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                     The Veterinary Service Center   המרכז לשירות וטרינרי         

       
  2018 ספטמבר   

  יבוא חיות לאוניברסיטה:

מבצעים שיתופי פעולה עם קולגות חוקרים יבוא חיות מבוצע באופן שכיח כאשר 

א החיות הינה , הסדרת יבובאוניברסיטאות אחרות או מבקשים להביא חיות מספק בחו"ל

  . חיונית על מנת להמנע מהכנסת חיות נגועות בפתוגנים לבתי החיות

  .להלן כדי לייבא חיות למחקר לאוניברסיטה יש לפעול לפי ההסבר

  

   יבוא חיות כולל:

  )9(ראו סעיף  .חיות שמקורן מאוניברסיטה אחרת בארץ

  (קליטה לאחר קרנטינה) .חיות שמקורן מאוניברסיטה אחרת בחו"ל

  (קליטה ללא קרנטינה) יות שמקורן מספק מוכר בחו"ל.ח

  

  התהליך:

   מאתר בית החיות. טופס יבוא חיותהורדת  )1

   .תבטופס יבוא חיו 1-2החוקר הראשי ימלא את עמודים 

הווטרינר המוסד השולח (מקור החיות). ימולאו על ידי הווטרינר של  3-5עמודים 

 18(כולל מעקב של דוחות בדיקות בריאות עדכניים  2של המוסד השולח יצרף 

    . מוחזקות החיותהשולח ויפרט היכן בבית החיות חודשים אחרונים) 

Government veterinary certificate  בטופס) יש למלא את כל  6(עמוד

ביומיים שקדמו ח צריך לחתום שהחיות נבדקו הפרטים, ווטרינר של המוסד השול

  .ונמצאו בריאותלתאריך המשלוח 

 מהאתר.שיון ליבוא מכרסמים ירהורדת  )2
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לווטרינר דר' מאיה לוין ודוחות בריאות עדכניים שליחת טופס יבוא חיות מלא  )3

דוק את הבדיקות ויחליט אם ניתן לייבא את החיות, אם כן, יבהווטרינר  ,ארמה

יקבע האם החיות יכנסו לקרנטינה או ישירות לבית החיות המבוקש, רק לאחר 

 .להתקדם בתהליך אישור הוטרינר ניתן

 במשלוח). (מומלץ לבקש בקרת טמפ' העברת המסמכים לחברת השילוח. )4

 מדור רכש חול.ובאישור ספק ההובלה יקבע בתיאום  )5

  : תיאום המשלוח )6

יש לתאם משלוח שיצא ביום ו' ויגיע ביום א (ויעדים רחוקים נוספים) מארהב 

   .לארץ

  מאירופה יש לתאם משלוח שיצא ביום ב' ויגיע ביום ג' או ד'

יש לוודא שהגעת המשלוח לארץ ולאוניברסיטה לא תצא על סופש, חגים או 

 חופשות. 

הווטרינר ומנהלת משרד בית החיות יש לכתב את  בהתכתבות עם חברת השילוח )7

 על תאריך הגעת החיות.ולוודא שיודעים 

  קליטת החיות: )8

. בבית החיות המיועד , יקלטו באותו היום14חיות שיגיעו בשעות עבודה עד שעה 

ערב יוחזקו בחדר אצל אב הבית רפואה עד –חיות שיגיעו בשעות אחר הצהרים 

  לקליטתן למחרת בבוקר.

  קשר למשלח למסירת החיות:  פרטי

, )052-6851762(טל  19תורן של בית החיות עד שעה  מגדל חיות רפואה ישב

 21עד שעה  03-6409740רפואה בטלפון הפקולטה  אב ביתלאחר מכן תורן 

  .ולאחר מכן שומר מהביטחון

החיות יקלטו ביום העבודה הבא בבית החיות המיועד, הקליטה תעשה בנוכחות 

  דה.נציג המעב

  .חיות מהארץ יגיעו רק בשעות העבודה ויקלטו בבית החיות המיועד 



  

     03-640756: פקס,  03-6409919: טלפון .39040ת"ד  , 69978אביב  -אביב, תל-קריית האוניברסיטה, רמת

39040. TEL. 972-3-6409919 FAX. 972-3-6407567 RAMAT AVIV, TEL AVIV 69978 , ISRAEL, P.O.B.   

 

 

  

  

  

יש ליידע את יעל גוב  -בקרנטינה מיועדות לשהיהאשר או מגדל חיות  SPF חיות ל )9

03-6405137 .  

, 8, 7, 3, 1נא עקוב אחר סעיפים  – חיות ליבוא ממקור בארץ שאינו ספק )10

 לאחר קבלת האישור) Government veterinary certificate(אין צורך ב  9

, קליטת באחריות החוקר בהתאם לנוהל הובלהתתבצע החיות  העברת -מהוטרינר 

   החיות תתבצע בתיאום עם המטפל בבית החיות הקולט/ הקרנטינה.

  

  


