20/03/2016

הנושא :יבוא דו-חיים והחזקתם במוסדות אקדמאים
ע"פ חוק ,יבוא והחזקה של דוחיים מחייבים קבלת היתר מרשות הטבע והגנים .המסמך הנוכחי מפרט את
התנאים בהם יותר יבוא והחזקה של דו חיים על ידי מוסדות אקדמאים .כן הוא מציג היבטים ועקרונות עבור
שמירה על היגיינה ובטיחות ביולוגית במהלך החזקת דוחיים בתנאי שבי.
דוחייםהםקבוצתהחולייתניםהמאוימתביותר.עלפיהערכותשלהארגוןהמרכזילשמירתטבע()IUCNכשליש
מהמינים של הדוחיים נמצאים תחת איום .מחלות מדבקות הן אחד מהגורמים המרכזיים התורמים לדעיכה
בגודל אוכלוסיות ולהכחדה של מיני דוחיים . גורמי מחלה של דוחיים מגוונים וכוללים וירוסים ,זיהומים
בקטריאליים,עובשים,פטריותוטפיליםאחרים.לאחרונה,נמצאכימחלותמתפרצותהנגרמותעלידישניסוגי
פתוגנים ,פטריות דוגמת הפטרייה  Batrachochytrium dendrobatidis( )Bdונגיפים מקבוצת ה -Iridoviruses
( )Ranavirus spp.הופכיםלגורםמרכזיבתמותהשלאוכלוסיותברשלדוחייםבכל העולם.הBdנקשרהלדעיכה
בגודל אוכלוסיות או הכחדה של למעלה מ - 200מינים .עבור מחלות אלו מאות מינים נוספים של דוחיים
משמשיםכנשאיםשלגורמיהמחלה (ללאסימניתחלואה).לכןלתנאיההחזקה,ההיגיינהוהבטיחותהביולוגית
שלבע"חבתנאישביקיימתחשיבותגבוההבהגנהעל אוכלוסיותהבר .המקרהרלוונטיבמיוחד בישראל ,שכן
מבין7מינידוחייםרקאחדאינובסטאטוסשלסיכון,ושלושהמוגדריםבסכנהקריטיתלהכחדה.
מטרות יבוא והחזקה של דוחיים במוסדות אקדמאים :יבוא דוחיים לישראל ע"י מוסדות אקדמאים
יותרבמקריםהבאים: 





עבורשמירתטבע,למשלגרעינירבייהאומחקרהמיועדלשימורמיניםמקומיים.
עבורמעבדותהוראה.
עבורמחקררפואי.
לאיותריבואו/אוהחזקהשלדוחייםמהמיניםהמקומיים.

מקור בע"ח




יותריבואשלדוחייםמספקיםמסחרייםבחו"לבלבד.
יצורףהעתקתעודתבריאותבהתאםלהנחיותהשירותיםהווטרינרים.
איסוףפרטיםשלמינידוחייםמקומייםמהטבעבישראליותרלמטרותשמירתטבעבאופןישירבלבד
דוגמתמחקרלשימורמיניםמקומייםאוגרעינירבייה.

אופן היבוא ,החזקה וגורל בע"ח
 יבואישירלאוניברסיטה,ללאמתווךבינייםבישראל .
 כלבע"חהחייםיוחזקובבידודמלאעםהגעתםועדסוףהפעילות.
 בתוםהפעילותכלבע"חיושמדובהתאםלתקנותחוקצב"ח
 כלתקופתההחזקהתבוצעהקפדהעלהיגיינהובטיחותביולוגית,כמפורטבנספח.1
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היתרים ודיווח




נדרשאישורועדתאתיקהשלהמוסדהכוללשמותהמיניםוכמותהפרטים.
נדרשהיתריצואשלהמדינההמייצאתהמעידשהפרטיםהמיובאיםגודלובשבי. 
עבורקבלתהיתרמרט"גישלהפיקמסמךמפורטהמתאראתההיבטיםהבאים:
 oסיבהלייבואדוחיים
 oמקוריבואהפרטים
 oמספרפרטיםהנדרשים
 oמשךהחזקה
 oכתובתותאורהמתקןאומעבדהבהםיוחזקוופרטיהתקשרותעםאחראיהמתקן.
 oתיאורמפורטשלהתנאיםבהםיוחזקו,בכללזההיבטיםשלהיגיינהובטיחותביולוגית
שננקטיםבתקופתההחזקהוהעבודהעםבעליהחיים.
 oתיאוראופןהשמדתבע"חבתוםהפעילותומיאחראילביצוע(פרטיםותנאיםלהתקשרות).



בתוםהפעילותוכתנאילחידושהיתריוגשלרט"גדיווחהכוללאתההיבטיםהבאים:
 oמועדהגעתםשלבע"חלאוניברסיטה.
 oמספרהפרטיםשהתקבלו.
 oמשךהחזקה.
 oמועדהשמדה.
 oאירועיםחריגיםדוגמתתחלואהאותמותה,טיפולשניתןוממצאיבדיקותשבוצעו.
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נספח  :1הנחיות לשמירה על היגיינה במהלך עבודה עם דו-חיים 
להלן הנחיות כלליות להחזקה של דוחיים בתנאי שבי וטיפול בהם .ביצוע ההנחיות הנ"ל יתרום לשמירה על
היגיינה במטרה למנוע ולבקר התפרצות מחלות בין בע"ח בתוך מתקן ההחזקה ולמנוע הפצה של מחלות
לאוכלוסיות הבר.
החזקה של בע"ח:





תנאיההחזקה(למשלגודלמכלים,נפחמים,משטרתאורה,טמפרטורתהמים)יהיואופטימלייםלכל
מין.
אוכלוסיותשלבע"חממקורשונהיוחזקובנפרדאחדמהשניומבע"חאחרים.בחדרבומוחזקיםמספר
מיניםישלאכסןאתהמיניםהשוניםבמכליםנפרדים.
המעבדה או חדר האכסון יכלול מתקנים דוגמת מתלים ,מדפים ורצפה שניתן לשטוף ולחטא בקלות
ויעילות.ישלתכנןלוחזמניםקבועלשטיפהולחיטויכלהמשטחיםהחשופיםלבעליהחיים.
מכלי האכסון וההובלה יהיו עשויים חומרים שניתן לשטוף ולחטא בקלות וביעילות .חומרים שאינם
נקבוביים דוגמת זכוכית ,פיברגלס או פלסטיק מומלצים .טרם אכלוס דוחיים ,יש לשטוף היטב את
המכלים ,לחטא  ,לשטוף שוב במים ולייבש באופן מלא .יש לחזור על אותה פרוצדורה לאחר ריקון
המכליםוטרםהאכסוןשלהם.תיאורשיטותחיטוימוצגותבטבלהלהלן.

ציוד:








ישלהבטיחשבחדרההחזקהובמעבדותימצאציודייעודיהמשמשלטיפולבדוחייםבכללזהכליעבודה,
כפפות,ולבוש.
בעת עיסוק עם דוחיים בוגרים או בעת ניקוי המכלים יש להשתמש בכפפות לטקסט או ויניל ,ללא
אבקה .במקרהשללרוותוראשניםישלהשתמשבכפפותוינילשטופותבלבד.אםנעשהשימושבכפפות
עםאבקהישלהקדיםולשטוףאתהאבקהטרםהשימוש. ישלהחליף כפפותבמעברביןאוכלוסיותאו
מכלים.
לפניעיסוקעםבע"חובתוםהפעילותישלוודאשכלהציוד,בכללזהציודמעבדה,כליאכסוןוביגודמגן
עברוחיטויולאחרמכןיובשובאופןמלא.הנחיותחיטוימפורטותבהמשך.
ככלשניתןמומלץלהשתמשבציודמתכלה(במקוםחיטויכליםרבפעמיים).
לאחרהחיטויישלשטוףאתהציודבמיםנקיים.ישלוודאשלאנותרושייריםשלחומרחיטויעלהכלים
ולאפשרלאחרמכןייבושמלא.
איןלמחזראביזריםאורגאנייםנלוויםלמכליהחזקה דוגמתעובש,קליפותעצים,ענפיםאוצמחיםאו
להעבירםביןמ כלים.אביזריםאלוקשיםלחיטוי ומשמשיםוקטוריםלהעברהשל פתוגנים.אביזרים
נלווים מחומרים שאינם נקבוביים דוגמת קערות מים ומחסות פלסטיק ניתן ליישם פרוטוקול חיטוי
בטרםשימושחוזרבהם.

טיפול במים




קיימת חשיבות גבוהה לטיפול במים במתקן המיועד להחזקה בשבי של דוחיים .במקרים רבים ,מים
שאינם מטופלים משמשים וקטור מרכזי להפצה של פתוגנים .למשל  Bdניתן להפצה והדבקה בטיפה
אחתשלמים.
במיםהנכנסיםישלטפלולסלקשאריותכימיקלים (למשלכלור) באמצעותסינוןבפחםפעיל,תוספים,
אוורורהמים,פילטריםאוקולונותמחליףיוניםאואוסמוזההפוכה.
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יש למנוע מגע של מים היוצאים ממכלים של גידול והחזקה עם
מכלים אחרים .באופן כללי אם המים היוצאים מהמתקן כפסולת מועברים ישירות למפעל טיפול
בשפכים ,כפי שקיים במרבית המקרים  בישראל ,הסיכון להפצה של פתוגנים לאוכלוסיות הבר היא
נמוכה.בכלמקרהאחרישלאסוףולרכזאתהקולחים,לסנןולטפלבהםלפניהפינוי.

פרוטוקולים ופעילות במתקן
 על הטכנאים/מגדלים של בע"ח להניח כי כל בע"ח השוהים במתקן נושאים מחלות בעלות פוטנציאל
לסכןאתאוכלוסיותאחרותבמתקןואתאוכלוסיותהברבישראל .לכן,גיבושויישוםשלפרוטוקולים
ונהליםוניהולפעילותשגרתיתבבסיסיומייכוללסייעמאודבמניעתתחלואהוהפצהשלמחלות.
 יש להתחיל את הטיפול בבע"ח מתרבים או בעלי חשיבות שימור גבוהה .כן יש לטפל תחילה בבע"ח
ששוהים במתקן תקופה ארוכה ,שאינם מראים סימני תחלואה או שנבדקו לנשאות של מחלות ( Bdו
.)RVבע"חחדשיםבמתקן,שעדייןנמצאיםבבידוד,יטופלואחרונים.
 בתחילת יום עבודה יש לבצע תצפית על כל בע"ח השוהים במתקן במטרה לזהות בעיות פוטנציאליות
דוגמתתחלואהאותמותה.במקריםאלוישלבצעטיפולבאופןמידי(עלפיהנחייהשלווטרינר).במקרה
שלתמותהישלבצעבדיקהלזיהויגורםהתמותה.בכלמקרהשלזיהויפרטיםחוליםאומתיםישלעדכן
אישקשרברט"ג.

פרוטוקול לחיטוי :מבוסס על פרוטוקולים שנמצאו מתאימים לחיטוי של פתוגן הגורם לרנוירוס
ובקטריומיקוזיס בדו-חיים
אביזר

חומר

ריכוז

משך חשיפה

ידיים 

אתנול

 70%

מגעשלדקהאחתאויותר 
לאחרמכןלאפשרייבושמלא 

ציוד,וביגודמגן 

 *Virkon S

תמיסה1מ"ג/מ"ל 

5דקות 

ציודוביגודמגן 

אתנול 

 70%

דקהאויותר 

ציודוביגודמגן 

אקונומיקה
ביתית 

 3%

השרייהלמשךרבעשעה 

כליםקטנים 

חימום 

60מ"צ 

חצישעהאויותר 

כליםקטנים 

אוטוקלב 

בגדים,תיקים,בדים 

השרייהאו
כביסה 




60מ"צאויותר 


לפחותרבעשעה 

לאחרהחיטויישלשטוףאתהציודבמיםנקיים.ישלוודאשלאנותרושייריםשלחומרחיטויעלהכלים
ולאפשרלאחרמכןייבושמלא.

4
רחוב עם ועולמו  ,3גבעת שאול ,ירושלים  ,95463טל'  / 02-5005420/1/2פקס u.mada@npa.org.il / www.parks.org.il 02-5006281

