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 תושבי מועצה יקרים,

 

חודשים נכנסתי לתפקיד ממלאת מקום וטרינר רשותי של המועצה,  5-שמי דר יעל ניסים0 לפני כ

 במקום דר' חיליק מרום, אשר ביצע תפקידו נאמנה0 

 לתפקיד באופן רשמי0 יהחל מנובמבר אשתקד, מונית

, ובבעלותי קליניקה פרטית במושב עידן שבערבה התיכונה, בו 2..2סיימתי לימודי וטרינריה בשנת 

 אני מתגוררת0

 עם כניסתי לתפקיד, עומדות בפני מספר מטרות עיקריות:

 מניעת צער בעלי חיים 

  טיפול במטרד החתולים המשוטטים ברחבי המועצה בכלל ובאזור מלונות ים המלח בפרט 

 טיפול בסוגיית שוטטות כלבי הבר עפ"י פקודת הכלבת 

 טיפול בפניות התושבים בנוגע למטרדי בע"ח שונים 

  הגברת המודעות ותוכנית הסברה לציבור התושבים בעניין טיפול, חיסונים, החזקה ומחלות

 בבע"ח

 וטרינריתון שוטף של הציבור בנוגע לפעילויות המחלקה העדכו 

 

על אף משבר הקורונה, פעילות המחלקה אינה פוסקת0 בשבועיים האחרונים נתבשרנו כי התגלה 

מקרה של כלב נגוע בכלבת, בקיבוץ קטורה שבחבל איילות0 באירוע ננשכו כלבה ושני בני אדם, אשר 

 נזקקו לטיפול רפואי0

תרחש אחר מספר שנים של שקט באזור ויתכן וקשור בהחלטה שהתקבלה מקרה הכלבת הזה מ

במהלך חודש נובמבר האחרון על איסור ירי בכלבים משוטטים, ע"י פקחי רשות הטבע והגנים0 פעולה 

מסוג זו, לצערנו היוותה כלי עיקרי להתמודדות עם כלבי בר משוטטים המגיעים מגבול ירדן, אשר 

 חדירה לתחום הרשות0עלולים לשאת את המחלה ולה

לאור זאת אני מדגישה כי על פי פקודת הכלבת, ישנה חובת חיסון כלבת לכל כלב, מדי שנה0 יש 

 להימנע משוטטות של כלבי בית ללא בעלים וללא רצועה0

כמו כן, אין להתקרב לכלב משוטט, יש להימנע מהאכלת בע"ח בשטחים ציבוריים וכן לדאוג לסגירת 

 על מנת למנוע חדירה של בע"ח משוטטים לתחומי הישובים0פחי האשפה ביישוב, 

 0..2...0-0.במידה ונתקלתם בכלב משוטט יש לדווח בהקדם למוקד המעוצה 

עוד בזמן הסגר השלישי, חזרנו להפעלת מבצע סירוס ועיקור של חתולי רחוב ברחבי המועצה0 

נלכדים חתולים משוטטים,  אשקלון", במהלכו –המבצע נערך בשילוב עם עמותת "צער בעלי חיים 

מובלים למרפאה וטרינרית, שם עוברים הליך של סירוס או עיקור ןמסומנים באוזנם השמאלית0 

במהלך התקופה הקרובה יגיעו לישובים השונים בתיאום מראש לוכדות מטעם העמותה0 

דעות באפשרותכם לדווח למוקד על הימצאות חתולי רחוב לא מסומנים, וכן מומלץ להתעדכן בהו

מזכירות הישוב/המועצה טרם הגעת הלוכדות, על מנת להימנע מלכידה של חתולי בית שאינם 

 מסומנים0 

וטרינרי במועצה ו( בצורה מהימנה, המערך ה394.לאחרונה, על מנת ליישם את פקודת הכלבת )

בים עבר שדרוג תוכנה, במטרה לאפשר אמצעי מעקב, בקרה ואכיפה נגישים יותר לסימון וחיסון כל

של תושבי הרשות0 כמו כן המערך יאפשר נגישות קלה יותר לתושבים כולל דיוור ירוק בדואר 

 אלקטרוני למען איכות הסביבה0

טרינרית במועצה, בכתובת מייל תקינה, על מנת ואנא עדכנו את המרפאות המטפלות או המחלקה הו



 
 
 
 

 
 

ראת חיסון וכן רישיון בתוקף שתוכלו לקבל בצורה פשוטה, ישירות לתיבת הדואר שלכם, התראות לק

 עבור כלבכם0 

שימו לב כי מעתה ניתן לשלם באשראי, את תשלום האגרה ישירות במרפאה המחסנת, ללא תיווך 

 של מחלקת הגבייה במועצה0  

בנוסף, ממליצה לאמת את פרטיכם האישיים, המופיעים תחת שבב כלבכם, על מנת לאפשר 

 תקשורת תקינה במידה וכלבכם אבד0  

כלבים משוטטים  ..-אסיים בנימה אופטימית, כי בחודשיים האחרונים נלכדו ע"י פקחי המועצה, כ

נקלטה ע"י  .ממתינים לאימוץ במשפחות אומנות,  5מהם נמצא בית חם,  9-בתחומי הרשות0 ל

 ואחת הועברה לשיקום0 לפרטים ואימוץ מוזמנים לפנות אלי בשמחה! SOSעמותת 

 ( ;ת, עם הרבה בריאות ומעט שוטטות מאחלת לכולנו שנה מוצלח

 

 בברכה,       

 (.234דר' יעל ניסים )מ0ר         
 וטרינרית רשותית מ0א תמר        

                                                                                       tamar.co.il-vet@ma    
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