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המהדורה התקפה נמצאת ברשת

 .1מטרת ההוראה
הסדרת התנאים להעברת נקבות בקר לחלב מעל גיל  11חודשים למפטמות .נוהל זה מרחיב את נוהל
( 30-31.13מתן היתרי הובלה למקנה) לעניין הובלת נקבות בקר שאינן מיועדות לחליבה ברפת חלב.
נקבות מעל גיל  6חודשים המיועדות לתחלופה ברפת חלב ייבדקו ויאושרו על פי נוהל 30-31.13.1
(בדיקות החובה הדרושות לשם קבלת היתר להובלת נקבות מרפת חלב שגילן מעל  6חודשים בין
משקים לצרכי גידול).

 .1אחריות לביצוע
 .1.1מנהל לשכה וטרינרית
 .1.1עובדי לשכות וטרינריות
 .1.0מפקחי מקנה

 .0הגדרות
 .0.1לשכה וטרינרית – לשכה וטרינרית מחוזית של השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות;
 .0.1מפטמה -משק גידול בקר ,רשום ומוכר ללשכה הווטרינרית המחוזית ,המחזיק בקר לפיטום ללא
מרעה וללא חליבה .
 .0.0משק צמוד הינו-
.0.0.1מפטמה באותו משק בסמיכות לרפת חלב.
 .0.0.1מפטמה הממוקמת במשק אחר במרחק אשר אינו עולה על  03מטרים מרפת חלב.

 .0תוכן
 .0.1להלן תנאי מתן היתר העברה לנקבות חלב למפטמה:
 .0.1.1המפטמה אושרה ע"י הלשכה הווטרינרית לגידול בקר לפיטום במהלך השנה האחרונה.
 .0.1.1שם המפטמה הועבר לשל"מ לצורך הגבלת יעד הוצאת הבקר לבית המטבחיים ולמעבר
גבול בלבד .במקרים חריגים ,על פי פניית מפעיל המפטמה ,רשאי מנהל הלשכה לקבוע
תנאים להעברת בקר ליעד אחר.
 .0.1.0במפטמה יתקיימו ,כבכל משק בקר ,תנאי ריסון נאותים לביצוע חיסונים ופעולות
וטרינריות וכן עמידה בתנאי רווחת בע"ח שיאושרו על ידי נציג הלשכה הווטרינרית.
 .0.1.0במפטמה תהיה רמפה תקינה לפריקת והעמסת בקר כנדרש בתקנות צער בעלי חיים (הגנה
על בעלי חיים) (הובלת בהמות) ,התשס"ו.1336-
 .0.1.4במקרה של המלטה במפטמה יש לסמן את הוולד ולדווח על כך ללשכה כנדרש בחוק.
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 .0.1.6חליבת פרות במפטמה תאושר רק במקרים חריגים ובתנאים הבאים:
.0.1.6.1

הצגת אישור ממועצת החלב כי אין מניעה לכך.

.0.1.6.1

קיום ציוד ותנאי חליבה נאותים שאושרו ע"י מנהל הלשכה הווטרינרית.

.0.1.6.0

משק המקור או משק היעד אינו נמצא בהסגר.

 .0.1.4התקבלו תוצאות בדיקות דם תקינות במשקים הנדרשים לביצוע הבדיקות עפ"י הטבלה
בנספח מס' .1
 0.1.4.1הגדרת תנאים מיוחדים לעניין הטבלה בנספח מס' :1
0.1.4.1.1

ביישובים בהם קיים סיכון אפידמיולוגי גבוה להפצת מחלות עקב ריכוז גבוה של
רפתות חלב באותו היישוב ( 13רפתות ומעלה) ,אלא אם כן המפטמה מרוחקת
במרחק העולה על  1,333מטרים מהרפת הסמוכה ביותר ביישוב.

0.1.4.1.1

מנהל הלשכה הווטרינרית רשאי לדרוש בדיקות נוספות טרם העברת בקר חלב
למפטמה בהתאם לנסיבות אפידמיולוגיות תלויות אירועים והתפרצויות ברחבי
הארץ.

0.1.4.1.0

במפטמות המשמשות סוחרי בקר ובהן יש תנועה רבה יחסית של בקר ,באחריות
מנהל הלשכה לבצע פיקוח מבוסס סיכונים על ידי הגברת תדירות הפיקוח,
והפעלת יחידת האכיפה כנדרש.

0.1

מתן היתרים ותשלום עבורם:

0.1.4

כל העברה של נקבות בקר לחלב למפטמה וממנה ,דורשת היתר העברה בכתב ,בהתאם
לתקנות מחלות בעלי-חיים (רישום ,סימון והובלה של בקר) ,תשל"ו–( 1746להלן -התקנות),
למעט העברה לשחיטה דחופה המלווה בתעודת ש.ו 60.כמפורט בסעיף  4.1.0לנוהל 30-31.13
לעניין מתן היתרי הובלה למקנה ובהתאם לנוהל  0.8.1לעניין מניעת צער בהמות במהלך
ההובלה והשחיטה ,או אם מדובר בהעברה על פי צו מאת רופא וטרינר ממשלתי או מפקח.

0.1.8

משך השהייה במפטמה :בהתאם לתנאי היתר ההעברה שניתן ע"י הלשכה הווטרינרית ,
יעדו ומשכו.

0.1.7

ככלל אין להאריך היתר העברה מכל סוג אלא במקרים חריגים ובאישור מנהל הלשכה

הווטרינרית בלבד .משך הארכת ההיתר המקסימלי  41שעות נוספות.
 0.1.0בעד כל היתר ההעברה מכל סוג ,בין יעדים שונים ,בין ישובים ובין בעלים תשולם אגרה.

נספחים

4
4.1

נספח  – 1דרישת ביצוע בדיקות סרולוגיות עפ"י סוג משק היעד.

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה – מערך השירותים הווטרינריים בשדה
שם ההוראה :העברת נקבות בקר מעל גיל  21מס' ההוראה30-3211311 :
חודשים מרפת חלב למפטמות
תאריך הוראה קודמת :אין

6

תאריך עדכון1213012. :

עדכון מס'32 :

דף מס'0 :

מתוך0 :

אזכורים ואסמכתאות
6.1
6.1
6.0
6.0
6.4
6.6

4

תקנות מחלות בעלי-חיים (רישום ,סימון והובלה של בקר) ,תשל"ו–;1746
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות) ,תשס"ו;1336-
נוהל מס'  30-31.13לעניין מתן היתרי הובלה למקנה;
נוהל מס'  30-31.13.1לעניין בדיקות החובה הדרושות לשם קבלת היתר להובלת נקבות מרפת חלב
שגילן מעל  6חודשים בין משקים לצרכי גידול;
נוהל  0.8.1לעניין מניעת צער בהמות במהלך ההובלה והשחיטה;
תעודה וטרינרית לשחיטה דחופה ( ש.ו.)60 .

תפוצה
4.1

כלל עובדי השירותים הווטרינריים בשדה

כותבי הנוהל:
ד"ר זמיר עובד
ד"ר מריו ינקלביץ
ד"ר ליאור זמיר

תפקיד:
מנהל לשכה וטרינרית מחוזית ,כנות
רופא וטרינר לשכתי ,כנות
רופא וטרינר לשכתי ,כנות

מאשר הנוהל :ד"ר רוני עוזרי

תפקיד :מנהל השירותים הווטרינריים בשדה
תאריך019..90.82 :

---------------------------

נספח  :8דרישת ביצוע בדיקות סרולוגיות עפ"י סוג משק היעד
סוג משק היעד

מחלה
בת שחפת לפטוספירוזיס לאוקוזיס

משק צמוד
משק שאינו צמוד

√
─

√
─

√
─

תנאים מיוחדים*

√

√

√

*כמוגדר בסעיף 0.1.4

-------------------------------------

ברוצלוזיס

BVD
√
─

√
─

√

√

