כ' טבת ,תשע"ח
 7ינואר2018 ,
הוראות השירותים הווטרינריים בנושא רווחת בעלי חיים בהובלה ימית
ואווירית של בקר וצאן:
 .1הגדרות
אמצעי הובלה – כלי שיט וכלי טיס;
ארץ (מדינת) מוצא – המקום בו הועמסו בעלי החיים על כלי ההובלה;
בעלי חיים – בקר וצאן;
בקר – לרבות עגלים;
מלווה – אדם האחראי לרווחת בעלי החיים המתלווה אליהם במהלך ההובלה הימית ,בעל
ידע והכשרה בטיפול בהם ,לפי סוגם;
נמל יבוא – כהגדרתו בתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים) ,תשל"ד;1974-
נסיעה – פעולת ההובלה הכוללת מנמל המוצא ועד לנמל היבוא בישראל;
עגלים – בקר עד גיל  6חודשים;
צאן – כבשים ועיזים;
 .2תנאים כלליים
 2.1אמצעי ההובלה והמתקנים שלהם יתוכננו ,ייבנו ,יתוחזקו ויפעלו כדלקמן:
(א) באופן שימנע פגיעה או סבל ,תוך שמירה על בטיחות בעלי החיים;
(ב) באופן שיספק הגנה לבעלי החיים מפני תנאי מזג אוויר קשים ,טמפרטורות קיצוניות
ושינויים חריגים במזג האוויר;
(ג) יעברו ניקוי וחיטוי;
(ד) באופן שימנע מבעלי החיים לברוח או ליפול החוצה ,ויהיו מסוגלים לעמוד בטלטולי
הנסיעה;
(ה) באופן שאיכות האוויר וכמותו ישמרו ויתאימו לסוג בעלי החיים המובלים;
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(ו) באופן שיספק גישה לבעלי החיים על מנת לאפשר בדיקה וטיפול;
(ז) הרצפה תהיה בנויה או מרופדת באופן המונע החלקה;
(ח) הרצפה תהיה בנויה באופן הממזער דליפת שתן או צואה;
(ט) התאורה תהא מספקת לצורך בדיקה וטיפול בבעלי החיים במהלך ההובלה.
 2.2יש לדאוג למספיק שטח בתוך התאים של בעלי החיים ובכל המפלסים שלהם ,כך שיהיה
אוורור נאות מעל לבעלי החיים כאשר הם עומדים בתנוחתם הטבעית ,מבלי למנוע בשום
אופן את תנועתם הטבעית.
 2.3על דופנות התאים להיות חזקות מספיק כדי לשאת את משקל בעלי החיים .המחיצות
יתוכננו במטרה לאפשר הפעלה מהירה וקלה.
 2.4טלאים השוקלים פחות מ 20-ק"ג ועגלים בני פחות משישה חודשים יקבלו מצע מתאים
או חומר מקביל שיבטיח את נוחיותם בהתאם לסוגם ,מספרם ,זמן הנסיעה ומזג האוויר.
חומר המצע צריך לספק ספיגה הולמת של שתן וצואה.
 2.5כלי השיט יאושר ע"י הרשות המוסמכת בארץ המוצא ואם ארץ המוצא היא חברה
באיחוד האירופי – ע"י הרשות המרכזית שלה או של מדינה חברה אחרת לביצוע בדיקות
של רווחת בעלי חיים או כל גוף שהוסמך על ידה;
 2.6הובלת בעלי חיים בכלי שיט תלווה ע"י מלווה מטעם היבואן;
 2.7בעלי חיים שנפצעו או חלו במהלך ההובלה הימית יופרדו מיתר בעלי החיים ויוגש להם
טיפול ראשוני בהקדם האפשרי .במקרה הצורך ,תבוצע המתת חסד באופן שלא יגרום
לבעל החיים סבל מיותר.
 2.8בכלי השיט יהיו אמצעי המתה מתאימים לסוג בעלי החיים יהיו זמינים למלווה או לאדם
אחר ,שצריכים להיות בעלי המיומנות הנדרשת על מנת לבצע מטרה זו בצורה הומנית
ויעילה.
אמצעי המתה כאמור ,יהיו זמינים לרופא וטרינר מטעם היבואן בעת הפריקה מאמצעי
ההובלה בנמל היבוא.
 2.9רופא וטרינר מטעם היבואן יהיה זמין למתן טיפול רפואי מידי לבעלי החיים בעת
פריקתם מאמצעי ההובלה בנמל היבוא.
על היבואן להכין תכנית חירום לשם הספקת טיפול ,הזנה והשקיה נאותים לבעלי
2.10
החיים במקרה של תקלה במערכות האוטומטיות של כלי השיט.
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כמו כן ,על היבואן להכין כחלק מתוכנית ניהול סיכונים בשיט ,תכנית חירום לכל אחד
ממקרי החירום הבאים:
א .תקלה מכאנית בכלי השיט.
ב .מחסור במזון ו/או במים במהלך השיט.
ג .התפרצות מחלה במהלך השיט.
ד .מזג אוויר קיצוני במהלך השיט.
ה .כל מניעה אחרת לקלוט את בעלי החיים בישראל.
על היבואן להציג את תכנית החירום בכל עת שיידרש ע"י השירותים הווטרינריים
בישראל.
 .3תנאים נוספים עבור הובלה אווירית
 3.1יש להוביל את בעלי החיים בתיבות ,כלובים או תאים התואמים את סוג בעלי החיים,
העומדים בתקנות בעלי החיים של ארגון חברות התעופה הבינלאומי (יאט"א) 1כמפורט
להלן:
3.1.1

בעלי החיים יובלו רק בתנאים שבהם ניתן לשמור על איכות האוויר ,הטמפרטורה
והלחץ בטווח הולם במהלך כל הטיסה ,תוך התחשבות בסוג בעלי החיים.
פעולות ההעמסה של בעלי החיים לכלי הטיס ופריקתם ממנו ,יתואמו באופן שיצמצם
את משך ההמתנה של בעלי החיים.

3.1.3

תנאים עבור הובלה בתיבות

3.1.2

3.1.3.1.1

על התיבות שבהן מובלים בעלי החיים לשאת סימון ברור ובולט המציין את
נוכחותם של בעלי החיים וכן סימן המציין את צידה העליון של התיבה.

 3.1.3.2במהלך ההובלה והטיפול ,על התיבות לעמוד תמיד ישר ויש למזער טלטולים
וזעזועים .יש לעגן את התיבות כדי למנוע תזוזה עקב תנועת כלי הטייס.
 3.1.3.3על תיבות השוקלות יותר מ 50-ק"ג להיות מצוידות במספר הולם של נקודות עיגון
המתוכננות ,ממוקמות ופועלות כראוי כך שיאפשרו עיגון יציב בכלי הטייס שעליו
יועמסו .התיבות יעוגנו לכלי הטייס לפני תחילת הטיסה כדי למנוע תזוזה עקב
תנועת כלי הטייס.
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 3.1.3.4בכלי טייס שבו מוצבות תיבות אחת על גבי השנייה ,יש לוודא שדופנות התיבות
חזקות מספיק כדי לאפשר עמידתן במשקל התיבות שמעל.
 3.1.3.5התיבות יהיו קשיחות ועמידות מפני פגיעה ע"י מטען אחר ויהיו בנויות באופן
שימנע יציאה של בעלי חיים מהן.
 3.1.3.6התיבות לא יהיו בנויות או מטופלות בחומרים רעילים.
 3.1.3.7התיבות יתאימו להחזקת בעלי החיים בתוכן לאורך כל זמן ההובלה ולהגנה עליהם
מפני כניסה של גורמים לא מאושרים.
 3.1.3.8דלתות התיבות יהיו בנויות כך שתימנע פתיחתן האקראית.
 3.1.3.9התיבות יהיו בנויות באופן שימנע פגיעה עצמית של בעלי החיים וכל דפנותיהן
תהיינה חלקות או מעוגלות.
 3.1.3.10לא יהיו בתיבות חפצים חדים ,כגון מסמרים ,העלולים לפצוע את בעלי החיים.
 3.1.3.11התיבות תהיינה נקיות ומנוקזות מנוזלים ומהפרשות של בעלי החיים .ככל שנעשה
שימוש חוזר בתיבות ,יש לחטא אותן ביסודיות קודם לכן.
 3.1.3.12התיבות תהיינה מצוידות בדפנות שגובהן מספיק כדי למנוע יציאת הפרשות בעלי
החיים מתוך התיבה.
 3.1.3.13יש לספק לבעלי החיים בתיבות מצע סופג המתאים לסוג בעלי החיים .אין
להשתמש בקש אלא אם מקורו בישראל.
 3.1.3.14חלקן התחתון של התיבות יהיה מצויד במסילות מתאימות להרמה באמצעות
מלגזה.
 3.1.3.15חלקן העליון של התיבות יהיה מחורץ או מכוסה ברשת.
 3.1.3.16רצפת התיבות תהיה בנויה מחומר המונע החלקה של בעלי החיים.
 3.1.3.17התקני חציצה בין התיבות יהיו בנויים באופן שימנע מהתיבות לזוז ולחסום את
פתחי אוורור.
 3.1.3.18גובה התיבה יהיה לפחות  10ס"מ מעל קצה הקרניים או הראש של צאן או מעל
המותניים או הכתפיים של בקר במשקל של עד  90ק"ג ו 20-ס"מ מעל המותניים
או הכתפיים של בקר מעל  90ק"ג .

3.1.4

טבלת צפיפות של בקר וצאן לפי משקל:
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סוג בעל
החיים
בקר

צאן

3.1.5

משקל
בק"ג
50
70
80
90
100
120
150
200
300

מספר בעלי חיים לתיבה (2.34
מטר  3.08 Xמטר)
31
25
24
22
20
18
16
14
8

מרחב לבעל חיים (מטר
מרובע)
0.23
0.28
0.30
0.32
0.34
0.4
0.45
0.51
0.84

500

5

1.27

600

5/4

1.45

700

4

1.63

25

42

0.17

35

37

0.19

45

32

0.22

55

28

0.25

65

23

0.31

70

20

0.36

אוורור

 3.1.5.1על התיבות להיות מאווררות לפחות מארבעה צדדים ,כך שמירב האוורור יהיה
מחלקן העליון של התיבות.
 3.1.5.2על פתחי האוורור להיות קטנים מספיק על מנת שלא יתפסו בהם איברי בעלי
החיים.
 3.1.5.3השטח המצטבר של פתחי האוורור לא יפחת מ 20%-משטח רצפת התיבה עבור
בקר ומ 40%-עבור צאן.
 3.1.5.4בחלקן התחתון של דפנות התיבה יהיו פתחי אוורור שיאפשרו יציאה של גזים
רעילים ,כמו פחמן דו -חמצני.
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 3.1.5.5בזמן העמסת בעלי החיים לכלי הטיס יש לעשות שימוש ביחידות מיזוג האוויר
מתאימות וככל שאלו אינן זמינות ,יש לפתוח את כל הדלתות.
 .4אופן ביצוע ההובלה
 4.1מתקנים והליכים
מתקנים עבור העמסה ופריקה ,לרבות הרצפה שלהם ,יתוכננו ,ייבנו ,יתוחזקו ויופעלו
כדלקמן:
4.1.1

באופן שימנע פגיעה וסבל וימזער לחץ ומצוקה במהלך הזזת בעלי החיים ,וכן ישמור
על בטיחות בעלי החיים.

4.1.2

משטחים לא יהיו חלקים ויסופקו מחיצות צדיות כדי למנוע בריחת בעלי החיים.

4.1.3

יעברו ניקוי וחיטוי.

4.1.4

הרמפות לא יהיו בזווית תלולה יותר מ 20-מעלות ,כלומר  36.4%במאוזן ,עבור
עגלים ובזווית של  26מעלות ו 34-דקות ,כלומר  50%במאוזן ,עבור כבשים ובקר
שאינו עגלים .כאשר זווית השיפוע תלולה יותר מ 10-מעלות ,כלומר  17.6%במאוזן,
הרמפות יהיו מצוידות במערכת ,כגון לוחות דריכה ,שתאפשר לבעלי החיים לעלות
או לרדת ללא סכנות או קשיים;

4.1.5

על משטחי הרמה או קומות עליונות להכיל מעקות בטיחות כדי למנוע מבעלי החיים
ליפול או לברוח במהלך ביצוע ההעמסה או הפריקה.

4.1.6

בכלי טייס יש למקם סחורות המובלות ביחד עם בעלי חיים כך שלא יגרמו לפגיעה,
סבל או מצוקה לבעלי החיים.

4.1.7

יש לספק תאורה הולמת במהלך ההעמסה והפריקה.

4.1.8

כאשר תיבות שבתוכן נמצאים בעלי החיים ממוקמות זו על גבי זו בתוך כלי הטייס,
יש לנקוט באמצעי הזהירות הבאים:

 4.1.8.1למנוע נזילה של שתן וצואה על בעלי החיים הממוקמים בתחתית;
 4.1.8.2לוודא את יציבות התיבות;
 4.1.8.3לוודא שאין חסימה של זרימת אוויר.
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 4.2טיפול בבעלי החיים
4.2.1

אסור:

 4.2.1.1להכות או לבעוט בבעלי החיים;
 4.2.1.2להפעיל לחץ על חלק גוף רגיש במיוחד בדרך שתגרום לכאב או סבל מיותרים;
 4.2.1.3להניף באוויר את בעלי החיים עצמם בעזרת אמצעים מכניים ,אלא אם הדבר נדרש
לשם מניעת פגיעה בבעל החיים עצמו או בבעלי חיים אחרים;
 4.2.1.4להרים או לגרור את בעלי החיים מהראש ,האוזניים ,הקרניים ,הרגליים ,הזנב או
הצמר ,או לנהוג בהם בדרך שתגרום לכאב או סבל מיותרים;
 4.2.1.5להשתמש במקלות או כל מכשיר אחר בעל קצוות מחודדים;
 4.2.1.6לחסום ביודעין בעל חיים בזמן שהוא מובל דרך כל אזור שבו נוהגים את בעלי
החיים.
4.2.2

יש להימנע ככל האפשר משימוש במאיץ חשמלי .בכל מקרה ,יש להשתמש במכשירים
אלה רק עבור ראשי בקר בוגרים המסרבים לזוז ,ורק כאשר יש להם מספיק מקום
כדי לצעוד קדימה .הזרם החשמלי לא יימשך יותר משניה אחת ,יינתן במרווחים
נאותים ורק בשרירי פלג הגוף האחורי .אין להשתמש שוב ושוב בזרם חשמלי אם בעל
החיים אינו מגיב לגירוי.

4.2.3

אין לקשור בעלי חיים בקרניים ,בנזם אף או לקשור את הרגליים זו לזו .אין לשים
זמם על עגלים.

4.2.4

כאשר יש צורך לקשור את בעלי החיים ,החבלים ,האפסרים או כל אמצעי קשירה
אחר צריכים:

 4.2.4.1להיות חזקים דיים כדי לא להיקרע במהלך תנאי הובלה רגילים;
 4.2.4.2לאפשר לבעלי החיים לשכב ,לאכול ולשתות ,במקרה הצורך;
 4.2.4.3להיות עשויים כך שימנעו סכנה של חנק או פגיעה ,ובאופן שיאפשר שחרור מהיר
של בעלי החיים.

 4.3הפרדה
4.3.1

יש להעביר ולהוביל בעלי חיים בהפרדה במקרים הבאים:

 4.3.1.1בעלי חיים ממינים שונים;
 4.3.1.2בעלי חיים שונים משמעותית בגודל או גיל;
 4.3.1.3נקבות וזכרים בוגרים מינית;
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 4.3.1.4בעלי חיים עם קרניים ובעלי חיים ללא קרניים;
 4.3.1.5בעלי חיים עוינים זה לזה;
 4.3.1.6בעלי חיים קשורים ובעלי חיים שאינם קשורים;
4.3.2

נקודות  4.3.1.4 ,4.3.1.2 ,4.3.1.1לעיל אינן רלוונטיות עבור בעלי חיים שגדלו
בקבוצות מתאימות ,שרגילים זה לזה ,כאשר הפרדה תגרום למצוקה או כאשר נקבות
מלוות בצאצאים התלויים בהן.

 .5במהלך ההובלה
 5.1יש לדאוג לאוורור מספק על מנת להבטיח עמידה בכל צרכי בעלי החיים ,תוך הבאה
בחשבון של מספר וסוג בעלי החיים המובלים ותנאי מזג האוויר הצפויים במהלך
הנסיעה .יש לאחסן תיבות בכלי טיס בדרך שלא תחסום את האוורור.
 5.2במהלך הובלה בכלי שיט יש להציע לבעלי החיים מים ,אוכל ואפשרות לנוח בהתאם
למינם וגילם ,במרווחי זמן הולמים .המים והאוכל צריכים להיות באיכות טובה ויש
להגישם לבעלי החיים באופן שימזער התפתחות זיהום.
 .6דרישות בנייה וציוד עבור כלי שייט
 6.1חוזק גדרות המכלאות והסיפונים צריך להתאים לבעלי החיים המובלים.
 6.2תאים שבהם יובלו בעלי החיים צריכים להיות מצוידים במערכת אוורור המסוגלת
להחליף כראוי את האוויר בכל נפח התא כדלקמן:
6.2.1

 40החלפות אוויר בשעה אם התא סגור לחלוטין והגובה באזור הנמוך ביותר קטן או
שווה ל 2.3-מטרים;

6.2.2

 30החלפות אוויר בשעה אם התא סגור לחלוטין והגובה באזור הנמוך ביותר גדול מ-
 2.3מטרים;

6.2.3

 75%מהקיבולת הרלוונטית לעיל אם התא סגור חלקית ,בהתאם למיקומו בכלי
השיט.

 6.3יכולת האחסון או הייצור של מים טריים צריכה להתאים לדרישות המים המפורטות
בפרק  ,7תוך הבאה בחשבון של המספר המקסימלי והסוג של בעלי החיים שיובלו וכן
את האורך המקסימלי של הנסיעות המתוכננות.
 6.4מערכת המים הטריים צריכה להיות מסוגלת לספק כל הזמן מים טריים לכל אזור שבו
מוחזק המקנה ,ומספיק כלי קיבול צריכים להיות זמינים על מנת להבטיח שלכל בעלי
החיים תהיה גישה קלה ומתמדת למים טריים .מערכת שאיבה חלופית צריכה להיות
זמינה על מנת להבטיח אספקת מים במקרה של תקלה במערכת השאיבה המרכזית.
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 6.5מערכת הניקוז תהיה בעלת יכולת מתאימה לנקז נוזלים מהמכלאות מהתאים
והסיפונים בכל מצב .צינורות ותעלות ניקוז יאספו את הנוזלים לתוך בארות או מכלים
שמהם ניתן להיפטר ממי הביוב באמצעות משאבות או צינורות פליטה .ציוד שאיבה
חלופי צריך להיות זמין על מנת להבטיח ניקוז במקרה של תקלה במערכת השאיבה
המרכזית.
 6.6אזורים בהם שוהים בעלי החיים ומעברים או רמפות מעבר צריכים להיות מוארים
כראוי .תאורת חירום צריכה להיות זמינה במקרה של תקלה במערכת החשמל המרכזית.
יש לספק תאורה ניידת בכמות מספקת כדי לאפשר ביצוע בדיקה וטיפול ראויים בבעלי
החיים.
 6.7יש להתקין ציוד כיבוי אש כראוי באזורים בהם שוהים בעלי חיים ,אשר יעמוד
בסטנדרטים המעודכנים ביותר של האמנה הבינלאומית בדבר בטיחות החיים בים
( )SOLASבנוגע להגנה מפני אש ,איתור אש וכיבוי אש.
 6.8בבית ההגה ( ) Weal houseתותקן מערכת ניטור ,בקרה והתרעה עבור המערכות הבאות
המיועדות לבעלי החיים:
 6.8.1אוורור;
 6.8.2אספקת מים טריים וניקוז;
 6.8.3תאורה;
 6.8.4ייצור מים טריים ,במקרה הצורך.
 6.9ספק הכוח העיקרי צריך להיות מסוגל לספק חשמל בצורה סדירה למערכות האוורור,
המים ,הניקוז ולמעברים והרמפות במסגרת הפעלה רגילה של כלי השייט .ספק הכוח
המשני צריך להיות מסוגל להחליף את ספק הכוח העיקרי לתקופה של שלושה ימים
רצופים.

 .7מזון ומים בכלי שייט
 7.1כלי השיט יישאו ממועד היציאה מנמל המוצא כמות מספקת של מצע וכן מזון ומים
שיכסו את דרישות המזון והמים היומיות המינימליות המפורטות בטבלה שלהלן עבור
הנסיעה המתוכננת ,בתוספת  25%או שלושה ימי אספקה של מצע ,אוכל ומים ,הגדול
מבניהם.

אספקה יומית מינימלית של מזון ומים עבור כלי שייט:
יומית מינימלית של מזון ומים עבור כלי שייט המובילים חיות משק או כלי שייט
המובילים מכולות
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קטגוריה

מים טריים
(ליטר לבע"ח)
(*)

מזון
(ב %-ממשקל בע"ח)

מספוא

בקר

כבשים

חזירים

מזון מרוכז

2

1.6

45

2

1.8

4

-

3

10

 ניתן להחליף את אספקת המים המינימלית בעמודה הרביעית באספקת מים של 10%
ממשקל בעלי החיים ,עבור כל סוגי בעלי החיים.
 ניתן להחליף מספוא במזון מרוכז ולהיפך .אולם יש לזכור כי סוגי בעלי חיים מסוימים
צריכים להסתגל לשינוי המזון בכל הנוגע לצרכיהם המטבוליים.

 .8תנאים נוספים עבור הובלות ימיות
 8.1פיקוח וטרינרי
אם הנסיעה עתידה להימשך יותר מ  10ימים ,יתלווה אליה רופא וטרינר שהוסמך ע"י
הרשות המוסמכת בארץ המוצא.
 8.2דרישות מינימום עבור בקר
ניתן להוביל עגלים ללא אימהותיהם רק אם גילם עולה על  14יום.
 8.3גג
כלי השיט יהיה מצויד בגג בצבע בהיר ומבודד כראוי לקור וחום.
 8.4רצפה ומצע
יש לספק לבעלי החיים מצע מתאים או חומר מקביל אחר ,שיבטיח את נוחיותם
ויתאים למין ולמספר בעלי החיים המובלים ,למשך הנסיעה ולמזג האוויר.
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 8.5מזון
 8.5.1כלי השיט יישא במהלך הנסיעה כמות מספקת של מזון המתאים לצרכי ההאכלה של
בעלי החיים המעורבים .המזון צריך להיות מוגן מפני פגעי מזג האוויר ומפני זיהום
כגון אבק ,דלק ,גזי פליטה ושתן וצואה של בעלי חיים.
 8.5.2כאשר נעשה שימוש בציוד האכלה מיוחד כדי להאכיל את בעלי החיים ,הציוד יובל
גם הוא בתוך כלי השיט.
 8.5.3כאשר נעשה שימוש בציוד האכלה מיוחד ,הוא יתוכנן כך שבמקרה הצורך ניתן יהיה
לחברו לכלי השיט כדי שלא יתהפך .כאשר הציוד אינו בשימוש ,יש לאכסן אותו
בנפרד מבעלי החיים.

 8.6מחיצות
יש להתקין מחיצות בכלי השיט כך שייווצרו תאים נפרדים ,תוך הקפדה על כך שלבעלי
החיים תהיה גישה חופשית למים.

 8.7אספקת מים
 8.7.1כלי השיט יצוידו באספקת מים שתאפשר למלווה לספק מים באופן מידי בעת הצורך
במהלך הנסיעה וכך שלכל בעל חיים תהיה גישה למים.
 8.7.2מתקני ההשקיה יהיו במצב תפעולי תקין ,והם יתוכננו וימוקמו כראוי כך שבעלי
החיים השונים יוכלו לקבל מים בזמן שהותם על כלי השיט.
 8.7.3קיבולת מכלי המים בכלי השיט תהיה שווה לפחות ל 1.5%-מהמטען המקסימלי שלו.
יש לתכנן את מכלי המים כך שניתן יהיה לרוקן ולנקות אותם אחרי כל נסיעה ,והם
צריכים להכיל מערכת שתאפשר בדיקה של מפלס המים .המכלים צריכים להיות
מחוברים למתקני השקיה בתוך התאים ולהישמר במצב תפעולי תקין.

 8.8הקצאת מרחב
 8.8.1הקצאות מרחב עבור בעלי החיים יתבצעו לכל הפחות על פי המידות הבאות:
 8.8.1.1בקר
מ"ר/בע"ח
משקל בק"ג
300 – 200

1.0575 — 0.81

400 – 300

1.305 — 1.0575

500 – 400

1.5525 — 1.305

600 – 500

1.8 — 1.5525
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700 – 600

2.025 — 1.8

יש להקצות לנקבות הרות מקום גדול יותר ב.10% -

 8.8.1.2צאן
משקל בק"ג

מ"ר/בע"ח

30 – 20

0.265 — 0.24

40 – 30

0.290 — 0.265

50 – 40

0.315 — 0.290

60 – 50

0.34 — 0.315

70 – 60

0.39 — 0.34

 8.9פינוי גוויות
גוויות בעלי החיים שמתו במהלך ההובלה יפונו מאזורים בהם שוהים בעלי חיים חיים,
מוקדם ככל האפשר.
 .9על היבואן לשמור לביקורת את כל המסמכים המלווים את ההובלה הימית או האווירית
ממדינת המוצא לישראל ,לרבות המסמכים שליוו את ההובלה היבשתית של בעלי החיים
טרם הגעתם לנמל המוצא.
 .10על היבואן לדווח לשירותים הווטרינריים מוקדם ככל האפשר על כל אירוע חריג שאירע
במהלך ההובלה ושיש בו כדי להשפיע על משך ההובלה ו/או על רווחתם ובריאותם של
בעלי החיים באמצעי ההובלה.
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