
 כלבת  

 עמק יזרעאל  

 ח מצב"דו –מחלת הכלבת 

 ר גלית  וונדר"ד

 חברי המליאה  



 מחלת הכלבת

 לבן   –תוצרת כחול •

  2עמוד ' במסכת יומא דף פגמופיעה בגמרא , העתיקה בעולם  •

ואוזניו סרוחות וזנבו  , ורירו נוטף , פיו פתוח : חמישה דברים נאמרו בכלב שוטה " 

 "ויש אומרים אף נובח ואין קולו נשמע , דרכים  בצידיומהלך  ירכותיומונח על 

 חשוכת מרפא   –מאז ועד היום טרם נמצאה תרופה למחלה •

 כל העולם למעט אוסטרליה   –נפיצות בעולם •

 

 

 

 



 גורם המחלה והדבקות  

    lyssaviruseוירוס מקבוצת •

 (אקדח)צורת קליע •

 יונקים בעלי דם חם  •

בקצב איטי  ( לא דם )עובר בתאי עצב , העצבים ' תוקף את מע•

וגורם  ( מח בלבד-בדיקת מעבדה )מתיישב  במוח המוארך ,  ביותר 

 . עיצבייםלסימנים קליניים 

 



אך גם בדרכים שונות פחות  , ( נשיכה)מועבר במיוחד ברוק •

 .  אופייניות כגון השתלות 

 –הנשיכה עד להופעת הסימנים הקליניים מרגע : תקופת דגירה •
 .  חודשים בממוצע  6שבועות עד 

 .ימים מוות  10 –מרגע הופעת סימני המחלה •

,  פוטופוביה , הידרופוביה  –אך לא רק אופייניים קליניים סימנים •

ריור , צורך בלתי נשלט לנשוך , שינוי התנהגותי חריף של תוקפנות 

 .  היפראקטיביות או שיתוק , 

,  כלבי בר, חיות משק, חיות הבית  -י חיסון בלבד "מניעת המחלה ע•

 .י חיסון לאחר חשיפה לנגיף"ובבני אדם ע



 ?מדוע עכשיו  -התפרצות הכלבת  

 השערות

 גלבוע -עמק המעיינות  -זן גנטי  -זליגה מירדן •

 -מסיבית של תנים התרבות  -סניטציה לא תקינה •

 דילולוחוסר 

 .מספיק    



ללא  , בניגוד לשנים קודמות  2015יתכן שגם פיזור בכמות פחותה בשנת •

 . באזור התייחסות מספקת לקצב הריבוי המהיר של התנים 



 

 

 . נכון להיום   2017מקרי כלבת בארץ מתחילת שנת  72כ "סה•

 

עמק המעיינות  , כולם באזורנומקרי כלבת בחודשיים האחרונים  36•
 .המושבה  יקנעםומגידו ,עמק יזרעאל ,עפולה ,גלבוע ,

 

ולכיוון דרום ( ?הכרמל)בת שלמה  –ממשיך להתפשט לכיוון  צפון מערב •
 . חדרה  –מערב 

 

מדרך   –מקרים נוספים  2האחרון דווח מהמעבדה לכלבת על  ש"מהסופ•

 .  עוז ויבניאל 



 ח מצב  "דו –הכלבת אצלנו 

תנה חיובית לכלבת נורתה בסמוך  , מושב מרחביה  -  26.10.2017•

 .  ללא עדות במגע של אדם או חיה , למושב מרחביה 

 

טליות   3משקים טרף   2תן חדר ל , כפר יהושע  – 23.11.2017•

הוגדר רדיוס  , בשל הגדרת האזור לסיכון גבוהה לכלבת . וברח 

כלבים : ובמסגרת הפעולות השירותים הוטרינרים  י "פעולה ע

כלב הוכנס להסגר לתצפית  . וחתולים חוסנו חיסון דחף לכלבת

 .  המחוזית הוטרינריתכלבת בהוראת הלשכה 



הותקף , תן חיובי לכלבת חדר למשק  –נהלל מושב  - 29.11.2017•

הכלבים הוכנסו  2. י שניים מכלבי השמירה של המשק "והומת ע

כלבים , חודשים  3משק לבקר הוכנס להסגר של , יום  45להסגר ל 

בני אדם שבאו   3,  וחתולים ברדיוס האירוע לכלבת חוסנו לכלבת 

 .במגע עם התן חוסנו אף הם לכלבת 

 

 .  יום חיסונים מרוכז  –נעשו חיסונים מבית לבית  במושב נהלל •





 עגל כבן חודש  עם סימנים   -מושב נהלל  -  18.12.2017•

 המשק מחוסן לכלבת ולכן הוכנס ל. עצביים נמצא חיובי לכלבת     

 .  ברדיוס האירוע חוסנו כלבים וחתולים לכלבת , יום הסגר  45    

      

בעקבות תן חולה חיובי לכלבת   –כפר יהושע  -   21.12.2017•

לכלבת כלבים וחתולים  שנורה בחזית אחד הבתים במושב חוסנו 

השבוע יבוצע יום חיסון מרוכז לכל הכלבים  . ברדיוס האירוע

 .  והחתולים במושב 

 



 פעולות נוספות שננקטו בעקבות 

 התפרצות הכלבת 

 –בלבד  במהלך החודשיים האחרונים 

 .חתולים  250כלבים  ו  1200חוסנו כ •

 .חתולים עוקרו וסורסו  130כ   •

ההיקפית  פוזרו בטבעת ( חיסונים לתנים )פיתיונות אוראליים  5040•

 .המועצה של כל יישובי 

 פייסבוק) פורסם והופץ מידע לכלל התושבים באמצעות כלי המדיה •

 (  והמועצתון  אימליים,

 



 פעולות נוספות שננקטו בעקבות 

 התפרצות הכלבת 



 פעולות נוספות שננקטו בעקבות 

 התפרצות הכלבת 



 פעולות נוספות שננקטו בעקבות 

 התפרצות הכלבת 

בוקרים ועובדים  , לולנים , נוקדים , רפתנים ) לאור ביקוש החקלאים •

אנו בודקים את האפשרות   אלו בימים , ודאגה לשלומם ( זרים

 .  לארגן יום מרוכז של חיסונים מניעתיים עבורם 

 

 לימים שקטים יותר  

 


