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 תשע"די"ב בסיוון תאריך: 

  4102  ביוני  01                                                                                                                                         
 18/ 4102כילוי / -חוזר מס': משב

 מגדלי הבקר בישראלאל: 
 
 
 

 גרי בקרכילוי פפינוי והנדון: 
 

חיים )רישום, סימון והובלה של בקר( -תקנות מחלות בעלי  לאחרונה אישרה הכנסת את .0

התיקון(, המחייבות כל מחזיק בקר בקיומו של הסדר תקף  –)להלן  4102 –)תיקון(, התשע"ד 

 כילוי פגרים באתרים מוסדרים, כדלקמן:ללפינוי ו

 א. הסדר פינוי פגרי בקר2

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

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

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

 .02.20.1..התיקון ייכנס לתוקפו ביום 

 :אחד מאלה הסדר פינוי יכול להיותבהתאם לתיקון האמור,  .4

פסולת או  סילוקפינוי הפגרים לאתר לל הכולל שירותהסדר ביטוחי של המגדל התקשרות ב  .א

 טיפול בפגרי בקר. לכילוי, עיבוד, מיחזור או /מתקן מורשהלאתר

לכילוי, עיבוד,  אתר/מתקן מורשה אתר לסילוק פסולת או התקשרות ישירה של המגדל עם .ב

 .מיחזור או טיפול בפגרי בקר

הסדר פינוי לתחנות האכלה לחיות בר המוסדרות ע"י רשות הטבע והגנים ולגני חיות  .ג

 המאושרים ע"י השירותים הווטרינריים.

חייב  ולטיפול בהם, מורשה לקליטת פגרי הבקראחר התקן מ/אתראתר לסילוק פסולת  או  .0

 :הבאיםלעמוד בתנאים 

ברשותו אישור של מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, בהתאם  .א

 ;0460-לתקנות מחלות בעלי חיים )פסדים(, תשמ"א

טיפול כל ללסילוק, כילוי, עיבוד, מיחזור, או  המשרד להגנת הסביבה ברשותו אישור של .ב

 ;אחר בפגרי הבקר
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על כל פגר שנקלט דווח לשירותים הווטרינרים לו למקום פגר המגיעביכולתו לזהות כל  .ג

 :דין, כדלקמןלפי וטופל 

( חתומה ע"י 411תעודת רישום בקר )ש"ו קרי: עם מסמך מזהה,  כל פגרהגעת וידוא  (0)

 רופא וטרינר,

זן, המאפשר רישום והתאמה בין לכל פגר מספר ממשלתי בר קריאה באווידוא כי  (4)

מגיל   – חודשים ומעלה, בקר שלא במרעה 8מגיל   – )בקר במרעה המסמך המזהה לפגר

 ,שבוע ומעלה(

ואל מטה  מערכת דיווח אלקטרונית אל הלשכה הווטרינרית המחוזיתקיימת במקום  (0)

 השירותים הווטרינריים 

הרשות המקומית ואושר ע"י לעניין זה ווטרינר שמונה רופא קיים פיקוח של במקום  (2)

 .השירותים הווטרינריםע"י מנהל 

 לתוקף.  כניסת התיקון עד למועד לעילמפורט כלפעול לקיומו של הסדר פינוי הנכם נדרשים  .2

לא  ,כאמור שלא יוכל להוכיח כי ברשותו הסדר לפינוי פגרי בקרלמחזיק בקר כי  תשומת לבכם .0

 .יינתנו היתרים להעברת בקר

 
 
 
 
 

 בברכה,  

    
 ד"ר ר. עוזרי

 מנהל השירותים הווטרינרים בשדה
 
 
 
 

 העתקים:

 השירותים הווטרינריםמנהל  -  ד"ר נ. גלאון

 רא"ג אגרואקולוגיה, המשרד להגנת הסביבה –ד"ר ש. קפואה 

 מנהלת מח' בכירה, הלשכה המשפטית, משרד החקלאות –דגני, עו"ד -אודליה אסוליןגב' 

 מנהלי הלשכות הווטרינריות

 הרופאים הווטרינרים העוסקים בבקר


