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הטיפול בפסדים בבית שחיטה לעופות
רקע
תקנות מחלות בעלי חיים (פסדים) התשמ"א  1981מסדירות הטיפול בפסדים בישראל והדרכים
לחיסולם.
סעיף ( 14א)' לתקנות קובע:
אדם המחזיק בבעל חיים שמת מסיבה כל שהיא למעט שחיטה חייב לעשות אחת מהפעולות
האלה תוך  24שעות.
( )1לקבור או לשרוף את הנבלה במקום שקבעה הרשות המקומית בהתאם לתקנות משנה ב'.
( )2להביאה לתחנת איסוף.
( )3להביאה למפעל פסדים באמצעי הובלה שקבעה לכך הרשות המקומית ובהתאם להוראות
המנהל.
סעיף ( 14ב') לתקנות קובע:
רשות מקומית תקבע באישור המנהל אתר לקבורת בעלי חיים או למשרפה או למפעל פסדים וכן
תחנות לאיסוף פסדים.
עד כה מתנהל פינוי העופות המתים מהמשחטה בנוהל זהה לפינוי הפסדים האחרים (נוצות מעיים
וכו') דהיינו ,למכוני הפסדים או לאתרי קבורה מאושרים.
התפשטות מחלת ה B.S.E. -ברחבי מדינות אירופה והחשש ההולך וגובר כי להזנת בעה"ח בחלבון
ממוחזר שמקורו בבע"ח המעובדים במכוני הפסדים עשויות להיות השלכות בלתי ברורות על
בריאות הציבור ,הביאו מוסדות האיחוד האירופאי להחלטה האוסרת החל מתאריך 1/3/2001
מחזור פגרים במערכות ההזנה של בע"ח שהם ו/או תוצרתם מיועדים לשמש כמזון לבני אדם.
ע"פ הצפוי ,מותנה כמובן בתוצאות מחקרים ובמידע אפידמיולוגי הנאסף באינטנסיביות רבה
במוסדות המחקר האירופאיים ,נראה כי בעתיד תיאסר כליל האבסת בע"ח המיועדים למאכל
אדם בחלבון ממוחזר מהחי.
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בשלב זה אסר כאמור האיחוד האירופאי עיבוד פגרים (שמתו במשק או בדרכם למשחטה) במכוני
הפסדים החל מתאריך .1/3/2001
ישראל כיצואנית בשר עוף לארצות האיחוד האירופאי ומתוך מודעות לבריאות הציבור
ולאוכלוסייה "שבסיכון" החיה בתחומה ,נדרשת כבעבר לנקוט בנושא הפסדים באמצעים אשר
אינם נופלים ברמתם מאלה הננקטים בידי הארצות המפותחות במערב.
מטרת הוראות דף נוהל זה לפרט שיטת פינוי הפגרים מבתי השחיטה המאושרים החל מתאריך
.1/3/2001

שיטה
 .1החל מתאריך  1/3/2001חל איסור מוחלט על עיבוד פגרי בעלי כנף במכון פסדים.
 .2הפגרים במשחטה ירוכזו במיכל אחסון הסגור במכסה וניתן לנעילה במנעול.
 .3על מיכל האחסון ומכסהו תיכתב באותיות דפוס גדולות ובצבע "אדום זוהר" המלה
"פגרים".
 .4על הנהלת המשחטה חלה החובה להסדיר ולהבטיח כי תכולת מיכל הפגרים תפונה בסיום יום
העבודה למשרפה מר כזית המצויה באתר קיבוץ עין המפרץ או לחילופין לאתר קבורה מאושר
כמתחייב ע"פ "תקנות הפסדים".
 .5מיד לאחר פינוי תכולתו יישטף וינוקה מיכל אחסון הפגרים ויחוטא כנדרש ,בטרם יעשה בו
שימוש מחודש.
" .6וטרינר מפקח" ינהל רישום ומעקב מדויק אחר אחסון הפגרים במשחטה שבפיקוחו וינקוט
בכל הפעולות המתחייבות למניעת פינוי הפגרים לאתר פינוי בלתי מאושר (לרבות מכון
פסדים).
 .7כמות הפגרים במשחטה תדווח בידי הוטרינר המפקח ע"ג הדוח החודשי כמקובל כיום.
 .8על מנהל המשחטה להעביר בכתב לידי "הוטרינר המפקח" ולא יאוחר מתאריך ה28/2/01 -
שם האתר אליו יפונו הפגרים כאמור לעיל.
ד"ר א .ניל"י-ר.וטרינר ראשי
לפיקוח על מוצרים מן החי
העתק:
 .1וטרינרים מפקחים בבתי שחיטה לעופות.
 .2רופאים וטרינרים מרחביים.
 .3מנהל פרוייקט .HACCP
מצ"ב  :א .תקנות הפסדים (נספח א').
ב .החלטת נציבות האיחוד האירופאי מתאריך .27/12/00
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