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 שלום לכולם,

 

האחרונה חלו התפרצויות של מחלות, בעת  – מחלות ברפת ודרכים למניעה אצל המזריע

 שירותאו אנשי  ,באזור הצפון, שחלקן פוגעות רק בפרות וחלקן, עוברות מהפרות לעובדים

 הנחשפים לרפת. אחרים

 

בעזרת במהירות  מתפשט . הפו"טלאדםמהחיה עוברת אינה שת נגיפימחלה  – פה וטלפיים

רפתות החלב שמחלה זו  הכוללים גם את האדם ורכבו. ,נוספים וגורמים רוחות השמים

הייתה  וראה, ההמסוימיםשומרות על עצמן בעזרת חיסון המתבצע אחת לשנה. במקומות 

החיסון הוא לא  –אולם, כפי שנכתב רבות על ידיי עמיתנו הווטרינרים  אף פעמיים בשנה.

  ".100%"בטחון של 

אותן  ומוציאיםמאתרים את הפרות החולות השירותים הווטרינרים לאחר התפרצות המחלה, 

 10-ק"מ והשני בטווח ה 3מעגלי הסגר: הראשון בטווח  ימפעילים מיד שנימהעדר ובנוסף, 

החלב שיווק וסביבתו הקרובה,  הן בעיקר על תזוזת בע"ח מהעדר הנגוע ק"מ. ההגבלות

 כמחלה כלכלית בעיקר מתאפיינתלה מכאן שהמח. , הוצאת פגרים, הוצאת זבלומוצריו

 ברפת. הפוגעת

 צאן ,ההתפרצויות האחרונות נעו מכיוון הגבול הלבנוני, והדביקו בעיקר עדרי בקר לבשר

ונמדד לעיתים  יחסית, , שטווח פגיעתה ברפת קצרבמחלה זו "תרוןהי" . רפת חלב אחתו

 בחודשים מועטים. "הספירה לאחור" מתבצעת מסריקה שלילית של השירותים הווטרינרים

ימים מדיווח קליני אחרון  30 מות לאחר יכל ההגבלות מסתי והחלמת כלל הפרות. בעדר

 במשק הנגוע

 

להתנהל בחוקי הביטחון הביולוגי שמפעילים עדרי החלב אותם אנו  – ההשלכות על שיאון

  מבקרים.

חלקם פותח  למורשים בלבד. ,עם שערים לכניסה היקפיתיותר ויותר רפתות סגורות בגדר 

  בור טבילה, חלקם מפעיל מרססים.

 הן: הפעולות היזומות של שיאון, בהתפרץ המחלההזהירות המתבקשת ו

 להזרעה כמשק אחרון באזור. העברה של הרפת - מיקום בסדר הנסיעה 

 חדש לעבודה, ביום למחרת.ביגוד בסיום היום ו מקלחת - קיון אישיינ 

 כלומר, אין להשתמש רק לרפת הנגועה.  ,מגפייםו שימוש בסינר - ציוד המזריע

שימוש . ברפתות אחרותשהיו בשימוש במשק הנגוע, במגפיים או בסינר ההזרעה 



במשק, "עד  םלהשאיר במידת האפשר ,ייחודי למשק הנגוע הזרעה במספר אקדחי

בסיום העבודה  ,של שאר האקדחים והכלים . ניקוי באלכוהול ומים"יעבור זעם

 .במשק

 ריסוס הגלגלים בסיום הביקור, המשק. במידה ואין, באחריות  – בריכת טבילה

 .שיסופק על ידיי שיאוןוחומר ותחתית המכונית במרסס ידני 

 קיימת כל הזמןכה בימי הקורונה, המס -  כהמס 

 מיכולתנוקת מאוד, והמודעות לכך היא חלק . זו מחלה מדבמאודחשובה  – מודעות 

 את התפשטותה למשקים אחרים.לקטוע 

  מהמשק למתקני שיאון או מעבר העגלים בין מתקני שיאון מותנה  - עגליםמעבר

על ידיי  אנו נמצאים בפיקוח מתמיד בנושא זהבהגבלות של רדיוס ההתפרצות. 

 .השירותים הווטרינרים

 

בישראל לאורך השנים, בהתפרצויות ופיעה הידועה גם כקדחת מלטה,  – ברוצלוזיס

החלב המופקת מהם( -חיים כאלה )בצורה ישירה או באמצעות תוצרת-מגע עם בעלימועטות. 

: זואונוטיתכלומר, בניגוד לפו"ט, המחלה הזו היא  .לגרום לתחלואה קשה באדםיכולה 

 .הטמונה בה לבני האדם, ובכך הסכנה עוברת מהחיה לאדם ולהיפךמדבקת ו

 בריאה או לאדם הם:החמשת הצורות בהן מועבר הנגיף מהחיה החולה לחיה 

 הפלה. ן הנפל )העובר המת(, השיליה וההפרשות בעתמ 

 .מן ההפרשות והשיליה בזמן המלטה תקינה 

 חיים נגועים בעת השחיטה.-באברי בעלי 

 .בחלב ומוצריו, שמקורם בפרות, בכבשים, ובעיזים נגועות 

 חיים נגועים.-אכילה של מזונות אשר זוהמו בהפרשות של בעלי  

הוא לאחר ההמלטה. פרות שאינן והרופא עובדי הרפת הסיכון הגבוה ביותר לבריאות 

מפרישות את נוזלי ההמלטה )דלקת או הפרשות אחרות( מהוות סיכון נמוך להדבקה. 

ימים רבים  המזריע נמצא ברמת סיכון נמוכה יותר, וזאת משום הגעתו לפרה במרחק של

אחריות כלפינו וב זהירותלמרות כל זאת, עלינו לנהוג ב)כחודשים ומעלה(.  אחר ההמלטה

  וכלפי רפתות אחרות באזור.

 גם החלב בתקופה הסמוכה להמלטה מהווה גורם סיכון גבוה.

 :הן שיאון, בהתפרץ המחלה מעובדית והמתבקשוהזהירות ההשלכות 

 בהפצת המחלה בעדר מזריעהקטנת מעורבות ה-הפצה(bio-containment) 

 )security-Bio( בהפצת המחלה לעדרים נוספים מזריעהקטנת מעורבות ה

 כלומר, אין רק לרפת הנגועה. שימוש בסינר, מגפיים  - ציוד המזריע

ברפתות שהיו בשימוש במשק הנגוע, להשתמש במגפיים או בסינר ההזרעה 



במידת האפשר, . ייחודי למשק הנגוע הזרעה שימוש במספר אקדחי. אחרות

של שאר האקדחים  . ניקוי באלכוהול ומים"במשק, "עד יעבור זעם םלהשאיר

 .בסיום העבודה במשק ,והכלים

 בין פרה  ,שאיבת הרירללהחליף קפילר יש  - מעבר מפרה לפרה בעדר

בכל מעבר בין ; , בין פרה לפרהעהיש להחליף את שרוול ההזר ;לפרה

 קבוצות יש לשטוף היטב את המגפיים.

 יש להיעזרעל הידבמשקפי אבק, מסכה ושרוולים שימוש  – הגנה על הגוף . 

 . בכפפת יד נוספת

  קיימת עדיפות לחניית הרכב מחוץ לשטח המשק המטופל. במידה ולא -רכב, 

בתום הביקור ישטפו  ת העדר.יחנה הרכב רחוק ככל האפשר משטח מחיי

  .ויחוטאו גלגלי הרכב

 בכול מגע לא רצוי של אזור הפנים עם נוזלי רחם או חלב יש  - מגע נוזלים

 את הפנים במים וסבון.לעצור את העבודה ולשטוף 

  על ידי רפתן  מזריעילווה ה ,ה והזרעהבעת בדיק -עזרה מצוות הרפת

 שיעמוד לצד הפרה וימנע מגע עם הפרשות של פרות שכנות.

  ולפני כל פעולה אחרת )רישום, שתיה, אכילה ועוד( יש  -בתום ההזרעה

 להסיר את כל הציוד ולשטוף את המגפיים, הפנים והידיים.

 כל חודשיים או בתדירות אחרת שתיקבע על ידי רופא  -דיקות רפואיות ב

 מזריעאת הבדיקה יש לבצע במרפאה המטפלת ב .מומחה למחלות זיהומיות

  .שיאוןולהעביר את תוצאותיה ל

 

ההוראות וההתנהגות בעת ההתפרצות של המחלות השונות מתואמות בין הארגונים, ונייר 

 דומה הופץ גם לרופאים. 

 בעדר, , החלמה מהירה של כלל הפרותרוצלהבאו הבעת הזו, נאחל לרפתות שנדבקו בפו"ט 

 ובריאות לכלל אנשי הצוות.

 

 לד על שיתוף הפעולה החשוב בנושא זהאני מודה לגבי קניגסוו

 

 בברכת שבת שלום

 קרירה ואולי גשומה,

 יואל

 

 


