משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה ,בית-דגן
תאריך :כ"ד שבט ,תש"פ
 26פברואר1515 ,
לכבוד:
אתרי סילוק פסולת מעורבת.
שלום רב,
הנדון :סילוק פגרי בקר.
סימוכין – מכתבו של ד"ר עוזרי מיום 256961526

 .2לאחרונה התגלה כי מגדלי בקר התקשרו בהסכם לסיכום פגרי בקר עם
אתרי סילוק פסולת מעורבת.
 .1במכתב שבסימוכין הותנו תנאים לאישור אתר סילוק פסולת לטיפול
בפגרי בקר .בתנאים מצוין כי ,בין היתר ,אתר לסילוק פסולת או
אתר6מתקן אחר המורשה לקליטת פגרי הבקר ולטיפול בהם ,חייב לעמוד
בתנאים הבאים:
א .ברשותו אישור של מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות
ופיתוח הכפר (להלן השו"ט) ,בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים
(פסדים) ,תשמ"א .2662
ב .ברשותו אישור של המשרד להגנת הסביבה לסילוק ,כילוי ,עיבוד ,מחזור,
או לכל טיפול אחר בפגרי הבקר.
ג .ביכולתו לזהות כל פגר המגיע למקום ולדווח לשירותים הווטרינרים על
כל פגר שנקלט וטופל לפי דין ,כדלקמן:
 )2וידוא הגעת כל פגר עם מסמך מזהה ,קרי :תעודת רישום בקר (ש"ו
 )622חתומה ע"י רופא וטרינר.
 )1וידוא כי לכל פגר מספר ממשלתי בר קריאה באוזן ,המאפשר
רישום והתאמה בין המסמך המזהה לפגר (בקר במרעה – מגיל 9
חודשים ומעלה ,בקר שלא במרעה – מגיל שבוע ומעלה).
 )0במקום קיימת מערכת דיווח אלקטרונית אל הלשכה הווטרינרית
המחוזית ואל מטה השירותים הווטרינריים.
 )6במקום קיים פיקוח של רופא ווטרינר שמונה לעניין זה ע"י הרשות
המקומית ואושר ע"י מנהל השירותים הווטרינרים.
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה ,בית-דגן

 .0עד כה ,לאף אתר סילוק פסולת מעורבת לא הונפק אישור מאת מנהל השו"ט.
לפיכך ,עד הסדרת התנאים המפורטים במכתב שבסמך ולעיל אין לקבל לטיפול פגרי
בקר.
בכבוד רב,
ד"ר תמיר גשן
מנהל השירותים הווטרינריים (בפועל)

העתקים:
סמנכ"ל בכיר למנהל ומשא"נ.
רופא ראשי פיקוח מוצרים מן החי השו"ט.
מנהל שירותים וטרינריים בשדה (בפועל)
מנהלי לשכות וטרינריות.
רו"ר בתי מטבחיים.
מועצת החלב.
התאחדות מגדלי בקר.
ארגון מגדלי בקר לבשר.
ארגון מפטמים ישראלים.
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