משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

 2אפריל2020 ,
התנהלות בגני חיות ופינות חי בעת משבר מגפת הקורונה ,עדכון 2.4.2020
שלום לכולם.
החוזרים הקודמים עדין בתוקף!
על פי התקנות לשעת חירום שפורסמו ביום ה  22במרס  ,2020ועודכנו ב  31למרס  , 2020במקום עבודה לא ישהו בו
זמנית יותר מ  10עובדים או  15אחוזים ממצבת העובדים לפי הגבוה בניהם.
עובדים :מנהלי גני חיות/פינות חי ,מטפלים בפינות חי/גני חיות ,אחראי פינות חי.
"עובד" לרבות עצמאי ,מתנדב ,חייל ,ומי שמועסק ע"י המעסיק או נותן שירות למעסיק.

המגבלה על מספר העובדים לא תחול על מקום עבודה/מתחם שהוחרג בתוספת של משרד
החקלאות.
תחומי הפעילות שבאחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר הנכללים בתוספת ושלא חלה עליה מגבלת מספר הם אלו:
(מצוינים מטה הסעיפים הרלוונטיים לא כלל סעיפי ההחרגה)
סעיף  :2קבלנים ונותני שירות עיבוד למשקים חקלאיים (מטלפים ,מובילי נסורת ,וכו')
סעיף  :4מפעלים ומרכזי מזון לבעלי חיים ,מכוני תערובות ,לרבות ייצור ,שיווק ומכירה של מזון לבעלי חיים (הספקת
מזון לבעלי החיים)
סעיף  :5שירותי רפואה וטרינרית (טיפול וטרינרי)
סעיף  :9פינוי פסולת חקלאית (פינוי זבל וכו')
סעיף  :15אספקה ותחזוקה של ציוד ומיכון חקלאי (טרקטורים וכו')
סעיף  :17שירותי הובלה של תוצרת חקלאית ותשומות חקלאיות (הובלת בעלי חיים).
סעיף  :19מיתקן להחזקת בעלי חיים (אורוות סוסים).
גני חיות ופינות חי סגורים למבקרים.
 .1יש להדפיס את תקנות החירום כולל ההחרגות ולסמן בטוש זרחני מדגיש את ההחרגות של משרד החקלאות
הנוגעות אליך (ההחרגות של משרד החקלאות הן בעמוד )13-14
 .2אין אישורים פרטניים ,יש להצהיר על פי הסעיפים הבאים ,אם אתם:


עובדים בגני חיות



בעלי פינות חי



עובדים בפינות חי



אחראים על פינות חי

אתם מוכרזים כעובדים חיוניים על פי סעיף  19בהחרגות


כעובד חיוני מותר להתנייד ולהגיע לטפל בבעלי החיים.



טיפול בבעלי חיים כולל:
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 .1כל העובדים במתחם פינת החי חייבים לשמור על מרחק של  2מטר בן אחד לשני.
 .2יש לדאוג לשגרת האכלה לה מורגלים בעלי החיים בפינת החי.
 .3יש לדאוג למי שתייה טריים כל יום ולמשך כל היום לבעלי החיים.
 .4יש לנקות את מתחמי התצוגות/כלובים בתדירות הרגילה.
 .5יש לדאוג לביקור וטרינר מטפל אחת לחודש לפחות על פי תקנות אחזקת בעלי חיים שלא
לצרכים חקלאיים ולתייק את דוח הטיפול בתיק הטיפולים( .בהחרגות סעיף מס' )5
 .3ניתן להוביל בעלי חיים( ,בעלי חיים המחייבים היתר הובלה :צאן בקר היתר מהלשכה הווטרינרית המחוזית,
הובלה של חיות בר היתר מרט"ג).

 מוביל בעלי חיים הנו עובד חיוני על פי סעיף  17בהחרגות
 .4טיפול רפואי בבעלי החיים

 רופא וטרינר הנו עובד חיוני על פי סעיף  5להחרגות ויכול להגיע לטפל בחיות
 .5מטלף :

 מטלף הנו עובד חיוני על פי סעיף  2וסעיף  5להחרגות
 .6מזון לבעלי החיים ,מובילי מזון (חציר ומזון מרוכז כולל תוספי מזון)

 הנם עובדים חיוניים על פי סעיף  4להחרגה

בריאות איתנה לכולם.
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