משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה בית-דגן
הפיקוח על מוצרים מהחי

כ"ג אב תשע"ד
 9Aאוגוסט <:89
תנאים להעברת עופות למקום בו מבצעים את מנהג הכפרות והעברת העופות למשחטה
 .9הובלת העופות תיעשה בהתאם לכל דין ,ובכלל זה תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת
תנועת בעלי חיים בישראל) ,תשמ"ב 9A@:-ותקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי
חיים)(הובלת עופות) ,תשע"ב.:899-
רכב ההובל ה יהיה רכב שאושר להובלת בעלי חיים ,ההובלה תלווה באישור העברה
כנדרש ובמהלך ההובלה יהיה נוכח משגיח הובלת עופות.
 .:בעת מילוי טופס ההובלה ,בסעיף משחטת יעד יש למלא שם המשחטה אליה יועברו
העופות לאחר קיום מנהג הכפרות.
; .אתר קיום טקס הכפרות יאושר ,מראש ,על ידי הרופא הווטרינר הרשותי.
< .העופות יובלו ממשק הגידול למקום קיום טקס הכפרות ומשם למשחטת עופות
מאושרת .אין להעביר את העופות ל"תחנות ביניים" נוספות.
= .במקום ההמתנה של העופות (מקום קיום טקס הכפרות) יתקיימו תנאי הצללה והגנה
מפני גשם ,זרימת אוויר דרך הכלובים ,צינון ובידוד מרעשים חזקים כקבוע בסעיף
? (.ד) לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(הובלת עופות) ,תשע"ב.:899-
> .חל איסור מוחלט לשחוט עופות במקום בו מבצעים את מנהג הכפרות.
? .חל איסור מוחלט להעביר מטילות לצורך מנהג הכפרות.
@ .יש להוביל את העופות למשחטה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ @ -שעות מזמן הגעת
העופות למקום בו מקיימים את מנהג הכפרות .זמני ההגעה והיציאה של העופות
ירשמו בהיתר ההובלה.
 .Aהרופא הווטרינר המפקח במשחטה יבדוק ויאשר את תנאי הגעת העופות אליה ויוודא
רישום הזמנים הנדרשים בהיתר ההובלה .על גבי העותק הנשמר במשחטה יירשם
שהעופ ות הגיעו לאחר קיום טקס הכפרות.
 .98יש לשחוט את העופות מייד עם הגעתם למשחטה.
בברכה,

ד"ר דגנית בן דב
הממונה לפי חוק צער בעלי
חיים (הגנה על בעלי חיים)

ד"ר דולב סרחיו
ר.ו .ראשי על פיקוח על מוצרים מהחי

ד"ר שמעון פרק
ר.ו .ראשי בריאות
העוף

העתקB
ד"ר נדב – מנהל השו"ט
ד"ר רוני עוזרי – מנהל שו"ט בשדה
עו"ד אפרת ורד – יועצת משפטית
רופאות ו רופאים מרחביים
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תנאים להעברת עופות למקום בו מבצעים את מנהג הכפרות והעברת העופות למשחטה 9A-8@-9< -

