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 .1711/92/– 1/1/17 ,אירועי כלבתסיכום 

"דמס /מקוםישוב לשכה וטרינרית בע"ח  בדיקהת.   בדיקה 'מס   

 A00281434 12.01.17 מעונה גליל מערבי תן 1אירוע 

 A00281474 15.01.17 סירין עמקים פרה 2אירוע 

 A00282774 30.1.17 שדה נחמיה גולן –גליל  כלב 3אירוע 

 A00281465 15.01.17 מיהמנח עמקים תן 4אירוע 

 A00283619 09.02.17 כפר קיש גולן –גליל  תן 5אירוע 

 A00285002 26.02.17 תל דן גולן –גליל  תן 6אירוע 

 A00285326 02.03.17 עראמשה גליל מערבי כלב 7אירוע 

 A00286461 16.03.17 שמיר גולן –גליל  עגלה 8אירוע 

 A00288746 12.04.17 שלומי גליל מערבי כלב 9אירוע 

 A00288836 16.04.17 סירין עמקים עגל 10אירוע 

 A00291777 17.05.17 טמרה עמקים כלב 11אירוע 

 A00292656 25.05.17 סמיע גליל מערבי כלב 12אירוע 

 A00294273 18.06.17 חמדיה עמקים תן 13אירוע 

 A00296720  23.07.17 תל דן גולן –גליל  תן 14אירוע 

 A00298319 15.08.17 תל דן גולן –גליל  תן 15ע אירו

 A00298899 23.08.17 יסוד המעלה גולן –גליל  תן 16אירוע 

 A00299866 06.09.17 שאר ישוב גולן  –גליל  תן 17אירוע 

 A00300048 08.09.17 בניאס גולן –גליל  תן 18אירוע 

 A00300817 19.09.17 שאר ישוב  גולן –גליל  תן 19אירוע 

 A00301951 08.10.17 חמדיה עמקים תן 20אירוע 

 A00301953 08.10.17 נחל חרוד עמקים  תן  21אירוע 

 A00302213 10.10.17 ניר דוד עמקים תן  22אירוע 

 23אירוע 

שתי 
פרות 

 חמישהו
 עגלים

 ירדנה  עמקים 
18.10.17;
23.10.17; 
08.11.17 

A00303008; 

A00303009; 

A00303270; 

A00303258; 

A00303255; 

A00303256; 

A00304896: 
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/מקוםישוב לשכה וטרינרית בע"ח מס"ד  מס' בדיקה ת. בדיקה 

 A00303259 23.10.17 מסעדה גולן –גליל  תן 24אירוע 

 A00303261 23.10.17 גני חוגה עמקים תן  25 אירוע

 A00303264 23.10.17 בית שאן עמקים תן  26אירוע 

 A00303627 26.10.17 מרחביה  עמקים תן 27אירוע 

 A00303739 27.10.17 פרזון עמקים תן 28אירוע 

 A00304380 02.11.17 עפולה עמקים תן 29אירוע 

 A00304484 05.11.17 בית שאן עמקים תן  30אירוע 

 A00304876 07.11.17 עין השופט עמקים תן  31אירוע 

 A00305161 12.11.17 רמת צבי עמקים כבשה 32אירוע 

 A00305395 13.11.17 גדעונה עמקים תן 33אירוע 

 34אירוע 
שני 
 יםחתול

 גן נר עמקים
13.11.17 
15.11.17 

A00305400 

A00305664 

 A00305504 14.11.17 רמת השופט עמקים תן 35אירוע 

 A00305789 16.11.17 יקנעם עמקים פרה 36אירוע 

 A00306323 21.11.17 שדי תרומות עמקים תן 37אירוע 

 A00306315 21.11.17 יקנעם עמקים תן 38אירוע 

 A00306447 22.11.17 נוה איתן עמקים תן 39אירוע 

 A00306724 24.11.17 גדעונה עמקים כלב 40אירוע 

 A00306869 27.11.17 רמת השופט עמקים כלב 41אירוע 

 
 

פרת כבשה, ,תנים השבעו עשרים ,יםחתולשני ,כלביםבעה ש אירועים לפי הפירוט:  41 -מקרים ב 48 סה"כ
 .)בקר בשר( ותפר וששלו עגלים בעהשחלב, 

 
  ,בברכה

                                        

 ,תמיר גשן ד"ר
 בשדההשירותים הווטרינריים מנהל 
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