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כאב בחיות משק

מרכיב עיקרי ברווחת הצאן•
חופש מרעב וצמא: חמשת החרויות

חופש מחוסר נוחות 

פציעה ומחלה, מכאבחופש 

חופש להביע התנהגות טבעית

חופש מפחד וחוסר נוחות

(צרכנים)בעל משמעות לדעת הקהל •

?כיצד מוגדר כאב•

הקשורה ממשית או , חוויה חישתית או רגשית לא נעימה"
(ISAP"  )בפגיעה ברקמהפוטנציאלית 

למדעי הבקר והצאן31-הכנס השנתי ה



משמעות כאב לבעל החיים

גם מירב הסיכויים שיגרום לכאב , הגורם לכאב בבני אדםגירוי •
.ח"בבע

קשה יותר למדוד את המרכיב הנפשי  . כאב הוא גופני ורגשי•
אך זה לא מפחית מחשיבותו, ח"לכאב אצל בע

(Scott, 1967; Weisner & Sheard, 1933)

לחיות משק יכולת לחשוש מאירועים כואבים בעתיד•

(Leake, 2005)

ח שחשוף הרבה לכאב יפתח תגובת יתר לכאב "בע•
((hyperalgesia ,כל גירוי לא נעים יורגש בצורה כואבת יותר.
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השפעת הכאב על היצרנות

החלמה מפציעה

שפעול מערכת החיסון

טווח-כאב ארוךטווח-כאב קצר

ח  "גורם לבע

לנוח ולאגור  

כוחות

ירידה באכילה

ירידה במשקל

ירידה בפוריות

ירידה בתנובת חלב

תיתכן אלימות  

יתר של  

חיידקים
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כאב ראשוני



בפני  פתוגןאלא יכול להוות , כאב הוא לא תוצאת קצה"
"  עצמו

(2002, פישר)

(Hellebrekers, 2000).
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פגיעה  

בתפקוד  

הפיזיולוגי

ירידה בתפקוד  

מערכת החיסון

ירידה באכילה  

ובגדילה

מאזן אנרגיה שלילי  

רעלת  , קטוזיס)

(הריון

פגיעה עצמית  

,  נשיכות)

(גירוד

השלכות  

של כאב



הגורמים העיקריים לכאב בצאן

2014משנת ( הגוף האירופאי לבטיחות מזון)EFSAח של "מדו•

נמצא כי עיקר הבעיות הקשורות ברווחה אצל כבשים בוגרות הם  
פציעות  , המלטות קשות, footrot))צליעות , סבל מעקת חום

.עטיןודלקות 

בכבשים נמצא כי גם  . מסיבה כאב רב לבעל חייםדלקת עטין •
גורמות לעליה בווקליזציה ובתנועות  דלקות עטין תת קליניות

.הראש בהשוואה לכבשים בריאות

טלאים עיקר הבעיות המדווחות הן פעולות ממשקיות  אצל •

.בעיות בדרכי העיכול ובעיות מולדות, (סירוס והסרת זנבות)

?  ואצלנו•
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למדעי הבקר והצאן31-הכנס השנתי ה

גבוהה שעלולה להביא  האם ולדנות 

ותמותה מצדיקה את  קשות להמלטות 

?הרווח הכלכלי

פציעות כתוצאה מחוסר תשומת  

לב

?מתי להוציא
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ענו כי  100%" חקלאית"בסקר של רופאי ה
לדעתם יש לספק לבקר משככי כאבים למקרי  

?מה ההבדל בצאן...צליעות קשות



הגבלות עולמיות על פעולות השחתה בצאן
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?מהי החקיקה בישראל•

:1994ד"התשנ-(ח"הגנה על בע)חוק צער בעלי חיים 

לא יתאכזר אליו ולא יתעלל בו , יענה אדם בעל חייםלא "
.בדרך כלשהי

."יבצע אדם בבעל חיים חיתוך ברקמה חיה למטרות נוילא -
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לפעולות השחתה בצאןט"השוהנחיות 
תנאיםפעולה

הסרת  

קרניים

.משיקולים ממשקיים בלבד. 1

ימים מחייבת הרדמה מקומית אשר תבוצע על ידי רופא  10כל הורדת קרניים מעבר לגיל . 2

.וטרינר

הסרת ניצני  

י "קרניים ע

משחה

.משיקולים ממשקיים בלבד. 1

.ימים הפעולה תבוצע בהרדמה בלבד10לאחר גיל . 2

הסרת ניצני 

י  "קרניים ע

צריבה 

בחום

.משיקולים ממשקיים בלבד. 1

.ימים-5ימים ל 3חייבת להיעשות בגיל שבין . 2

,או מתן משככי כאבים/הפעולה תתבצע באלחוש ו. 3

.בהתאם להמלצות הרופא הווטרינר

ככל שהדבר דרוש למניעת הפרעות בהרבעה ובהזרעה מלאכותית, משיקולים ממשקיים בלבד. 1קטימת זנב

קטיעה ניתוחית תבוצע על ידי רופא וטרינר בלבד. 2

:תחת הגבלותקטימה באמצעות טבעת גומי מותרת . 3

.ימים3-7בין : גיל הטליה. א

.זאתלמטרה המיועדתייעשה שימוש רק בטבעת גומי מיוחדת . ב

(.מקומיתובהרדמה)שימוש במשככי כאבים . ג
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הערכה פיזיולוגית והתנהגותית של כאב

:הערכה פיזיולוגית

.R-R intervals))קצב לב לא אחיד , עליה בקצב הלב-

עליה בקצב הנשימה-

רעידות שרירים-

הרחבת אישונים-

infra-red thermography-בשינויים בחום הגוף הנמדדים -

:באיברים שונים

נצפה בבקר בעקבות גירוי מכאיב  –העין ' ירידה בטמפ-

או מפחיד חום  

או באזור קטיעה של זנב , החמה/ באזור הכוויה הקרה-

.  בבקר

.של מערכת החיסוןתגובה -
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?  איך מודדים כאב•

קורטיזול: סמנים ביולוגיים

גלוקוז

לקטט

הפטוגלובין

Beta endorphine

Amyloid A                             

ACTH                             

-חייבים לקחת דםלא 

. רוק, שיער, צואה: בדגימותבאופן לא פולשני קורטיזולניתן למדוד 

מהתגובה ולא מושפע , מפחית את הסטרס, לא גורם לכאב: יתרונות
.לריסון בעת הדיגום

לכן רלוונטי גם למדידת  , בשיער נאגרים הורמונים לאורך שבועות וחודשים*
.כאב או סטרס כרוני
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:הערכה התנהגותית

ווקליזציה-

,  (הגבהקשתת)עמידה לא נורמלית -תנוחת גוף-

שכיבה  , הצטופפות, התבודדות, הסתתרות, התכופפות
.ממושכת

,  חוסר רצון לזוז, צליעה, מעידות)תנועה לא נורמלית -

(Pacing, גרירת רגל

.תוקפנות, פחד, דיכאון, אדישות-טמפרמנט-

שימוש בחיישני פעילות יכול לתת מענה באבחון בעיות  -
.ברמת העדר

!יש הבדלים בין אישיים בתגובה לכאב
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?איך מעריכים את מידת הכאב

:בילדים•

?ח"ואצל בע•
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הערכת כאב לפי תווי הפנים  
בפרופיל

Figure 1. Lateral view of a sheep head showing four areas that are used in the 
Sheep Pain Facial Expression Scale: (1) eyes -degree of orbital tightening-, (2) 

cheek -degree of tightening-, (3) ears -posture- and (4) lip and jaw -profile-.
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Figure 2. Frontal view of a sheep head showing two areas that are 
used in the Sheep Pain Facial Expression Scale: (1) ears -posture-

and (2) nostril and philtrum -shape-. 

2
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הפניםהערכת כאב לפי תווי 

מקדימה
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מקשה על אבחון וטיפול מוקדם בבעיות  בגודל העדר עליה 
חשובה  , איתור מוקדם של פרט הסובל ממחלה או פציעה. בריאות

שחיקה ברווחת בעל החיים וצמצום הפגיעה  , למניעת כאב
.  ביצרנות
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?האם בעלי חיים צעירים מרגישים פחות כאב

ח יונק  "בע/היה נהוג לחשוב שמערכת העצבים אצל יילוד•
(  LEE, 2002)ולכן תחושת הכאב נמוכה , איננה מפותחת דיו

דבר  , לטלאים צעירים מיתרי קול שאינם די מפותחים, בנוסף
.  המקשה על ביטוי הכאב

ח צעירים מרגישים  "מחקרים שמראים שיילודים ובעישנם •
 & Mellor)בצורה אינטנסיבית יותר מאשר מבוגרים כאב 

Gregory, 2003)

כיום ידוע כי תגובה לכאב ברורה גם בחיות משק צעירות  •
ומוסכם בין החוקרים שאין הבדל משמעותי בגירוי לכאב אצל 

.  צעירים או בוגרים
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?שאלות, תודה על ההקשבה
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