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 מדינת ישראל
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
 697417804: מעבדה למחלות עופות צפת

 652759804: מעבדה למחלות עופות עפולה
 630343104: מעבדה למחלות עופות חדרה

 850320708: מעבדה למחלות עופות באר טוביה
 

, משקי ילדים, הוראות חיסון לבעלי כנף בפינות חי
 'עופות חצר וכד, גני חיות

 
 יש לקרוא את הוראות היצרן לפני תחילת העבודה
 מצורפת רשימת ספקי תרכיבים במדינת ישראל

 אין לרכוש תרכיבים שלא אושרו לשימוש במדינת ישראל
 

I .מחלת הניוקסל 
 
 : לחסן את בעלי כנף הבאים כנגד מחלת הניוקסלחובה. א

 .תרנגולות .1
 .ודותרנגולי ה .2
 .אווזים .3
 .יונים .4
 .פסיונים .5
 .שלווים .6
 .יענים .7
 .אמו .8
 .טווסים .9

 .פניניות .10
 
 תוכנית חיסונים. ב

 
 .תרכיב חי בטפטוף לשתי העיניים) עדיף לחסן ביום הבקיעה( יום 0-14גיל 

 .הזרקה תת עורית בתרכיב ניוקסל מומת ,  שבועות2-4גיל 

 .הזרקה תת עורית בתרכיב ניוקסל מומת,  שבועות14-16גיל 

הזרקה תת +  תרכיב חי בטפטוף לשתי העיניים , בגיל  שנה ופעם אחת בכל שנה
 .עורית בתרכיב ניוקסל מומת

+  כל עוף שמוכנס מבחוץ יש לחסן מיידית בתרכיב חי בטפטוף לשתי העיניים 
 .הזרקה תת עורית בתרכיב ניוקסל מומת

 !!יש לחסן בתרכיב מומת בלבד: יונים
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 כיב חי בטפטוף לעינייםהוראות לחיסון בתר. ג
 
 .אין להקפיא, יש לשמור את התרכיב במקרר לפני השימוש. 1
 . טיפה לכל עין, יש להשתמש במנה לעוף לטפטוף לשתי העיניים. 2
 .  מנות1,000התרכיב הוא מיובש ונמכר בבקבוקים של . 3
 .ל מים שהורתחו וקוררו לטמפרטורת החדר" מ100 -יש למהול ב. 4
 . בתרכיב מיידית לאחר המיהול יש להשתמש. 5
 ).תאריך התוקף רשום על הבקבוק(אין להשתמש בתרכיב אחרי שפג תוקפו . 6
 
 הוראות לחיסון בתרכיב מומת. ד

 
 .אין להקפיא, יש לשמור את התרכיב במקרר לפני השימוש. 1
לפני השימוש בתרכיב המומת יש להוציא את הבקבוק מהמקרר ולהמתין . 2

 .יב בבקבוק תגיע לטמפרטורת החדרשטמפרטורת התרכ
 .יש לערבב היטב את תרכיב לפני השימוש.  3
 .70%לפני השימוש יש לחטא את הפקק מבחוץ עם אלכוהול . 4
 .אין להוציא את פקק הגומי מהבקבוק. 5
 .יש להוציא את התרכיב באמצעות מזרק ומחט סטרילית. 6
 .אין להחזיר חומר לבקבוק. 7
 ).לא למקפיא( להחזיר את הבקבוק למקרר יש, בסיום העבודה. 8
 ).תאריך התוקף רשום על הבקבוק(אין להשתמש בתרכיב אחרי שפג תוקפו . 9
 

II .סלמונלה 
 
 . לחסן כנגד סלמונלה בעלי כנף שביציהן משמשות למאכל אדםחובה. 1
+ יש לחסן בתרכיב סלמונלה אנטריטידיס מומת או סלמונלה אנטריטידיס . 2

 .מוריום מומתסלמונלה טיפי
 . שבועות ולאחר מכן פעם בשנה16 - ו8החיסונים יבוצעו בגילים .  3
 .עורית-יש להזריק תת. 4
 ".הוראות לחיסון בתרכיב מומת"  : דIהוראות חיסון כפי שרשום בסעיף . 5
 

III . קדחת מערב הנילוס)West Nile Virus( 
 
 . לחסן אווזים כנגד קדחת מערב הנילוס חובה. 1
 . שבועות ולאחר מכן פעם בשנה4 - ימים ו0-14יסונים יבוצעו בגילים הח. 2
 יש ליצור קשר עם הרופא. התרכיב מסופק רק על ידי השירותים הווטרינריים. 3

 ).03-9681737(הווטרינר הראשי למחלות עופות כדי לרכוש את התרכיב 
 ".ומתהוראות לחיסון בתרכיב מ"  : דIהוראות חיסון כפי שרשום בסעיף . 4
 

IV .כרטיס חיסונים 
 

 : לנהל ולשמור כרטיס חיסונים ובו כל פרטי ביצוע החיסוניםחובה
 . תאריך ביצוע החיסון. 1
 . סוגי העופות שחוסנו ומספרם. 2
 ).רשום על הבקבוק(מספר האצווה של התרכיב . 3
 ).רשום על הבקבוק(תאריך תוקף התרכיב . 4
 .שם מבצע החיסון ותעודת זהות. 5
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 כום חיסוני חובה בבעלי כנףסי
קדחת מערב הנילוס סלמונלה ניוקסל המחלה

 ?מי חייב לחסן
כל סוגי העופות 
Iהמופיעים בסעיף 

בעלי כנף שביציהן 
משמשות למאכל 

 אדם
 אווזים

טפטוף לשתי *: חי  ימים0-14
  העיניים

הזרקה תת : מומת
 עורית

 
  שבועות2-4

הזרקה תת : מומת
  עורית

 
 

   שבועות4
  

הזרקה תת : מומת
 עורית

   שבועות8
הזרקה תת : מומת

  עורית

הזרקה תת : מומת  שבועות14-16
 עורית

הזרקה תת : מומת
  עורית

 פעם בשנה
טפטוף לשתי *: חי

: מומת+  העיניים
 הזרקה תת עורית

הזרקה תת : מומת
 עורית

הזרקה תת : מומת
 עורית

 
בעלי כנף ממקור 

 חיצוני

טפטוף לשתי *: חי
: מומת+  נייםהעי

 הזרקה תת עורית
  

 אין לחסן יונים בתרכיב חי* 
 

 !!החיסונים הרשומים מעלה הם חיסוני חובה
 .להמלצות לחיסונים נגד מחלות אחרות יש להתייעץ עם הרופא הווטרינר המטפל

יתכן והרופא המטפל (אפשר לחסן את בעלי החיים הבאים גם כנגד המחלות הבאות 
 ):ריםימליץ על חיסונים אח

 
ראו , ברונכיטוס מדבק, גמבורו, לרינגוטרכאיטיס, אבעבועות, מארק:  תרנגולות

 .דלקת מח נגיפית של תרנגולות, קוקצידיה,  פסטרלה, וירוס

, ORT, רימרלה, פסטרלה, אבעבועות, דלקת מעיים דמית, TRT: תרנגולי הודו
 .דלקת מח נגיפית של תרנגולי הודו

 פסטרלה, לרינגוטרכאיטיס: פסיונים

 אבעבועות: יונים

 לרינגוטרכאיטיס: טווסים

 אבעבועות: שלווים
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 ספקי תרכיבים וטרינריים בישראל
 )הנתונים סופקו על ידי חברות התרכיבים ובאחריותם(
 טלפונים נציג אזור חברה

 1-800-307676 גולן כהן

 054-8885935 אבשלים פרגי

 054-8885929 ניסן ירושלמי
 צפון

 1054-8885934 ניר שיין

 02-9917340 צילה אבוטבול

בקעת , ירושלים 02-9912883 נמרוד סופרי
 הירדן

 050-5307450 ניר סופרי

 1-800-8680134 יצחק פרץ

 054-8885923 וורקו גביה

 אביק

 דרום
 050-5572791 אילן צרויה

 054-6615900 ניר שרוני צפון

 ביוואק 054-6615910 שלמה זהבי מרכז

 054-6615930 עובדיה שטח דרום

 052-6035757 רפי לוי

 צפון 052-6035758 קרמר משה
 052-6035759 אלון מיכה

 052-6035755 ימי'ג
 מרכז

 052-6035756 סמי אונגר

 052-6035760 מליחי אלון

 שפית

 דרום
 052-6035761 מריו טליאנסקי

 
 
 
 
 
 
 


