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 2020הגדרת אזור סיכון למחלת הכלבת לשנת עדכון הנדון: 

 

אזור  מחדש ,  הוגדר91-8201  יםשנבמחלת הכלבת של בהתאם למצב האפידמיולוגי 

בהתאם לקו המסומן במפה  המצ"ב. , 2020הסיכון הגבוה למחלת הכלבת בשנת   

 

 להלן שמות היישובים הכלולים באזור הנ"ל:

, רום–ל , , אאכסאל, אילון תבור, איילת השחר, אחוזת ברק, אודם, אביבים

אשדות יעקב , )איחוד(אשדות יעקב , אפיקים, אמירים, ליקים, אאליפלט, אלומות

 , בית שאן, בית יוסף, בית זרע, בית השיטה, בית הלל, בירייה, בוקעאתא, )מאוחד(

, גדעונה, גדות, גבת, גבע, ג'ש )גוש חלב(, ברעם, בר יוחאי, בלפוריה, בית שערים

, דחי, דוב"ב, דגניה ב', דגניה א', דברת, דבורייה, גשר, גלעד )אבן יצחק(, גיניגר, גזית

 חצור, חמדיה, ולתה, , חהיוגב, זורע, , ההגושרים, דפנה, דן, דלתון, דלייה, דישון

, יזרעאל, יובל, יבנאל, טמרה )יזרעאל(, טירת צבי, טייבה )בעמק(טורעאן, , גליליתה

, כדיתה, ירדנה, יראון, קנעם עילית, ייקנעם )מושבה(, יפתח, יפעת, יסוד המעלה

, כפר יחזקאל, כפר יהושע, כפר חנניה, כפר גלעדי, כפר גדעון, כפר ברוך, כפר בלום

כרם בן , כפר תבור, כפר שמאי, כפר רופין, כפר קרע, כפר קיש, כפר סאלד, כפר מצר

, מזרע, מולדת, מדרך עוז, מגידו, מגדל העמק, מג'דל שמס, להבות הבשן, זמרה

, עוז חייםמ, מסעדה, מסילות, מסדה, מנרה, מנחמיה, מלכייה, מטולה, מחנה יהודית

, מפעלי שאן, מפעלי צמח, מפעלי יזרעאל )העמק(, מפעלי גליל עליון, מעיין ברוך

, משמר הירדן, משגב עם, מרכז כ"ח, מרחביה )קיבוץ(, מרחביה )מושב(, מרגליות

 , ניין, נווה איתן, נווה אטי"ב, נווה אור, נהלל, נאעורה, נאות מרדכי, משמר העמק

עין , עין השופט, עין העמק, עין הנצי"ב, עין דור, סולם, סאסא, ניר דוד )תל עמל(

, עפולה, עמיר, עמיעד, עמוקה, עלמה, עין קנייא, עין חרוד )מאוחד(, חרוד )איחוד(

, רמות, רמות מנשה, ריחאנייה, רחוב, ראש פינה, קריית שמונה, צפת, צבעון, פרוד

אום  -שבלי , שאר ישוב, רשפים, רמת צבי, רמת ישי, רמת השופט, רמת דוד, פתלינ

שדי , שדה נחמיה, שדה נחום, שדה יעקב, שדה אליעזר, שדה אליהו, גנם-אל

, תל יוסף, חי-תל, שריד, שער הגולן, שניר, שמיר, שלוחות, שדמות דבורה, תרומות

 .תעשיון דלתון, תל תאומים, תל עדשים
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 של אזור הסיכון הגבוה העדכני. רצ"ב מפה

 

 

 בברכה

 
 גשן,תמיר ד"ר 

  מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(.
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 :2020מפת אזור הסיכון הגבוה בשנת 

 


