משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה ,בית-דגן
י"ט אדר א ,תשע"ט
 24פברואר2019 ,
הנדון :עדכון הגדרת אזור סיכון למחלת הכלבת לשנת 2019
בהתאם למצב האפידמיולוגי של מחלת הכלבת בשנים  ,2018-17הוגדר מחדש אזור
הסיכון הגבוה למחלת הכלבת בשנת  ,2019בהתאם לקו המסומן במפה המצ"ב.
להלן שמות היישובים הכלולים באזור הנ"ל:
אביבים ,אביטל ,אבירים ,אבן מנחם ,אבני איתן ,אדירים ,אדם ,אדמית ,אור הגנוז,
אורטל ,אילון ,אילת השחר ,אכסאל ,אל-רום ,אלוני אבא ,אלוני הבשן ,אלונים ,אלי
על ,אליפלט ,אלמגור ,אלמות ,אלקוש ,אם אל-גנם ,אמירים ,אמן ,אמנון ,אניעם,
אפיק ,אפיקים ,ארנים ,אשדות יעקב(אח ,אשדות יעקב(מא ,אשרת ,בוסתן הגליל,
ביריה ,בית אלפא ,בית גן ,בית הלל ,בית העמק ,בית השטה ,בית זיד ,בית זרע ,בית
יוסף ,בית לחם הגליל ,בית קשת ,בית שאן ,בית שערים ,בלפוריה ,בן עמי ,בני יהודה,
בסמת טבעון ,בצת ,בקעתא ,בר יוחאי ,ברעם ,ברק ,גבע ,גבעת אלה ,גבעת יואב ,גבעת
עז ,גבת ,גדות ,גדיש ,גדעונה ,גונן ,גזית ,גן נר ,גנוסר ,גניגר ,געתון ,גרן ,גרנות הגליל,
גש(גוש חלב) ,גשור ,גשר ,גשר הזיו ,גתה ,דאלית אל-כרמל ,דבורה ,דבוריה ,דברת,
דגניה א' ,דגניה ב' ,דוב"ב ,דחי ,דישון ,דלתון ,דן ,דפנה ,האון ,הגושרים ,הזורע ,היוגב,
הלה ,הסוללים ,זרזיר ,חבר ,חד-נס ,חולתה ,חזון ,חלוץ ,חמדיה ,חניתה ,חסן ,חספין,
חפצי-בה ,חצור הגלילית ,חצרות יסף ,חרפיש ,חרשים ,טובא-זנגריה ,טיבה(בעמק),
טירת צבי ,טמרה(יזרעאל) ,טפחות ,יאנוח-ג'ת ,יבנאל ,יגור ,יובל ,יונתן ,יזרעאל,
יחיעם ,יסוד המעלה ,יעל ,יערה ,יפיע ,יפעת ,יפתח ,יקנעם עלית ,יקנעם(מושבה),
יראון ,ירדנה ,כברי ,כדורי ,כורזים ,כחל ,כליל ,כלנית ,כמון ,כנף ,כסרא-סמיע ,כפר
בלום ,כפר ברוך ,כפר גדעון ,כפר גלעדי ,כפר החרש ,כפר הנער הדתי ,כפר הנשיא,
כפר ורדים ,כפר חנניה ,כפר חסידים א' ,כפר חסידים ב' ,כפר חרוב ,כפר יהושע ,כפר
יחזקאל ,כפר כמא ,כפר מצר ,כפר סאלד ,כפר קיש ,כפר רוזנואלד ,כפר רופין ,כפר
שמאי ,כפר תבור ,כרי דשא ,כרכם ,כרם בן זמרה ,לבנים ,להבות הבשן ,לוחמי
הגיטאות ,לימן ,לפידות ,מבוא חמה ,מג'דל שמס ,מגדו ,מגדל העמק ,מגן שאול ,מדרך
עז ,מולדת ,מורן ,מזרע ,מחנים ,מטולה ,מיטב ,מיצר ,מירב ,מירון ,מלאה ,מלכיה,
מלכישוע ,מנות ,מנחמיה ,מנרה ,מנשית זבדה ,מסדה ,מסלות ,מסעדה ,מעגן ,מעוז
חיים ,מעונה ,מעין ברוך ,מעלה גלבע ,מעלה גמלא ,מעלות-תרשיחא ,מעליא ,מצובה,
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מקיבלה ,מרגליות ,מרום גולן ,מרחביה(מושב) ,מרחביה(קבוץ) ,משגב עם ,משהד,
משמר הירדן ,משמר העמק ,מתת ,נאות גולן ,נאות מרדכי ,נאעורה ,נהלל ,נוב ,נוה
אור ,נוה אטי"ב ,נוה איתן ,נורית ,נחל נמרוד ,נחף ,נטועה ,נטור ,נין ,ניר דוד(תל עמ,
ניר יפה ,נס עמים ,נצרת ,נצרת עלית ,נתיב השירה ,סאג'ור ,סאסא ,סולם ,ספסופה,
עבדון ,עברון ,עילוט ,עין אל-אסד ,עין גב ,עין דור ,עין הנצי"ב ,עין זיון ,עין חרוד(אחוד,
עין חרוד(מאחד ,עין יעקב ,עין מאהל ,עין קניא ,עלמה ,עמוקה ,עמיעד ,עמיר ,עמקה,
עספיא ,עפולה ,עראמשה ,פוריה עלית ,פסוטה ,פקיעין חדשה ,פקיעין(בקיעה) ,פרוד,
פרזון ,צבעון ,צוריאל ,צנדלה ,צפורי ,צפת ,קדמת צבי ,קדרים ,קלע ,קצרין ,קרית
טבעון ,קשת ,ראמה ,ראש פנה ,רגבה ,רויה ,רחוב ,ריחאניה ,רינה ,רכסים ,רם-און,
רמות ,רמות נפתלי ,רמת דוד ,רמת ישי ,רמת מגשימים ,רמת צבי ,רשפים ,שאר ישוב,
שבלי ,שדה אליהו ,שדה אליעזר ,שדה יעקב ,שדה נחום ,שדה נחמיה ,שדי תרומות,
שדמות דבורה ,שומרה ,שזור ,שיח דנון ,שלוחות ,שמיר ,שמרת ,שניר ,שעורים ,שעל,
שער הגולן ,שער העמקים ,שפר ,שרונה ,שריד ,שתולה ,תל יוסף ,תל עדשים ,תל
קציר ,תל תאומים ותמרת.
רצ"ב מפה של אזור הסיכון הגבוה העדכני.

בברכה
ד"ר תמיר גשן,
מנהל השירותים הווטרינריים (בפועל).
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השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה ,בית-דגן

מפת אזור הסיכון הגבוה בשנת :2019
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