים בשנה
מספר חזירים
גיל
3
2
גמולים
3
4
מ 2-ל 7-חודשים
3
4
מעל  7חודשים
3
*10
סך הכל ,לא פחות מ-
מספר בעלי חיים לבדיקה לא יפחת מ 10-וכל  4חודשים

הבדיקות תתבצענה במכון הווטרינרי בבית דגן או במעבדות מוכרות ,בארץ או בחו"ל ,באישורו של
הרופא הווטרינר הארצי למחלות חזירים.
משלוח דגימות לחו"ל יתבצע לאחר קבלת אישור יצוא מהמחלקה ליבוא-ויצוא בשו"ט עפ"י חוק.
לבקשה לקבלת היתר הובלה למכוני מחקר יצורף טופס ובו סיכום תוצאות הבדיקות שבוצעו,
בחתימתו של הרופא הווטרינר המטפל.
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
רופא וטרינר ארצי למחלות חזירים
מנהלי הלשכות לא ינפיקו היתרי הובלה לחזירים למכוני מחקר ללא קבלת פירוט הבדיקות
ותוצאותיהן.
הרופא הווטרינר האר צי למחלות חזירים יוסיף או יגרע מרשימת הבדיקות הנדרשות בהתאם
למצב האפידמיולוגי בארץ ולפי העניין.
הנחיה זו תכנס לתוקף ביום .10.10.2100
בכבוד רב,
ד"ר שאול פוצי
רופא וטרינר ארצי למחלות חזירים
השירותים הווטרינרים ובריאות המקנה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
העתקים:
ד"ר נ .גלאון – מנהל השו"ט ,כאן
ד"ר ר .עוזרי – מנהל השו"ט בשדה ,כאן
פרוף נ .שפיגל – מנהל המכון הווטרינרי ,כאן
ד"ר ש.גרזי – ר.ו .ראשי לייבוא וייצוא ,כאן
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