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לשכת מנהל השירותים הווטרינריים
הנושא:

אכיפה מגדלי בקר
השתתפו:
מר אביתר דותן ,מזכיר התאחדות מגדלי הבקר לבשר בישראל
ד"ר רוני עוזרי ,מ.ש.ו בשדה
מר רואי קליגר ,מנהל יחידת הפיצו"ח ,משרד החקלאות
מר יואב הורביץ ,כפר ורבורג
ד"ר נדב גלאון ,מנהל השירותים הווטרינריים

 .2מטרות הפיקוח והאכיפה על תקנות ונהלי העברת והובלת בע"ח היא לשמור על בריאות בעלי
החיים ורווחתם ועל בריאות הציבור .תקוותנו היא שהפצת המידע במגוון דרכים תביא להפנמת
הכללים והנורמות המצופים על פי החוק גם אם הם שונים מהרגלים שהשתרשו.
 .1כדי להמשיך במדינות ההסברה וההרתעה מנהל יחידת הפיצו"ח ומנהל שו"ט בשדה ידאגו להפצת
מידע על פיקוח ואכיפה לכלל הרפתנים .המידע יופץ בכתב ובמפגשים בע"פ.
 .0כדי להגביר את מודעות הציבור תפיץ יחידת הפיצו"ח מדי רבעון לקט אכיפה ,ללא זיהוי המגדלים.
 .1על פי הדין ניתן לחקור ולאכוף גם על עבירות שבוצעו בחמש השנים האחרונות לפני האירוע
הנחקר .חלק מהמגדלים לא היו מודעים בעבר לחוק אך כיום לאחר שבשנתיים האחרונות הופצו
הבהרות ואזהרות תבוצע אכיפה על פרק זמן סביר של כשנה לאחור .עם זאת ,במקרה הצורך ועל
פי חומרת העבירה ובמקרים של חזרה על העבירה ,נשמרת זכות המשרד לאכוף גם על תקופה
קדומה יותר.
 .5זכות הערעור קיימת לכל מגדל מול מחלקת התביעות בלשכה המשפטית של משרד החקלאות.
הנחיות לדרכי הפעולה מפורטות על גבי הודעות הקנס.
 .8השו"ט בשדה יפרסם שוב לריענון ציבור המגדלים את תנאי ההעברה של בקר ממשק למשק
ומישוב לישוב .כלל כל העברה מחויבת באישור ובתשלום .עדיף לברר מאשר להיתפס ולהיקנס.
 .7שותפויות חדשות :לאור ההחלטה על התרת שותפויות של עד  7רפתות מושביות ,השו"ט בשדה
יפיצו תנאי מעודכנים להעברת בקר בין רפתות במקרה של איחודי רפתות.
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 .6ציבור המגדלים נקרא להפנים כי הפיקוח והאכיפה יוגברו לא רק על היתרי העברת בקר אלא גם
על תקנות צעב"ח ,תכשירים ומחלות בעלי חיים.

ד"ר נדב גלאון
____________
חתימה

_________________
רושם הדברים

תפוצה:
למשתתפי הפגישה
מר רמי כהן ,מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר
עו"ד אפרת אביאני ,היועצת המשפטית ,הלשכה המשפטית ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מנהלי לשכות.
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