טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול עגלים והחזקתם לצרכים חקלאיים),
התשע"ו 2016 -
1

בתוקף סמכויותיי לפי סעיף  19לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ,התשנ"ד – ( 1994להלן –
החוק) ,בהתחשב בצורכי החקלאות ,ובאישור ועדת החינוך ,התרבות והספורט של הכנסת ,לפי סעיפים
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(22א)( )8(,)7(,)2(,)1ו )15(-לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"א –  , 1985ולפי סעיף (4א) לחוק
3

הרופאים הווטרינריים ,התשנ"א  , 1991 -באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לעניין תקנות .................אני
מתקין תקנות אלה:
פרק א' :פרשנות
הגדרות

.1

בתקנות אלה -
"אחראי"  -בעל משק ,וכן מנהל או עובד שהוא מינה לאחראי על פעילות
המשק;
"בידוד"  -החזקת עגל יחיד בתא נפרד מעגלים אחרים;
"בעל משק"  -לרבות תאגיד ולרבות מי שרשאי למכור את העגלים;
"המנהל"  -מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר או
מי שהוא הסמיך לעניין תקנות אלה ,כולן או מקצתן;
"הפקודה"  -פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה – ;1985
"חוק הרופאים הווטרינרים"  -חוק הרופאים הווטרינרים ,התשנ"א – ;1991
"מחזיק"  -מי שעגל נמצא בחצריו או ברשותו;
"מלונה" – מבנה....
"מ"מ"  -מילימטר;
"משק"  -מקום בו מוחזקים עגלים לשם הפקת תוצרת חקלאית לשיווק ,מהם
או מתולדתם;
"ס"מ"  -סנטימטר;
הפריים )(Bovinae

"עגל"  -בן בקר ,זכר או נקבה ,ובכלל זה כל בני תת משפחת
עד גיל חמישה עשר חדשים ,למעט בני בקר שהם חיות בר כהגדרתן
4

בחוק להגנת חיית הבר ,התשט"ז – ; 1955

 . 1ס"ח התשנ"ד ,עמ' .;56התשע"ד ,עמ' .255
 . 2ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;84התשע"ד ,עמ' .321
 . 3ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;76התשס"ה ,עמ' .744
 4ס"ח...

1

"עגל חלב"  -עגל שמגודל לצורך ייצור בשר שמוזן במזון שבסיסו חלב או
תחליפי חלב ושגילו עולה על חודשיים;
"עובד מיומן"  -שאושר בהתאם לתקנה ;21
"קבוצה"  -עגלים שמוחזקים יחדיו בתא אחד ברפת;
"ק"ג"  -קילוגרם;
"רופא וטרינר"  -כהגדרתו בחוק הרופאים הווטרינרים;
"ריסון"  -תפיסת ראש העגל בעול ,קשירת העגל או שימוש בכל אמצעי מכני
אחר המונע ממנו להסתובב או לזוז ממקומו;
"רפת"  -מבנה מקורה במשק בו מוחזקים עגלים ,למעט מלונה;
"רצפת טפחות"  -רצפה המורכבת מחלקים רצופים לסירוגין עם מרווחים,
המיועדים לניקוז הפרשות בעלי החיים;
"תא"  -שטח תחום שמוחזק בו עגל ושאיננו מחולק במחיצות פנימיות.
פרק ב' :כללי
מטרתן של תקנות אלה לקבוע תנאים בסיסיים להחזקת עגלים כדי לצמצם

מטרת התקנות

.2

החזקת עגלים

.3

לא יחזיק אדם עגלים במשק אלא בהתאם לתקנות אלה.

תנאים כלליים

.4

תנאים כלליים להפעלת משק:

את הפגיעה ברווחתם ,תוך התחשבות בצורכי החקלאות ומניעת הפצת מחלות
בעלי חיים.

( )1

אחד האחראים בו לפחות הוא בעל ידע בגידול עגלים וטיפול בהם,

לרבות לעניין הזנתם ,התנהגותם וזיהוי סימני מצוקה ומחלה;
( )2
אלה;

מספר ה עובדים בו מתאים להיקף הפעילות שלו ולהפעלתו לפי תקנות

( )3

מוחזקים עגלים ברפת סגורה שבה אקלים מבוקר – מותקנים ופועלים

ברפת:
( א)

מתקנים אוטומטיים להספקת מים ,אוורור וחימום;

( ב)

מערכת ניטור המיידעת את האחראי באופן מידי על כל תקלה

במיתקנים שבפסקה (א);
( ג)

מערכת גיבוי שמאפשרת אספקת מים ואוורור לפחות ברמה

המזערית הנדרשת לקיום העגלים.

2

( )4

העובדים בו הודרכו לפעול לפי תקנות אלה;

( )5

אחראי בודק את העגלים ,למעט עגלים במרעה ,לפחות פעמיים ביום,

בתחילת היום ובסיומו; ובמרעה – לפחות פעם בשבוע;
( )6

אחראי בודק מתקנים אוטומטיים וכלי מים לפחות פעמיים ביום,

בתחילת היום ובסיומו;
( )7בכניסה למשק ,למעט בשטחי מרעה שאינם מגודרים ,במקום גלוי לעין,
מוצב שלט שרשום בו שם ומספר טלפון של אחראי שניתן לפנות אליו בעת
שהמשק סגור.
פרק ג' :שיכון עגלים
מרחב

.5

בידוד

.6

קבוצות

.7

שטח המחייה שבו מוחזקים עגלים:
( )1

השטח הפנוי מציוד לכל עגל בקבוצה אינו קטן מהמפורט בטור ב'

בטבלה שבתוספת;
( )2

השטח מ אפשר לכל עגל לבצע ,בלא קושי ,כל אחת מפעולות אלה:

לקום ,לשכב ,לסובב את גופו ,לנקותו באמצעות לשונו ולפשוט גפיים.
( א)

לא יחזיק אדם עגל בבידוד.

( ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להחזיק עגל בבידוד אם שטח

התא הפנוי מציוד אינו קטן מהמפורט בטור ב' בטבלה שבתוספת ,רוחב התא
אינו פחות מגובה שכמות העגל ואורכו לא פחות מאורך העגל מקצה אפו עד
בסיס זנבו כפול  ,1.2וכן התקיים בו אחד מאלה:
( )1

עגל שלא נגמל וגילו פחות מששים ימים .לעניין פסקה זו "עגל

שלא נגמל"  -עגל שמזונו כולל חלב או תחליפיו ,ובלבד שהעגל אינו
מיובא;
( )2

עגל זכר שמיועד לרבייה וגילו עולה על שנים עשר חודשים;

( )3

העגל חולה או פצוע;

( )4

רופא וטרינר ממשלתי הורה ,בשל תחלואה במשק ,כי יש

להחזיק את העגלים בבידוד גם אם הם גמולים או שגילם עולה על
שישים ימים .הורה כאמור רופא וטרינר ממשלתי ,ירשום את הטעמים
להוראתו ,את הגיל המרבי להחזקתם של העגלים בבידוד ואת התאריך
עד אליו תקפה הוראתו.
( ג)

מחזיק עגל בבידוד יאפשר קשר ראייה בינו לבין בן בקר אחר.

עגלים שגילם עולה על שישים ימים יוחזקו בקבוצות של ארבעה לפחות.
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מקום מרבץ

.8

רצפות ודפנות

.9

( א)

לפני אכלוס מחדש של תא ,ינוקו ויחוטאו התא והציוד שבתוכו ,לרבות

כלי מים ואוכל.
( ב)

לעגל יסופק מקום מרבץ כמפורט להלן:
( )1

מנוקז או מרופד ברפד סופג נוזלים או כזה שמאפשר חלחול;

( )2

נקי ושאינו מלוכלך בהפרשות גוף או פסולת במידה שאינה

סבירה בנסיבות העניין;
( )3

שמאפשר לו לרבוץ ,לקום ולזוז בנוחות.

לא יחזיק אדם עגל בתא ,אלא אם כן ברצפתו ובדפנותיו מתקיימים כל אלה:

התאים
( )1

הרצפה עשויה באופן שמונע החלקה של העגלים;

( )2

הרצפה והדפנות עשויים באופן שאינו מאפשר הילכדות גפיים או

טלפיים;
( )3

אופן התקנת הדפנות ,הרצפה והרפד וכן החומרים מהם הם עשויים,

מאפשרים ניקוז או ספיגה של נוזלים.
מניעת נזק

.11

לא יוחזקו עגלים ברפת אם במקום החזקתם ,במעברים ,בתאים ,במצע,
במתקני ההזנה וההשקיה ,או בציוד שבהם יש חפצים ,חומרים או עצמים
העלולים לפצוע את העגלים או לגרום להם נזק ממשי.

תנאים סביבתיים .11

לא יחזיק אדם עגלים ברפת אלא בתנאי אוורור ,תאורה ורעש כמפורט להלן:
( א)

אוורור -
( )1

האוויר מתפזר באופן אחיד בכל חלקי הרפת;

( )2

המאווררים ברפת מכוונים באופן שמונע משב רוח חזק על

העגלים;
( )3

( ב)

הרמות המרביות של גזים ברפת אינן עולות על -
( א)

 – NH3עשרה חלקים למיליון (( )ppmלהלן – חל"מ);

( ב)

 – CO2שלושת אלפים חל"מ;

( ג)

 – H2Sשניים וחצי חל"מ.

תאורה -

4

עוצמת התאורה המזערית ברפת ,למעט בשעות החשיכה ,מאפשרת
לעגלים לראות זה את זה ואת סביבתם ,מאפשרת להם גישה למזון
ולמים ומאפשרת בדיקת מצבם בידי העובדים ברפת;
אם התאורה טבעית – יש בגגות או בקירות הרפת פתחים או חלונות
שקופים ,ששטחם אינו קטן מ 3%-משטח המחייה הכולל של העגלים;
אם התאורה מלאכותית – מחזורה מותאם למחזור בן  24שעות ,הכולל
תקופת תאורה רציפה שמשכה אינו פחות משמונה שעות .במקרים בהם
נדרשת תאורת לילה ,לא תעלה עוצמתה על  41לוקס.
( ג)

נמנעת ,ככל האפשר ,גרימת רעש פתאומי ברפת.
פרק ג' :טיפול בעגלים

מזון ומים

.12

( א)

אחראי יספק לעגלים ,למעט לעגלים שמוחזקים עם אימותיהם במרעה,

מזון ומי שתייה כמפורט להלן:
( )1

מזון שיוצר כדין לפי חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים ,התשע"ד
5

 ; 2114( )2

מזון בהגשה חופשית ( )add libitumאו לפחות פעמיים ביום,

בכמות ,בתדירות ובהרכב תזונתי מתאימים לצרכיהם ולהרגלי האכילה
שלהם לפי מינם ,גילם ומצבם הבריאותי;
( )3

עגל שגילו פחות משבעה ימים ניתן להזין בחלב או בתחליפי חלב

כמזון בלעדי;
( )4

עגל שגילו פחות מארבעה שבועות  -הגמעה בחלב או תחליפיו

פעמיים ביום לפחות;
( )5

המזון יוגש באחד האופנים הבאים:
( א)

בהאבסה פרטנית – באופן בו יימנע מעגלים אחרים להגיע

לאבוס של העגל המואכל;
(ב) בהאבסה חופשית  -בפריסת אבוסים המאפשרת לכל
העגלים בקבוצה לאכול בו זמנית ובלבד שאורך האבוסים
המצרפי לא יפחת ממכפלת מספר העגלים בקבוצה באורך
המפורט בטור ג' בטבלה שבתוספת לצד גילם.
( )6

הייתה הגישה לאבוס דרך עולים –

 5ס"ח התשע"ד ,עמוד .316
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( א)

גודל ומבנה העולים יאפשרו לעגלים להכניס ולהוציא את

ראשם בבטחה;
( ב)
( )7

מספרם לא יפחת ממספר העגלים בקבוצה;

ל א יוגשו מזון ומים אלא באבוסים ושקתות נקיים משאריות

מזון מקולקל או עבש ,ושאינם מלוכלכים בהפרשות גוף או פסולת
במידה שאינה סבירה בנסיבות העניין;
( )8

לכל עגל תינתן גישה חופשית למי שתייה בכל עת .בפסקה זו" ,מי

שתייה" – כהגדרתם בסעיף 52א לפקודת בריאות העם 1941
6

שמתקיימים בהם התנאים התברואתיים שנקבעו לפי חלק ה1-

לפקודה האמורה;
( )9

אורך השקתות לא יפחת ממכפלת מספר העגלים בקבוצה באורך

המפורט בטור ד' טבלה שבתוספת לצד גילם.
( ב)

אחראי יספק לעגלים שמוחזקים עם אימותיהם במרעה ,מזון ומי

שתייה כמפורט להלן:
( )1

כשאין במרעה כדי לספק מזון מספיק לאימהות ולעגלים ,תוספת

מזון שמתקיים בו הנדרש בתקנת משנה (12א);
( )2

גישה חופשית למי שתייה בכמות ,איכות ותדירות המתאימים

לצרכיהם ולהרגלי השתייה שלהם לפי מינם ,גילם ומצבם הבריאותי;
( )3

תוספת מזון ומי שתייה יסופקו באבוסים ושקתות נקיים

משאריות מזון מקולקל ,ושאינם מלוכלכים בהפרשות גוף או פסולת
במידה שאינה סבירה בנסיבות העניין.
הזנת עגלי חלב

.13

על אף האמור בתקנה (12א)( ,)1מחזיק עגלי חלב רשאי להזינם ,עד לגיל 6
חודשים ,במזון שבסיסו חלב או תחליפי חלב כמפורט להלן ,ובלבד שכמותו
וההרכב התזונתי שלו יבטיחו שרמת ההמוגלובין הממוצעת בדמם לא תפחת
מ 7.3-גרם לדציליטר ( 4.5מילימול לליטר):
( )1עגלי חלב שגילם עד ארבעה שבועות – בחלב או בתחליפי חלב
כמזון בלעדי;
( )2

עגלי חלב שגילם מארבעה שבועות עד חמישה עשר שבועות -

במנת מזון יומית הכוללת לפחות מאה גרם של תערובת מוצקה;

 6ס"ח...
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( )3

עגלי חלב שגילם מעל חמישה עשר שבועות ועד  6חודשים –

במנת מזון יומית שכוללת לפחות מאתיים וחמישים גרם של תערובת
מוצקה;
קשירה וריסון

.14

ריסון באמצעות
נזם

.15

איסור הכאה

.16

לא יחזיק אדם עגל קשור או מרוסן ,אלא אם כן מתקיימים כל התנאים
הבאים:
( )1

העגל נמצא במקום מוצל ומאוורר;

( )2

העגל מרוסן בעול ,בשביל הולכה ,בתא ריסון ( )squeezeאו

קשור בראשיה מתאימה;
( )3

העגל מוחזק לצורך טיפול רפואי או ממשקי או לצורך בדיקה;

( )4העגל מרוסן למשך הזמן הקצר ביותר הנדרש ,בהתחשב
בנסיבות ,ובלבד שפרק זמן זה לא יעלה על -
( א)

שעתיים בין השעות  11:11ל– 17:11בתקופה שבין  1במאי

ו– 31באוקטובר של כל שנה או כאשר הטמפרטורה צפויה
לעלות על  32מעלות צלזיוס;
( ב)

ארבע שעות בזמנים אחרים.

על אף האמור בפסקאות (א) ו(-ב) ,משך זמן ריסון עגלים
( ג)
בשביל הולכה לא יעלה על שעה כשפערי הגיל בקבוצת הבהמות
עולים על חצי שנה.
(א) על אף האמור בתקנה  14מותר לרסן עגל באמצעות נזם לצורך טיפול,
סימון או בדיקה ובלבד -
( )1

שלא ניתן לבצע את הטיפול ,הסימון או הבדיקה כשהעגל מרוסן

כאמור בתקנה ;)2(14
( )2

שהריסון נעשה למשך הזמן הקצר ביותר הנדרש לטיפול עצמו;

( )3

שהעגל נמצא במקום מוצל ומאוורר;

(ב) לא יחזיק אדם עגל שמותקן בו נזם קבוע אלא אם בדק ומצא שאין
במתקני ההחזקה בהם נמצא העגל בליטות בהן הנזם עלול להיתפס;
( ג)

לא יוביל אדם עגל על ידי משיכה בנזם המחובר לאפו.

לא יכה אדם עגל במקל או במכשיר אחר ,לרבות במאיץ חשמלי ,ואולם לא
יישא א דם באחריות פלילית בשל שימוש סביר בכוח אם גיל העגל עולה על
שישה חודשים ,השימוש בכוח היה נחוץ באופן סביר בנסיבות העניין והמכה
לא פגעה בראש העגל או באברי גוף רגישים אחרים.
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פעולות השחתה

.17

לא יבצע אדם פעולה שיש בה כדי לפגוע ברקמה חיה בבקר בכל גיל ,אלא אם
כן התקיימו כל אלה:
( )1

הפעולה בוצעה בכלים ייעודיים שעברו ניקוי וחיטוי לפי הצורך;

( )2

הפעולה בוצעה בידי רופא וטרינר או בידי עובד מיומן – למעט אם נקבע

במפורש שתבוצע בידי רופא וטרינר;
( )3

בוצע הטיפול בידי עובד מיומן  -הטיפול במשככי כאבים בוצע

באמצעות תכשירים רפואיים רשומים כדין ,לפי הוראות בכתב שרופא וטרינר
מסר לאחראי;
( )4

הפעולה היא אחת מהמנויות להלן ובוצעה בתנאים שפורטו לצידה –
( א)

ניקוב אוזניים לצורך סימון בתג בידי עובד מיומן;

(ב) הסרה או צריבה של ניצני קרניים בעגל שגילו עד שישה שבועות
– בידי עובד מיומן ,בפיקוח רופא וטרינר ,לאחר שהרופא הווטרינר
אלחש את האזור והעגל טופל במשכך כאבים להפחתת סבלו למשך
ארבעים ושמונה שעות;
( ג)

חיתוך קרן בעגל שגילו בין שמונה שבועות לשנים עשר חודשים -

בידי עובד מיומן ,בפיקוח רופא וטרינר ,לאחר שהרופא הווטרינר אלחש
את האזור או הרדים את העגל ,והעגל טופל במשכך כאבים שמפחית
את סבלו למשך ארבעים ושמונה שעות;
(ד) חיתוך קרן בעגל שגילו עולה על שנים עשר חודשים  -על פי
הנחיית ובפיקוח רופא וטרינר .יש להשאיר מרווח שאינו פחות מ 5-ס"מ
בין בסיס הקרן לקו החיתוך;
( ה)

התקנת נזם קבוע לעגלים זכרים המיועדים לרבייה – בידי רופא

וטרינר לאחר שהרופא הווטרינר בצע טשטוש ) (sedationבעגל;
( ו)

הסרת פטמות עודפות – בידי רופא וטרינר לאחר שהרופא

הווטרינר אלחש את מקום ההסרה;
סימון בכוויה  -בידי עובד מיומן ואלא אם כן התקיימו כל אלה,
(ז)
לפי העניין:
( )1

גיל העגל עולה על שלושה חדשים והוא אינו סובל מרזון

או ממחלה;
( )2העגל טופל במשכך כאבים שמפחית את סבלו למשך
ארבעים ושמונה שעות;
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( )3

הסימון בכוויה אינו באזור הראש;

( )4

גודל כל תו בעת הסימון לא יעלה על ריבוע שאורך כל

אחת מצלעותיו חמישה עשר ס"מ;
( )5

( )6

היה הסימון בכוויה קרה  -מתקיימים גם אלה :
( א)

העגל מיועד לרבייה;

( ב)

הסימון לא יכלול יותר מארבעה תווים;

היה הסימון בכוויה חמה – מתקיימים גם אלה:
( א)

המשק הוא משק בקר לבשר והסימון הוא סימון

בעלות;
( ב)

הסימון מבוצע בחלקו האחורי של הגוף;

( ג)

הסימון לא יכלול יותר משני תווים;

( ד)

למכשיר בו מבוצע הסימון יהיו מאפיינים אלה:
( )1

בתווים ,כדוגמת האות

B

או הספרה ,1

יושאר רווח על מנת שהתווים לא יהיו סגורים;

( )2

עובי התו (רוחב פרופיל התו) לא יעלה על 4

מ"מ ,ופינותיו יהיו מעוגלות.
( )5על אף האמור בתקנת משנה  )4(17רשאי רופא וטרינר לבצע פעולה
שעובד מיומן רשאי לבצע.
בדיקה וטיפול

.18

אחראי -

רפואי
( )1ידאג לביקור רופא וטרינר במשק אחת לשלושה חודשים לפחות,
וכן ידאג ל הסדר תקף עם רופא וטרינר לפיו מחויב הרופא הווטרינר
להגיע למשק לצורך טיפול בעגלים באופן מידי לפי קריאת האחראי;
( )2

יספק לעגל המגלה סימני מחלה או פציעה תנאי החזקה וטיפול

הולמים לשם ריפויו או לשם הקלת סבלו או ידאג להמתתו באופן
שימזער את סבלו וימנע סבל מיותר באחת הדרכים המתאימות להמתת
חסד של עגלים לפי תקנה ;19
9

( )3

ידאג לבדיקתו של עגל שמגלה סימני פציעה או מחלה חמורים

בידי רופא וטרינר במהירות האפשרית בנסיבות העניין ,יחזיקו ויטפל
בו לשם ריפויו או להקלת סבלו לפי הוראות הרופא הווטרינר;
המתה למניעת סבל .19

לא תבוצע המתת חסד אלא באחת משתי הדרכים האלה:
( )1בידי רופא וטרינר באמצעות חומרי הרדמה או באמצעות
חומרים ייעודיים להמתת חסד;
( )2

בידי עובד מיומן באמצעות אקדח בריח שבוי או במרעה

באמצעות ירי קליע חופשי.
פרק ה' :הוראות שונות
הגדרות

.21

בפרק זה -
"היתר" – אישור שנתן המנהל לביצוע פעולות השחתה או המתה
בבקר;

הכשרת עובד מיומן .21
ואישורו

( א)

המבקש להיות עובד מיומן יגיש למנהל בקשה ויצרף אליה את

האישורים שלהלן:
( )1

העתק או צילום מאומת של תעודת סיום קורס להכשרת עובד

מיומן;
( )2

העתק או צילום מאומת של ההודעה על הציון בבחינה לביצוע

הפעולות הנדרשות מעובד מיומן.
( ב)

לא ייתן המנהל היתר למבקש אלא אם כן התקיימו בו הכשירויות

האלה:
( )1

הוא סיים קורס להכשרת עובד מיומן שהכיר בו המנהל;

( )2

הוא עמד בהצלחה בבחינה שעליה הורה המנהל או שהמנהל

אישר.
( ג)

תוקף היתר יהיה לחמש שנים מיום נתינתו;

( ד)

אישר המנהל שינויים בתכנית הקורס לאחר שנתן היתר לעובד מיומן,

רשאי הוא להורות לו להשתתף בהכשרה נוספת לעניין השינויים שאישר;
(ה) ניתן להאריך תוקף היתר לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים בכל פעם.
הורה המנהל לעובד מיומן להשתתף בהכשרה כאמור בפסקה (ד) ,לא יוארך
תוקף ההיתר אלא אם כן סיים העובד המיומן ,לפני תום תוקף ההיתר
שברשותו ,הכשרה כאמור.
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( ו)

ראה המנהל כי מי שניתן לו היתר הפר הוראות לעניין השתתפות

בהכשרה או הפר הוראות אחרות לפי החוק ,לפי חוק הרופאים הווטרינרים,
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ולפי תקנות אלה ,רשאי המנהל לבטל את ההיתר
או להתנות את המשך פעולתו של העובד המיומן בתנאים ,ובלבד שניתנה לו
הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו.
תיעוד ושמירת

.22

( א)

אחראי ינהל רישום של אלה לפחות:

מסמכים
( )1
;)3(4

מידע על תקלה במיתקנים ופעולת מערכות גיבוי – לפי תקנה

( )2

בדיקה יומית של עגלים – לפי תקנה ;)5(4

( )3

בדיקת מתקנים אוטומטיים – לפי תקנה ;)6(4

( )4

החזקת עגל שגילו עולה על שישים ימים בבידוד;

( )5

הארכת החזקת עגלים בבידוד ואישור רופא וטרינר ממשלתי

לכך – לפי תקנה (6ב)(;)4
( )6

ביצוע פעולות השחתה; ואם בוצעו ע"י עובד מיומן או רופא

וטרינר – פרטיו;
( )7

סימני פציעה ,מחלה או מצוקה חריגות;

( )8בדיקות וטיפולים רפואיים שניתנו לעגלים ,לרבות בדיקות
שגרתיות ותוצאותיהן ,ביקורי רופא וטרינר והנחיות שניתנו;
( )9

החזקת עגל בתנאים שונים מן הקבוע בתקנות אלה ,והוראות

בכתב שנתן הרופא הווטרינר לפי תקנה (24ב);

( ב)

()11

שימוש בתרופות ובחומרי הדברה;

()11

תמותה ,המתה ואירועים חריגים.

ישמור רישום כאמור בתקנת משנה (א) וכן תעודות ,מרשמים ואישורים

שניתנו בידי רופא וטרינר למשך שנתיים מיום עריכתם.
עדיפות הפקודה

.23

צידוק מיוחד

.24

אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראות לפי הפקודה ובמקרה של סתירה ביניהן
ובין תקנות אלה יחולו ההוראות לפי הפקודה.
(א) לא יראו באדם אחראי להפרת תקנות אלה ,אם מעשהו היה נחוץ באופן
מידי לרווחתו של עגל והפגיעה הצפויה ברווחתו כתוצאה מן ההפרה הייתה
קטנה מזו שהייתה צפויה מאי ההפרה.
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( ב)

דורש הטיפול הרפואי בעגל החזקה בתנאים שונים מן הקבוע בתקנות

אלה ,יוחזק העגל בתנאים הנדרשים ,בהתאם להוראות בכתב שנתן הרופא
הווטרינר.
פינוי פגרי עגלים

.25

תכשירים
וטרינריים מיוחדים

.26

חומרי חיטוי
והדברה

.27

עונשין

.28

אחראי ידאג להוצאת פגרי עגלים מתאים שבהם נמצאים עגלים אחרים מיד
לאחר גילויים ולפינויים מהרפת לפי תקנות מחלות בעלי-חיים (פסדים),
7

התשמ"א. 1981-
לא יחזיק אדם ברפת תכשיר וטרינרי מיוחד ולא ישתמש בו אלא לפי מרשם
שנחתם בידי רופא וטרינר; בתקנה זו" ,תכשיר וטרינרי מיוחד" – כהגדרתו
8

בתקנות הרוקחים (ניפוקם של תכשירים וטרינרים) ,התשמ"ט – . 1988
לא יחזיק אדם ברפת חומרי חיטוי והדברה ולא ישתמש בהם אלא אם כן יש
להם תעודת רישום כהגדרתה בתקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים),
9

התשמ"ב . 1982 -
( א)

העושה אחד מאלה ,דינו-מאסר שישה חודשים:
( )1

מחזיק עגלים בניגוד לתקנה ;3

( )2

מפעיל משק מבלי שהתקיימו התנאים הקבועים בתקנה  )1( 4עד

( ; )3
( )3

מחזיק עגלים מבלי לספק להם את המרחב הנדרש בתקנה ;5

( )4

מחזיק עגל בבידוד בניגוד לקבוע בתקנה ;6

( )5

מחזיק עגלים שגילם עולה על ששים ימים לא בקבוצה בניגוד

לתקנה ;7
( )6אינו מספק לעגל מקום מרבץ בהתאם לתנאים המפורטים
בתקנה ;8
( )7

מחזיק עגל בתא מבלי שהתקיים ברצפתו ובדפנותיו הנדרש

בתקנה ;9
( )8

מחזיק עגלים ברפת שיש בה חפצים ,חומרים או עצמים

העלולים לפצוע את העגלים או לגרום להם נזק ממשי בניגוד לתקנה
;11

 . 7ק"ת התשמ"א ,עמ'  ;919התשס"ד ,עמ' .178
 . 8ק"ת התשמ"ט ,עמ'  91ועמ' 1102
 .9ק"ת התשמ"ב ,עמ'  ;1668התשמ"ז ,עמ' .84
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( )9

מחזיק עגלים ברפת מבלי לספק להם אוורור כנדרש בתקנה

(11א);
()11
(11ב);

מחזיק עגלים ברפת מבלי לספק להם תאורה כנדרש בתקנה

()11

אינו מונע גרימת רעש פתאומי ברפת בניגוד לתקנה (11ג);

()12

אינו מספק מזון ומי שתייה כנדרש בתקנה ;12

()13

מזין עגלי חלב בניגוד לתקנה  ;13נמצא בבדיקה קובעת שרמת

ההמוגלובין הממוצעת פחותה מ 7.3-גרם לדציליטר ( 4.5מילימול
לליטר) יהווה הדבר ראיה לכאורה שהמחזיק לא סיפק מזון כנדרש
בתקנה  13כל עוד לא הוכח אחרת;
לעניין זה" ,בדיקה קובעת" – בדיקה של רמת המוגלובין ממוצעת בדם
עגלי חלב שהורה עליה הממונה או מי מטעמו שנעשתה בעשרה אחוזים
לפחות מן העגלים המוחזקים באותו אתר גידול ואשר גילם בין שנים
עשר לעשרים וארבעה שבועות ובלבד שמספרם לא יפחת מחמישה עשר.

( ב)

()14

מחזיק עגל קשור או מרוסן בניגוד לתקנה ;14

()15

מרסן ,מחזיק או מוביל עגל בנזם בניגוד לתקנה ;15

()16

מכה עגל בניגוד לתקנה ;16

()17

מבצע פעולת השחתה בעגל בניגוד לתקנה ;17

()18

אחראי שלא דאג לבדיקה וטיפול רפואי בניגוד לתקנה ;18

()19

המית עגל בניגוד לתקנה ;19

העושה אחד מאלה ,דינו  -קנס לפי סעיף (61א)( )1לחוק העונשין,
10

התשל"ז: 1977-
( )1

מפעיל משק מבלי שהתקיימו התנאים הקבועים בתקנה  )4( 4עד

(;)7
( )2

אחראי שלא ניהל רישום כנדרש בתקנה (22א);

( )3

אחראי שלא שמר רישום כנדרש בתקנה (22ב);

( )4

אחראי שלא פינה פגרי עגלים כנדרש בתקנה ;25

 10ס"ח...
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אחריות נושא

.29

משרה

( א)

( )5

החזיק או שהשתמש בתכשיר וטרינרי מיוחד בניגוד לתקנה ;26

( )6

החזיק חומרי הדברה או השתמש בהם בניגוד לתקנה ;27

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע

עבירות לפי תקנה  28בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו,
דינו – מחצית הקנס האמור בסעיף (61א)( )1לחוק העונשין; לעניין סעיף זה,

סעיף זה לא יכלל
בתקנות אלא
יתווסף לטבלה
שבתוספת לחוק
צער בעלי חיים
(הגנה על בעלי
חיים),תשנ"ד1994-
עצמו ,כחלק
מתחולת סעיף 17ב
לחוק.

"נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד ,שותף ,למעט שותף מוגבל ,או אדם
האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה.

( ב)

נעברה עבירה לפי תקנה  28בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו ,חזקה

היא כי נושא המשרה בתאגיד הפר את חובתו לפי תקנת משנה (א) ,אלא אם כן
הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
.31

(א) תחילתן של תקנות  12 ,11 ,9 ,8 ,7 ,4למעט לעניין אורך האבוסים
והשקטות כאמור בפסקאות משנה (12א)(()5ב) ו(12-א)(,16 ,15 ,14 ,13,)9
 )2(18 ,)1(17ו 26 ,25 ,19 ,)3(-ו - 27-מיום פרסומן (להלן – יום התחילה);
( ב)

תחילתן של תקנות (12 ,11א)(()5ב) ו(12-א)( )2(17 ,)9עד (,22 ,)1(18 ,)5

 שישה חודשים מיום התחילה;( ג)

תחילתן של תקנות  5ו - 6-שנה מיום התחילה ,ובלבד ששטח התא

מאפשר לכל עגל לבצע את הפעולות שבתקנה ;)2(5
( ד)
ביטול

.31

תחילתן של תקנה  – 21שנתיים מיום התחילה.

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה של עגלי חלב) ,התשס"ו –
11

 – 2116בטלות .

 . 11ק"ת התשס"ו ,עמ' .416
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תוספת
תקנות (12,)1(5א)(()5ב) ו(12-א)()9

טור א'
גיל העגלים בחודשים

טור ב'

טור ג'

טור ד'

השטח הפנוי מציוד
במטר-רבוע

אורך האבוס
בס"מ*

אורך השוקת
בס"מ*

1.5

24

4.2

2

33

6

3.5

33

6

5

41

7.5

6

45

9

8

51

12

עד חודשיים
מעל חודשיים עד ארבעה
מעל ארבעה עד ששה
מעל ששה עד שמונה
מעל שמונה עד אחד עשר
מעל אחד עשר

* במקרה בו יש לעגלים גישה לשני צדי השוקת או האבוס ,האורך הנדרש הינו לפחות מחצית מהקבוע
בטבלה.

_____התשע"ו (

_____________

)2116

(חמ)
שר החקלאות ופיתוח הכפר
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דברי הסבר
יוספו בהמשך התהליך
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