משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה ,בית-דגן
כ"ג חשון ,תשע"ז
 24נובמבר2016 ,
אל :מגדלי הבקר בישראל
שלום רב,

הנדון :הנפקה עצמית של היתר העברת בקר במחשב הרפת

 .1בשעה טובה ולאחר תהליך פיתוח ממושך משיקים השירותים הווטרינריים ,בשיתוף עם
יחידת התקשוב במשרד החקלאות (של"מ) ,התאחדות מגדלי בקר ו"נעה" ,יישומון זמין
למגדל המאפשר הנפקת עצמית של היתר העברה לראשי בקר ליעדים שונים ,ברוב
המקרים ללא צורך לפנות ללשכה האזורית.
 .2הנפקת היתר העברה באמצעות המחשב תקל על המגדל ועל השו"ט ,תחסוך זמן טיפול
והמתנה מול הלשכה ותאפשר יישום גם מחוץ לשעות העבודה המשרדיות המקובלות.
 .3לשם העברה ע"י המגדל נדרשים הסדרת התנאים הבאים:
 להיות רשום כמגדל בקר בשו"ט; פרטים מזהים מלאים ומדויקים.
 להעביר את מלוא מצבת הבקר מתוכנת "נעה" (או מבסיס נתונים אחר) לתוכנת
"ראש בקר" של משרד החקלאות ,ע"פ הנחיות המשרד.
 להסדיר מול הבנק והמשרד הוראה לחיוב חשבון לתשלום עבור היתר ההעברה.
 להתקין את היישומון ודרך ההתקשרות אליו בעזרת נציגי לשכות השו"ט.
 .4ההעברה באמצעות היישומון תתאפשר רק ע"י מגדל שעל שמו רשום הבקר במאגר
השו"ט ,לא הסוחר ,לא הקונה או גורם אחר ,ליעדים ובתנאים הבאים:
 למגדל בקר רשום אחר ,לבית מטבחיים ,למעבר גבול לרש"פ.
 העברה של נקבות מרפת החלב מעל גיל  6חודשים למטרת גידול לתחלופה ברפת
אחרת תאופשר רק באישור מנהל הלשכה בה נמצא משק הגידול ולאחר בחינת
ואישור תוצאות בדיקות החובה הקבועות בנוהל.
 .5בסיום הנפקת היתר עברה במחשב ניתן להדפיס עותק להצגה בעת ביקורת בדרכים.
 .6ראשי הבקר שהועברו ייגרעו ממצבת הבקר של המשק המוכר ויוספו למצבת הבקר של
הקונה בתוכנת "ראש בקר" במשרד החקלאות באופן אוטומטי.
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 .7היישומון כבר הותקן ופועל בהצלחה במספר רפתות .ההתקנה וההטמעה יחלו ברפתות
החלב ולאחר מכן במשקי הבקר לבשר .הלשכות זמינות לקידום התהליך מול כל רפתן.
 .8בהצלחה לכולנו ותודה על שיתוף הפעולה.

ד"ר נדב גלאון

מנהל השירותים הווטרינריים

העתקים:
רשימת תפוצה
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