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מידע לתושב בנושא :תנים ,שועלים וכלבת
לאור המקרים האחרונים של תופעת התנים שהתפשטה לאחרונה בעיקר
בצפון הארץ ודרכם יש חשש להפצת מחלת הכלבת ,המועצה מגלה
רגישות יתרה ומאמץ מיוחד בנושא זה:
קודם כל יש לדעת כי התנים והשועלים הם חיות בר מכוח חוק הגנת חיית
הבר  ,1955ועל כן הרשות היחידה המוסמכת לטפל בהם ו/או להנחות
אחרים לטיפול בהם היא אך ורק רשות הטבע והגנים.

אם נתקלתם בחיית בר חשודה יש לדווח
לפקח רשות הטבע והגנים *3693
בתקופה האחרונה פועלת רשות הטבע והגנים לפיזור מהאוויר של
פיתיונות לחיסון אוראלי של התנים.
אנו מוודאים כי פיזור זה אכן נעשה בשטחי ברנר ובנוסף ,וטרינר
המועצה פועל על מנת לעבות את פיזור הפיתיונות גם בקרקע.
בנוסף ,בימים אלה ,הפיקוח המועצתי הגביר מאמץ לפעול ללכידה של
כלבים משוטטים והקפדה על אחזקת רישיון וחיסון כלבים למניעת
התפשטות הכלבת.
המועצה מבקשת להדגיש כי האכיפה כנגד אחזקת כלב ללא רישיון וללא
חיסון אינה מתפשרת וגובה הקנסות כנגד עבירות אלו עומד על ₪ 2,000
למען בריאותנו ,התושבים מתבקשים לוודא שכלבם מחוסן בחיסון בר
תוקף כנגד כלבת ומוחזק ברישיון כחוק.
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מה אני כתושב יכול לעשות כדי למנוע התקרבות של תנים
והתפשטות הכלבת:
•

•
•

•

מקורות של מזון זמין :אין ֹלהשאיר אשפה גֹלויה ,יש ֹלפנותה ֹלפחי
סֹלקו ֱ
ֱ
אשפה וֹלסגור אותם היטב .אין ֹלהשֹליך פגרי עופותִ ,דגים וחיות משק במקום
המיועדים ֹלכך.
ִ
נגיש ֹלבעֹלי חיים אל ֹא ֹלפנות אותם ֹלמכֹלים סגורים
ֹלגדר רפתות ִ ,דירים ֹ,לוֹלים,מפטמות ,וגם אתרי
מאוד ִ
ִ
גידור מונע :מומֹלץ
ִ
הטמנת פסוֹלת ומרכזי מזון.
ֹלבדן .
המחמד שֹלכם ֹלשוטט ִ
ִ
הגנו על חיות המחמד שלכם :אל ֹ תניחו ֹלחיות
נגד כֹלבת .חיסון
בטיול ֹ עם הכֹלב עֹליו ֹלהיות קשור .חובה ֹלחסן את הכֹלבים ִ
חיות הבית וחיות המשק הוא באחריות בעֹליהן .אין ֹלהשאיר מזון ֹלחיות
מחמד בכֹלים פתוחים מחוץ ֹלבית .מוטב ֹלהאכיֹלן בשעות היום ול ֹא בשעות
ִ
הֹליֹלה השעות שבהן חיות הבר פעיֹלות .את השאריות אין ֹלהשאיר בחוץ.
כמו כן ,יש ֹלהימנע מהאכֹלת חתוֹלי רחוב מפני שהמזון שניתן ֹלהם מושך
גם חיות בר.
והתייד ִדות איתן עֹלוֹלות ֹלגרום ֹלשינוי
ִ
שימרו מרח ֱק :האכֹלת חיות בר
אדם .התקרבותן אֹלינו מעֹלה
בהתנהגותן וֹלהפחית את חששן הטבעי מבני ִ
את הסיכון מפגיעה מהן:.

אנו עומדים לרשותכם בכל מידע ושאלה!
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