מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה

משרד החקלאות

אגף סביבה חקלאית

השירותים הווטרינריים
ג' אב תשע"ד 03 ,יולי4312 ,

הנחיות לתיאום הטיפול בפגרי יונקים ועופות בעקבות תמותה המונית\ חריגה
דר' שלמה קפואה
רא"ג סביבה חקלאית
המשרד לאיכות הסביבה

דר' שמעון פרק
דר' רוני עוזרי
רופא וטרינרי ראשי למחלות עופות
מנהל השירותים הווטרינריים בשדה
השירותים הווטרינריים ,משרד החקלאות

מטרת ההנחיות :תיאום הטיפול הבין המשרדי בפגרי יונקים ועופות בעקבות תמותה המונית.
הנחיות :הטיפול בפגרים ייעשה בהתאם להשתלשלות האירוע ולהנחיות המפורטות להלן:
.1

החקלאי ידווח על תמותה המונית כלהלן :א) פגרי יונקים :לרופא הווטרינר המטפל \ ללשכה הווטרינרית
המחוזית (למנהל הלשכה הווטרינרית או לרופא הלשכתי) .ב) פגרי עופות :לרופא הווטרינר הממשלתי
למחלות עופות מנהל המעבדה האזורית למחלות עופות.

.4

הרופאים הווטרינריים שנקראו יגיעו לשטח האירוע.

.0

במידה ובעל מקצוע אחר (עובד מחוז המשרד לאיכות הסביבה \ פקח המשטרה הירוקה \ פקח רשות
הטבע והגנים \ עובד הרשות המקומית) יגיע למקום האירוע לפני הרופא הווטרינר ,עליו לפעול כלהלן:
 0.1להתייחס אל האירוע כאילו מדובר באירוע מדבק.
 0.4להימנע מלגעת בפגרים.
 0.0לבודד את מקום האירוע מסביבתו באמצעות סימון ,גידור וכיו"ב.
 0.2להזעיק כלהלן :א) פגרי יונקים :את מנהל הלשכה הווטרינרית המחוזית; ב) פגרי עופות :את הרופא
הווטרינר הממשלתי למחלות עופות מנהל המעבדה האזורית למחלות עופות.

.2

במידה והרופא המטפל יגיע ראשון ,הוא ידווח \ יזעיק כלהלן :א) פגרי יונקים :את מנהל הלשכה
הווטרינרית המחוזית; ב) פגרי עופות :את הרופא הווטרינר הממשלתי למחלות עופות מנהל המעבדה
האזורית למחלות עופות.

.5

מנהל הלשכה \ מנהל המעבדה האזורית למחלות עופות יקבע את אופן הטיפול בפגרים בהתאם
לאפשרויות הבאות:
 5.1טיפול במקום אחר (אם המחלה אינה מדבקת ומותר להעביר את הפגרים למקום אחר).
 5.4טיפול במקום האירוע (אם מדובר במחלה מדבקת רשומה ואסור להעביר את הפגרים למקום אחר
כדי למנוע התפשטות המחלה).
 5.0המתנה עד לאימות החשד למחלה מדבקת רשומה במידה ויש ספקות בנוגע לאבחון.

.6

הרופא המטפל \ הרופא הלשכתי \ מנהל המעבדה האזורית למחלות עופות יזעיק את מרכז סביבה
חקלאית ו/או מנהל המחוז של המשרד לאיכות הסביבה בהתאם לרשימות הבאות שבנספח:
 6.1מרכזי סביבה חקלאית במחוזות המשרד לאיכות הסביבה.
 6.4מנהלי המחוזות של המשרד לאיכות הסביבה.
 6.0אתרים להטמנת/שרפת פגרים (אתרי סילוק פסולת מאושרים להטמנת פסולת מעורבת).
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 6.2מנהלי הלשכות הווטרינריות.
 6.5מנהלי המעבדות האזוריות למחלות עופות ,רופאים וטרינריים ממשלתיים למחלות עופות.
 6.6מפת מחוזות המשרד לאיכות הסביבה \ מחוזות משרד החקלאות \ הלשכות הווטרינריות
ההנחיות והרשימות תמצאנה בתיק אחד במשרדים הבאים:
 6.6במחוזות המשרד לאיכות הסביבה ומשרד החקלאות.
 6.6בלשכות הווטרינריות.
 6.6במעבדות האזוריות למחלות עופות.
 6.13במשרד מנהל השירותים הווטרינריים בבית דגן.
 6.11במשרד מנהל השירותים הווטרינריים בשדה.
 6.14במשרד הרופא הוטרינרי הראשי למחלות עופות.
 6.10במשרד רא"ג סביבה חקלאית.
 6.12במשרד רופא ראשי "חקלאית" קיסריה.
 6.15באיגודי הערים וביחידות לאיכות הסביבה
 6.16במנהלת הכינרת
 6.16ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות
 6.16ברשות הטבע והגנים
.6

המרכז המחוזי לסביבה חקלאית והרופא הווטרינרי הלשכתי \ הרופא הווטרינר הממשלתי למחלות עופות
ומנהל המעבדה האזורית למחלות עופות יקיימו התייעצות משותפת בנוגע למקרים הבאים:
א .טיפול במקום אחר  -בהתאם לסיבת התמותה ועל פי שיקול דעתו של מנהל הלשכה הווטרינרית \
מנהל המעבדה האזורית למחלות עופות ,כלהלן:
.1א 6.העברה למתקן הכילוי ליד קיבוץ עין המפרץ.
.4א 6.הטמנה באתרים מאושרים לסילוק פסולת להטמנת פסולת מעורבת (רשימה בנספח).
.0א 6.פתרון מאושר אחר.
ב .טיפול במקום האירוע  -בהתאם לסיבת התמותה ועל פי שיקול דעתו של מנהל הלשכה \ מנהל
המעבדה האזורית למחלות עופות ,כלהלן:
.1ב 6.הטמנה.
.4ב 6.שרפה.
.0ב 6.פתרון מאושר אחר.

.6

המרכז המחוזי לסביבה חקלאית ייעץ וינחה את מנהל הלשכה הווטרינרית \ מנהל המעבדה האזורית
למחלות עופות בנוגע לאופן הטיפול הסביבתי ,כלהלן:


הטמנה :דחיפות הטיפול ,אתר הטיפול ,איטום בור ההטמנה מפני חלחול ,שימוש בסיד לא
כבוי וכיו"ב.



שרפה  :אתר השרפה ,עומק החפירה ,עיתוי השרפה ,חומר הבעירה ,מניעת מפגעים.



פתרון מאושר אחר :בהתאם לפתרון.
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המשרד להגנת הסביבה

משרד החקלאות

אגף סביבה חקלאית

השירותים הווטרינריים

יוכן דו"ח משותף לכל טיפול באירוע תמותה המונית\חריגה של פגרי יונקים \ עופות .הדו"ח יכלול:
 6.1נתונים (מיקום ,סוג בע"ח ,מספר ראשים בעדר \ בלהקה ,תמותה ,חולים וכיו"ב).
 6.4תיאור הטיפול המשותף.
 6.0מסקנות והמלצות.

בברכה,

דר' שלמה קפואה
ראש אגף סביבה חקלאית

דר' רוני עוזרי
מנהל השירותים הווטרינריים בשדה

0
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דר' שמעון פרק
רופא וטרינרי ראשי למחלות עופות
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נספח
מחוזות המשרד להגנת הסביבה
המחוז

מנהל המחוז

טלפון במחוז

מס .פקס

מחוז צפון

דורית זיס

04-6020555

04-6020590

מחוז חיפה

שלמה כץ

04-8632300

04-8632288

מחוז תל אביב

ברוך ובר

03-6952494

03-6951303

מחוז מרכז

גדעון מזור

08-9788800

08-9229135

מחוז ירושלים

שוני גולדברגר

02-6258947

02-6259636

מחוז דרום

גיא סמט

08-6280737

08-6273301

אגף סביבה חקלאית (אגרו-אקולוגיה) במטה ובמחוזות המשרד להגנת הסביבה
מחוז

שם

מטה
המשרד

דר' שלמה קפואה

רח' כנפי נשרים  ,5ת.ד02300 .
ירושלים 65262

מחוז
צפון
מערב

ד"ר תומא עבוד

המלאכה  ,0ת.ד ,565 .נצרת
עילית 16135

6400425-353

מחוז

עידו סמילנסקי

המלאכה  ,0ת.ד ,565 .נצרת

353-6400466

צפון
מזרח

כתובת

טל' נייד

טל' משרד

פקס'

353-6400106

34-6265603

34-6265663

6343555-32

6343563-32

6343555-32

6343563-32

עילית 16135

מחוז
דרום

טטיאנה טלמן

התקווה  ,2ת.ד ,403 .קריית
הממשלה ,באר שבע 62134

6400460-353

6462333-36

6462111-36

מחוז
מרכז

אמין ברנסי

רח' הרצל  ,61ת.ד ,564 .רמלה
64133

6400026-353

6666633-36

6446105-36

מחוז
חיפה

דר' עבד סיראטי

שד' פל ים  15א' ,קריית
הממשלה ,חיפה 00365

6400052-353

6604033-32

6604466-32

מחוז
ירושלים

ערן חקלאי

קרן היסוד  ,15ת.ד,02166 .
ירושלים 65262

353-6406624

6456626-34

6456606-34

מחוז
ת"א

דני בית דין

דרך מנחם בגין  ,145קריית
הממשלה ת"א 66314

6400416-353

6602222-30

6602231-30
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נושאי תפקידים במערך בריאות העופות
טלפון משרד

שם
ד"ר שמעון פרק-ר.ו.ר לבריאות העוף

טלפון נייד

פקס

30-6661663 353-6421020

דוא"ל
shimonpr@moag.gov.il

30-6661606
מ ר ח ב

ד ר ו ם

30-6666612
ד"ר אמנון ענבר-ר.ו.מ-מנהל מרחב דרום מ.מ.
ר.ו.ר

30-6661666 353-6422064

amnoni@moag.gov.il

דר' יפים פרידלוב-רופא וטר' ממשלתי

36-6064626

30-6666665 353-6421060

yafimf@ moag.gov.il

ד"ר שגית נגר-רופאה וטר' ממשלתית

30-6661626

30-6661664 353-6421056

sagitn@moag.gov.il

דר' קונסטנטין ביסטריצקי-רופא וטר'
ממשלתי

32-6441146

32-6002066 353-6421064

alexkon@netvision.net.il

אוסנת טולדו-מזכירה

30-6661606

30-6661663 353-6421644

osnatt@moag.gov.il

רות שהרבני-מזכירה

30-6666616

30-6666665 354-6660402

ruths@moag.gov.il

מ ר ח ב
30-6661644

ד"ר רם כץ-ר.ו.מ-מנהל מרחב צפון
לבריאות העוף
ד"ר אורנית אשוח-רופאה וטרינרית
ממשלתית

צ פ ו ן
30-6666634 353-6422061

ramk@moag.gov.il

30-6661626 353-6421306

דר' קריסטינה חרבוש-רופאה וטר'
ממשלתית

32-6625613

353-6421065

דר' ארקדי גלפר-רופא וטר' ממשלתי

32-6665124

32-6665124 353-6421066

@critinakharboush
yahoo.com
Orfei50@yahoo.com

לשכות וטרינריות – שירותים וטרינריים
שם הלשכה
ראש פינה

טל' בלשכה

שם המנהל/ת
ד"ר בוריס

טל' נייד
353 – 6421016

אבן-טוב

32 – 6636133
32 - 6636131

עכו-נצרת

ד"ר יובל הדני

32 – 6613623
32 – 6611645

גלבוע

ד"ר שמעון

–

פיסמניק

32 - 6266143

.

32 – 6030215

ד"ר אבי וסרמן

32 – 6030236

353 – 6421024

36 – 6561500
36 - 6561606/44

6421046

36 – 6405655
36 – 6405626

353 – 6421006

חדרה
כנות

ד"ר עובד זמיר
באר-שבע
ד"ר טיבי שטרן
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מס .פקס
–
32 – 6636113

353 – 6421016

–
32 – 6613620
–

353 – 6421004

32 – 6266146
32 - 6002066
36 - 6561314
–
36 – 6461666

מדינת ישראל
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בית-דגן

ד"ר רוני עוזרי,
מנהל השו"ט
בשדה

30 – 6661612

בית-דגן

ד"ר נדב גלאון,

30 – 6661636/14

353 – 6421055

מנהל השו"ט.

30 – 6661621
353 - 6421033
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מדינת ישראל
אגף פסולת מוצקה

המשרד לאיכות הסביבה

רח' כנפי נשרים   ,5ת.ד 02300 .ירושלים  ,6550631/4  ,65262פקס6550616-34 :

אתרי סילוק פסולת מאושרים להטמנת פסולת מעורבת (אס"פ)

(*)

קליטת כל פסולת באתרי הפסולת כפופה לתנאים ולמגבלות הקיימים בתוכניות ובתנאי רשיון העסק של כל
אתר.

מס'

שם האס"פ

פרטי המפעיל /הרשות

.1

אפעה

יצחק בורבא ,החברה הכלכלית
מועצה אזורית תמר ,נווה זוהר
6666610-36

.4

נימרה

מועצה אזורית חבל איילות66643 ,
מנהל האתר -הרצל חזות
אהוד ספיר0222616-354 ,

.0

גני הדס (דודאים)

חברת מ.מ.מ ,.ת.ד ,13510 .באר שבע62135 ,

.2

בני שמעון (דודאים)

.5

עברון

.6

אבליים

נאסר מיחזור בע"מ ,ת.ד ,162 .קריית אתא
סמיר דאוד464355-352 ,6532332-32 ,

.6

חגל

ת.ה.ל ,אבן גבירול  ,52תל אביב
טל ,6642625-30 :פקס6666616-30 :

.6

תאנים

מנכ"ל  -יחזקאל תותחני
טל ,6260362-36 :פקס0664614-354 ,6260361 :
מהנדס הפרוייקט -רון מנדלבאום
523524-351 ,6264161-36
מועצה אזורית בני שמעון,
צומת בית קמה ד.נ הנגב 65033
מזכירות יחפ"כ6611642-36 ,6615651-36 -
פקס6615606-36 :
דני נווה מנהל תפעול האתר,6420042-356 -
6236061-36
קיבוץ עברון ,ד.נ .גליל מערבי45405 ,
מוסה גרינברג 063633-354 ,6656601-32

רועי פדרמן ,כרכום
642661-366
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איגוד ערים לפסולת מוצקה גליל מזרחי וגולן
אביהו ביאלי 604546-353 ,6616011-32

מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה

משרד החקלאות

אגף סביבה חקלאית

השירותים הווטרינריים

טובלן

.6

מנהל האתר -איציק בן לולו
טל ,6664064-34 :פקס6664062-34 :
6466552-356
ת.מ.מ תעשיות מיחזור משולבות בע"מ,
דובנוב  ,13תל אביב

מתקן ארצי לפינוי וכילוי פסולת מן החי בשרפה
א.ע .ביו אקולוגיה בע"מ

6
הודפס על נייר ממוחזר

תוצרת כחול לבן

קיבוץ עין המפרץ ,ד.נ .אשרת ,45413
טל , 6666360-32 .פקס6666366-32 .

מדינת ישראל

(*)

המשרד להגנת הסביבה

משרד החקלאות

אגף סביבה חקלאית

השירותים הווטרינריים

האתרים הבאים לא קולטים פגרים ופסדים :הר נעצוץ ,נחל משמר ,טללים ,דיה ,זוהר.
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