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  20/03/2016

 והחזקתם במוסדות אקדמאים חיים-יבוא דוהנושא: 

 

רשות הטבע והגנים. המסמך הנוכחי מפרט את מהיתר קבלת  יםע"פ חוק, יבוא והחזקה של דוחיים מחייב
מוסדות אקדמאים. כן הוא מציג היבטים ועקרונות עבור על ידי התנאים בהם יותר יבוא והחזקה של דו חיים 

 שמירה על היגיינה ובטיחות ביולוגית במהלך החזקת דוחיים בתנאי שבי. 

(כשלישIUCNלשמירתטבע)המרכזיארגוןהמתביותר.עלפיהערכותשלקבוצתהחולייתניםהמאויהםדוחיים

 הדוחיים נמצאיםתחתאיוםמהמיניםשל מחלות . מדבקות אחד המהן תורמיםלדעיכהמרכזייםההגורמים

 של ולהכחדה אוכלוסיות דוחייםבגודל מיני ו. וכוללים מגוונים דוחיים של מחלה זיהומיםגורמי ירוסים,

הנגרמותעלידישניסוגימחלותמתפרצותנמצאכי,עובשים,פטריותוטפיליםאחרים.לאחרונה,םבקטריאליי

פתוגנים פטריות , הפטרייה Bd)Batrachochytrium dendrobatidisדוגמת ה( מקבוצת Iridoviruses-ונגיפים

(Ranavirus spp. )ה.העולםבכלשלדוחייםהופכיםלגורםמרכזיבתמותהשלאוכלוסיותברBdלדעיכההנקשר

מ למעלה של הכחדה או אוכלוסיות 200-בגודל מיניםמינים. מאות אלו מחלות דוחייםנוספיםעבור של

ביולוגיתהבטיחותההיגיינהוה,החזקהה.לכןלתנאי)ללאסימניתחלואה(המחלהגורמינשאיםשלכמשמשים

 במיוחדבישראל.עלאוכלוסיותהברחשיבותגבוההבהגנהקיימתשלבע"חבתנאישבי שכן,המקרהרלוונטי

 ושלושהמוגדריםבסכנהקריטיתלהכחדה.מינידוחייםרקאחדאינובסטאטוסשלסיכון,7ביןמ

 

מוסדותאקדמאים יבוא והחזקה של דוחיים במוסדות אקדמאים:מטרות  יבואדוחייםלישראלע"י
יותרבמקריםהבאים:

 אומחקרהמיועדלשימורמיניםמקומייםלמשלגרעינירבייה,שמירתטבעעבור. 

 הוראהמעבדותעבור. 

 מחקררפואיעבור. 

 .מהמיניםהמקומייםשלדוחייםהחזקהיותריבואו/אולא 

 מקור בע"ח

 מספקיםמסחרייםבחו"לבלבדיותריבואשלדוחיים. 

 הווטרינריםיצורףהעתקתעודתבריאותבהתאםלהנחיותהשירותים. 

 איסוףפרטיםשלמינידוחייםמקומייםמהטבעבישראליותרלמטרותשמירתטבעבאופןישירבלבד
 דוגמתמחקרלשימורמיניםמקומייםאוגרעינירבייה.

 , החזקה וגורל בע"חאופן היבוא

 .יבואישירלאוניברסיטה,ללאמתווךבינייםבישראל

 עםהגעתםועדסוףהפעילותכלבע"חהחייםיוחזקובבידודמלא. 

 בתוםהפעילותכלבע"חיושמדובהתאםלתקנותחוקצב"ח 

 1כלתקופתההחזקהתבוצעהקפדהעלהיגיינהובטיחותביולוגית,כמפורטבנספח. 
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 ודיווחהיתרים 

 .נדרשאישורועדתאתיקהשלהמוסדהכוללשמותהמיניםוכמותהפרטים 

 המעידשהפרטיםהמיובאיםגודלובשבי.תהמייצאנדרשהיתריצואשלהמדינה

 :אתההיבטיםהבאיםהיתרמרט"גישלהפיקמסמךמפורטהמתארקבלתעבור 
o סיבהלייבואדוחיים 
o מקוריבואהפרטים 
o הנדרשיםמספרפרטים 
o משךהחזקה 
o ופרטיהתקשרותעםאחראיהמתקן.מתקןאומעבדהבהםיוחזקוכתובתותאורה 
o היגיינהובטיחותביולוגיתהיבטיםשלבכללזהתנאיםבהםיוחזקו,שלהאורמפורטית

 .והעבודהעםבעליהחייםשננקטיםבתקופתההחזקה
o פרטיםותנאיםלהתקשרות(חבתוםהפעילותומיאחראילביצועאופןהשמדתבע"תיאור(. 

 

 אתההיבטיםהבאים:דיווחהכולליוגשלרט"גוכתנאילחידושהיתרבתוםהפעילות 
o לאוניברסיטהמועדהגעתםשלבע"ח. 
o מספרהפרטיםשהתקבלו. 
o משךהחזקה. 
o מועדהשמדה. 
o .אירועיםחריגיםדוגמתתחלואהאותמותה,טיפולשניתןוממצאיבדיקותשבוצעו 
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חיים -הנחיות לשמירה על היגיינה במהלך עבודה עם דו: 1נספח 

. ביצוע ההנחיות הנ"ל יתרום לשמירה על וטיפול בהם להחזקה של דוחיים בתנאי שבילהלן הנחיות כלליות 
ולמנוע הפצה של מחלות  ין בע"ח בתוך מתקן ההחזקהלמנוע ולבקר התפרצות מחלות ב במטרההיגיינה 

 לאוכלוסיות הבר. 

 :החזקה של בע"ח

 (יהיואופטימלייםלכלהמיםטמפרטורת,נפחמים,משטרתאורה,מכליםתנאיההחזקה)למשלגודל
 מין.

 בע"חאחרים.בחדרבומוחזקיםמספרמאוכלוסיותשלבע"חממקורשונהיוחזקובנפרדאחדמהשניו
 .נפרדיםבמכליםשוניםהמיניםאתהמיניםישלאכסן

 ה האכסון חדר או ולחטאבקלותמעבדה לשטוף שניתן מדפיםורצפה מתקניםדוגמתמתלים, יכלול
 לבעליהחיים.כלהמשטחיםהחשופיםלשטיפהולחיטוי.ישלתכנןלוחזמניםקבועויעילות

  עשויים יהיו וההובלה האכסון חומריםשאינםמכלי וביעילות. ולחטאבקלות לשטוף חומריםשניתן
אכנקבוביים טרם מומלצים. פלסטיק או פיברגלס זכוכית, אתדוגמת היטב לשטוף יש דוחיים, לוס

לחטאהמ ריכלים, לאחר פרוצדורה אותה על לחזור יש מלא. באופן ולייבש במים שוב לשטוף קון,
 תיאורשיטותחיטוימוצגותבטבלהלהלן.כליםוטרםהאכסוןשלהם.המ

 ציוד:

 דוחייםבכללזהכליעבודה,בציודייעודיהמשמשלטיפולשבחדרההחזקהובמעבדותימצאישלהבטיח
 כפפות,ולבוש.

  עם עיסוק בוגריםבעת המדוחיים ניקוי בעת להשתמשאו יש ללאכלים ויניל, או לטקסט בכפפות
.במקרהשללרוותוראשניםישלהשתמשבכפפותוינילשטופותבלבד.אםנעשהשימושבכפפותאבקה

כפפותבמעברביןאוכלוסיותאוישלהחליףעםאבקהישלהקדיםולשטוףאתהאבקהטרםהשימוש.
 כלים.מ

 ביגודמגןוציודמעבדה,כליאכסוןשכלהציוד,בכללזהיסוקעםבע"חובתוםהפעילותישלוודאלפניע
 .הנחיותחיטוימפורטותבהמשך.ולאחרמכןיובשובאופןמלאחיטויועבר

 (.רבפעמייםככלשניתןמומלץלהשתמשבציודמתכלה)במקוםחיטויכלים 

 ישלוודאשלאנותרושייריםשלחומרחיטויעלהכליםלשטוףאתהציודבמיםנקייםלאחרהחיטוייש.
 ולאפשרלאחרמכןייבושמלא.

 דוגמתעובש,קליפותעצים,ענפיםאוצמחיםאוהחזקהכלימאיןלמחזראביזריםאורגאנייםנלוויםל
ומשמשיםוקטוריםלהעעבירםביןמלה אביזריםאלוקשיםלחיטוי אביזריםכלים. ברהשלפתוגנים.

נקבובייםנלוויםמחומריםשאינם מיםומחסותפלסטיקקערותדוגמת חיטויליישםניתן פרוטוקול
 .בהםשימושחוזרבטרם

 טיפול במים

  מיםגבוההקיימתחשיבות במקריםרבים, דוחיים. של להחזקהבשבי המיועד במיםבמתקן לטיפול

שאינםמטופליםמשמשיםוקטורמר למשל פתוגנים. להפצהשל להפצהוהדבקהבטיפהBdכזי ניתן
 .אחתשלמים

 באמצעותסינוןבפחםפעיל,תוספים,)למשלכלור(כימיקליםבמיםהנכנסיםישלטפלולסלקשאריות
 מחליףיוניםאואוסמוזההפוכה.פילטריםאוקולונות,אוורורהמים

 

mailto:u.mada@npa.org.il


 
    

 
 
 

 
 

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

 ישלמנועמגעשלמיםהיוצאיםממכליםשלגידולוהחזקהעם
 אחרים. היוצאיםמכלים המים אם כללי כפסולתבאופן טיפולמהמתקן למפעל ישירות מועברים

בשפכים , במרבית שקיים היאהמקריםכפי הבר לאוכלוסיות פתוגנים של להפצה הסיכון בישראל,
 הקולחים,לסנןולטפלבהםלפניהפינוי.ולרכזאתבכלמקרהאחרישלאסוףנמוכה.

 פרוטוקולים ופעילות במתקן 

 נושאיםמחלותבעלותפוטנציאל בע"חהשוהיםבמתקן כל בע"חלהניחכי הטכנאים/מגדליםשל על
גיבושויישוםשלפרוטוקוליםלכן,לסכןאתאוכלוסיותאחרותבמתקןואתאוכלוסיותהברבישראל.

 הפצהשלמחלות.תחלואהופעילותשגרתיתבבסיסיומייכוללסייעמאודבמניעתניהולונהליםו

  בעליופיטאתהלהתחיליש בבע"חמתרביםאו לל יש כן גבוהה. תחילהחשיבותשימור בבע"חטפל

לנשאותשלמחלות שנבדקו תחלואהאו שאינםמראיםסימני תקופהארוכה, וBd)ששוהיםבמתקן

RV)אחרונים.ופלוטיתקן,שעדייןנמצאיםבבידוד,.בע"חחדשיםבמ 

 במטרהלזהותבעיותפוטנציאליותהשוהיםבמתקןבע"חכלבתחילתיוםעבודהישלבצעתצפיתעל
(.במקרהווטרינר)עלפיהנחייהשלבאופןמידידוגמתתחלואהאותמותה.במקריםאלוישלבצעטיפול

לעדכןישבכלמקרהשלזיהויפרטיםחוליםאומתיםשלתמותהישלבצעבדיקהלזיהויגורםהתמותה.
 אישקשרברט"ג.



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

 משך חשיפה ריכוז  חומר אביזר

אויותרמגעשלדקהאחת70% אתנולידיים

לאחרמכןלאפשרייבושמלא

דקות5מ"ג/מ"ל1תמיסהVirkon S*ציוד,וביגודמגן

דקהאויותר70%אתנולציודוביגודמגן

אקונומיקהציודוביגודמגן
ביתית

השרייהלמשךרבעשעה3%

חצישעהאויותרמ"צ60חימוםכליםקטנים

אוטוקלבקטניםכלים

השרייהאובגדים,תיקים,בדים
כביסה

לפחותרבעשעהמ"צאויותר60

 ישלוודאשלאנותרושייריםשלחומרחיטויעלהכליםלשטוףאתהציודבמיםנקייםלאחרהחיטוייש.
 ולאפשרלאחרמכןייבושמלא.
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