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 , תשע"ו ' טבתבי

 2015, דצמבר 24

 לכבוד

 , מזכיר התאחדות מגדלי הבקראביתר  דותן
 

 2016לשנת  כילוי פגרי בקרפינוי והסדר הנדון: 

 

 -)להלן 1976-התשל"ו חיים )רישום, סימון והובלה של בקר(,-תקנות מחלות בעליבהתאם ל .1

 כילוי פגרים, כדלקמן:לוכל מחזיק בקר בקיומו של הסדר תקף לפינוי התקנות(, חייב 

 א. הסדר פינוי פגרי בקר2

לא יחזיק אדם בקר, בכל גיל, אלא אם כן יש לו הסדר תקף לפינוי גוויות בקר לאתר  (א)

לסילוק פסולת המורשה לפי כל דין לסלק פגרי בקר, או לאתר או מיתקן אחר 

 המורשה לפי כל דין לכילוי, עיבוד, מיחזור או טיפול בפגרי בקר.

בקר ישמור ברשותו מסמכים המעידים על קיומו של הסדר כאמור בתקנת מחזיק  (ב)

 משנה )א(, ויציגם לרופא וטרינר ממשלתי ולמפקח לפי דרישתם."

 

היא מפסיקה לממן את הוצאות הפינוי  2016החלב הודיעה כי החל מתחילת שנת מועצת  .2

 . אין רפת חלב םהבמשקים ב מרפתות חלב להמשך גידול שיצאו ,עגליםעבור פגרי כילוי וה

עשרות אלפי יונקים,  ;שנה מרפתות החלבמדי יוצאים  השירותים הווטרינרייםע"פ נתוני  .3

בלבד, באופן שיוותרו ללא הסדר תקף ם ם שייעודם גידול ופיטולמשקי גמולים ופרות בוגרות

 לפינוי פגרים כדין.

 1.1.2016כדי לעמוד בדרישות הדין ולמנוע הפצת מחלות ומפגעים תברואתיים, החל מתאריך  .4

פיטום, ללא הצגת הסדר תקף לפינוי  לא יינתנו היתרי העברה לבקר המיועד לגידול במשק

 .או ע"י נציג משק היעד ע"י הקונה; פגרים

תאים או הסדר ישיר עם הסדר תקף לפינוי וכילוי פגרי בקר אפשרי במסגרת  הסדר ביטוחי מ .5

 מכון הכילוי בעין המפרץ. 

 בברכה,
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 מנהל השירותים הווטרינריים
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