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 חשון תשפ"ב ב"י
 2021אוקטובר  18

 :לכבוד

 מגדלי עופות: גידול אורגני, גידול חופש ועופות חצר

 

 חלקות אימוןוחלקות מרעה חצרות, הנידון: איסור הוצאת עופות ל

להדביק בני אדם שפעת זו עלולה  .בנהלל משק עופותבהתפרצה  H5N1מסוג שפעת עופות  .1

 ולגרום למחלה קשה.

ישראל מהווה ציר נדידה  ,כידוע .העופות שפעת נגיף של ומעבירים יםכנשא נחשבים נודדים עופות .2

בישראל  לתקופת החורף מהעופות שוהים חלק .מרכזי מאירופה לאפריקה בסתיו ובכיוון ההפוך באביב

 . בישראל המחלה להפצת משמעותי סיכון גורם מהווים אלה עופות .וחלקם ממשיכים הלאה

נמצאים, בשל  לולי העופות האורגניים וביצי החופש, כמו גם פינות חי, גני חיות ועופות חצר אחרים, .3

גידול זו חושפת את העופות למגע  . שיטתברמת סיכון גבוהה יותר להידבקות הגידול בחצרות פתוחות,

  ת בר נודדים.רב יותר עם עופו

  !יש לסגור מיד את העופות בלולים אטומים לכניסת ציפורים ומכרסמים .4

 :להכניס אליו עופות חדשיםאין להוציא עופות מהמתחם או ביישובים הבאים . 5

שערים, גבעת אלה,  בסמת טבעון, בית, בית זיד, בית לחם הגלילית, אלון הגליל, אלוני אבא, אלונים

יקנעם עילית, כעביה )מושבה(, , יפיע, יפעת, יקנעם ף, הזורע, היוגב, הסוללים, הרדוגבת, גיניגר, זרזיר

ע, מדרך עז, מזר חג'אג'רה, כפר ברוך, כפר גדעון, כפר החורש, כפר יהושע, מגדל העמק, -טבאש  -

רכסים, רמת  קרית טבעון,עילוט,  ,(תמירה)פית, נצרת, סוואד , נומנשית זבדה, משמר העמק, נהלל

 .שער העמקים, שפרעם, שריד, תמרת רמת ישי, שדה יעקב, שמשית,דוד, 

תחלואה או של  חובת כל מגדל לדווח לשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות על כל אירוע. 6
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 ר רם כץ"ד ,בברכה

 ר לבריאות העוף השירותים הווטרינרים ובריאות המקנה"רו

 

 

 :העתקים

 ט"מנהל השו ,תמיר גשן ר"ד

 ט בשדה"מנהל שו ,אבי וסרמן 'ר"ד

 פינות חיפאה אחראית מילדנברג, רור צביה "ד

 רשותייםרופאים 

 עופותרופאי 
 הלשכה המשפטית ,ד אפרת ורד"עו

 ח משרד החקלאות"מנהל הפיצו ,רואי קליגר

 עוףצוות מערך בריאות ה
 


