
פיזור פיתיונות אוראליים עבור התנים והשועלים ותקציר על מחלת הכלבת
בימים אלו, השירות הווטרינרי בשיתוף מחלקת אכיפה של המועצה, מפזרים חיסונים אוראליים באמצעות פיתיונות במעטפת ההיקפית 
של ישובי המועצה. זאת, במקביל לפיזור אווירי של פיתיונות אוראליים על ידי משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים. ככל שנתקלתם 
בפיתיונות אלו, חשוב לדעת כי לא קיימת סכנת מגע ומספיק לשטוף ידיים עם מים וסבון. ככל שחיית המחמד שברשותכם נגסה בפיתיון, 

דעו כי לא נשקפת לה כל סכנה. 
                                         

                                         

 איך נראה הפיתיון?
גודלו כקופסת גפרורים קטנה 

צבעו חום כהה ובעל ריח אופייני חזק של שמן דגים 
המהווה מקור משיכה לתנים ושועלים לרצות לנגוס בו. 

לאחר שהווירוס חודר לגוף, הוא מתקדם 
למח.  עד  העצבים,  מערכת  במעלה  רבה  באיטיות 
פרק זמן זה, מרגע החשיפה לנגיף ועד להתפרצות 
המחלה, מוגדר כתקופת הדגירה. במהלך תקופה זו, 
לא מופעים סימנים קליניים אצל מי שנחשף למחלה. 
הדגירה  תקופת  כלביים,  חיים  בעלי  אצל  כלל  בדרך 

נמשכת מספר שבועות, עד חודשים ספורים.

ראשית, חשוב מאוד לשטוף בהקדם וביסודיות את
אזור הנשיכה, בסבון ובמים זורמים, על מנת להסיר 
עד כמה שאפשר את מגע הרוק של בעל החיים. יש 
לחטא את המקום עם אלכוהול % 70 או עם תמיסת 
יוד. לאחר מכן, יש לפנות ללשכת הבריאות הקרובה     
        לביתכם (אם היא סגורה, יש לפנות לחדר המיון 

          בביה"ח הקרוב).
       אם קיים חשש להדבקות בכלבת,  יקבל 

    הננשך חיסון נגד כלבת, אשר ימנע את 
    התפתחות המחלה. 

מדוע יש להטיל הסגר על בעל חיים שנשך? עם דיווח הנשיכה ללשכת הבריאות, תוציא הלשכה צו 
לרופא  יאפשר  מיום ההסגרה. ההסגר  ימים   10 היא  פי חוק  להסגרתו של בעל החיים הנושך. תקופת ההסגר על 
הווטרינר לעקוב אחר בעל החיים הנושך ולזהות הופעת סימני כלבת. אם, חלילה, בעל החיים ימות במהלך עשרת ימים 
דם  בבדיקת  המחלה  את  לאבחן  ניתן  שלא  מכיוון  (זאת  המחלה  לאבחון  המוות  שלאחר  בדיקה  בגופו  תבוצע  אלו, 

פשוטה). אם בעל החיים לא יראה סימני מחלה בתוך 10 ימים, ניתן להסיק כי לא חלה בכלבת בעת שנשך. 

שלכם,  
ד"ר גלית וונדר, מנהלת השירות הווטרינרי 

1
לרוב  המעוברת  ויראלית  מחלה  היא  הכלבת   
באמצעות הרוק, בזמן נשיכה, מבעל חיים נגוע לאדם 
או לבעל חיים אחר (הווירוס עלול לעבור גם בשריטה). 

60 שניות על מחלת הכלבת (שיעור ביולוגיה קצרצר) 
2

סימני המחלה הסימנים הראשוניים  אינם      
ימים        ספציפיים למחלת הכלבת אך לאחר עשרה 
ומוות  יופיע שיתוק בשרירי הנשימה  מפרוץ הסימנים, 
שינויים  יכללו  המשמעותיים  הסימנים  נמנע.  בלתי 
לבני  וינסו להתקרב  ללא פחד  ינהגו  תנים  בהתנהגות; 
אדם, בעלי חיים נגועים ינשכו כל מה שנקרה בדרכם, 

יריירו מהפה, יירתעו ממים ועוד.
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מה עליי לעשות אם ננשכתי על ידי בעל חיים? 
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