
ענף בכותרות

השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות אבחנו את 
מחלת הפה והטלפיים בבקר ברפת קיבוץ ניר יצחק, סמוך 
לגבול רצועת עזה. במסגרת התיאום בין ישראל והרשות 

הפלשתינאית, הודיע המשרד למקבילו הפלשתינאי על 
התפרצות המחלה ברפת בישראל. בבירור נודע לישראל, 

כי המחלה התפרצה בעדרי צאן ובקר ברצועת עזה, באזור 
רפיח, חאן יונס והעיר עזה כבר לפני מספר שבועות, אך 
לא דווחה ולא נשלחו דגימות על ידי הרשות בזמן אמת 
לישראל, כנהוג. חוסר הדיווח מידית לא אפשר לישראל 

לבצע פעולות מניעה בצד הישראלי, שהביאו עתה 
להתפרצות המחלה בישראל. דגימות שנשלחו מהרשות 

הפלשתינאית באיחור רב למעבדות המכון הווטרינרי 
במשרד אכן איששו את אבחון המחלה. בעקבות גילוי 
המחלה ברצועה, תעביר ישראל לרשות הפלשתינאית 

30,000 מנות חיסון. מנהל השירותים הווטרינריים 
במשרד החקלאות, ד"ר נדב גלאון מסר כי "הטלנו הסגר 

על תנועת בעלי חיים באזור המחלה בדרום. הנחת 
העבודה שלנו היא כי כל רצועת עזה נמצאת בסיכון 

גבוה לתחלואה במחלת הפה והטלפיים כעת, ויש סיכון 
כי בני אדם יעבירו את המחלה בגופם, בגדיהם או כליהם. 
הציבור נקרא להישמע להוראות ולהימנע מביקור במשקי 

בעלי חיים באזור הסיכון בעוטף עזה". ממועצת החלב 
נמסר כי "מחלת הפה והטלפיים בבקר לחלב, התגלתה 

ברפת קיבוץ ניר יצחק. בבירור נודע כי המחלה התפרצה 
בעדרי צאן ובקר ברצועת עזה, באזור רפיח, חאן יונס 

והעיר עזה לפני מספר שבועות, אך לא דווחה בזמן 
אמת כנהוג. עם התפרצות המחלה הוטל על רפת ניר 

יצחק סגר, מגבלות ואיסור תנועה של בקר כולל הובלת 
חלב למחלבה קולטת. במקביל, בוצעו חיסוני דחף לכל 

האזור הגובל עם רצועת עזה. מדיווחים עדכניים עולה כי 
המחלה נמצאת בנסיגה. 

מועצת החלב חוזרת ומדגישה כי מחלת הפה והטלפיים 
אינה מדבקת לבני אדם וכי על המגדלים להמשיך 

ולהגביר את נושא הבטיחות הביולוגית הכוללת בקרה 
על כניסת כלי רכב ובני אדם שאינם מורשים לאזור 

הרפת או הדיר. ▲

במשרד מדגישים כי יש להמשיך ולהקפיד לרכוש מוצר 
באריזה מקורית, סגורה ונקייה עם התוויה וסימון 
של תאריך ייצור ותאריך פג תוקף. שר החקלאות, 

אורי אריאל: "אנחנו רואים בחומרה רבה את השיווק 
והמסחר של בשר לא מפוקח. זה פוגע בבריאות 
הציבור ובמגדלים החוקיים, ולכן אנחנו פועלים 

ונמשיך לפעול לשמירת החוק, לתפיסת העבריינים 
ולמיגור התופעה". באזור הצפון נחשפו שלושה מקרים 

בהם הוחזק בשר בתנאים אסורים, בניהם: החזקת 
בשר באטליז ללא התעודות הרלוונטיות, וניסיון 

הברחת בשר משטחי הרשות הפלשתינאית לגבולות 
ישראל. ממשרד החקלאות נמסר, לנוכח אירועים אלו 
וקודמיהם, יש להדגיש בכל הזדמנות, כי חל איסור על 
העברת מוצרים מן החי משטחי הרשות הפלשתינאית 

עקב חשש לבריאות הציבור, וכן, חל איסור על 
הפעלת מפעלי בשר ללא אישור ופיקוח. במשרד 

מבקשים מהציבור להקפיד לרכוש בשר במקומות 
מוכרים הנמצאים תחת פיקוח. בנוסף, יש להקפיד 

על מוצר באריזה מקורית, סגורה ונקייה עם התוויה 
וסימון של תאריך ייצור ותאריך פג תוקף. ▲

ישראל תעביר לרשות הפלשתינאית 
30,000 מנות חיסון למחלת הפה והטלפיים

בשר אסור

חוסר דיווח של הרשות הפלשתינאית לישראל הביא לזליגת מחלת הפה והטלפיים 
בבקר סמוך לגבול עם עזה. ממשרד החקלאות נמסר כי המחלה אינה פוגעת בבני אדם 

וכי אין כל סכנה לבני אדם בשתיית חלב או אכילת בשר •

מפקחי משרד החקלאות חשפו 1.1 טון בשר בקר ובשר עוף אשר הוחזקו בתנאים 
אסורים. בין המקרים, נחשף אטליז הממוקם בעיר חיפה, ובו 600 ק"ג בשר שאינו ראוי 

למאכל)!( בכלל המקרים, הבשר שנתפס הושמד •
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