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הסדרת העברה אלקטרונית 
של נתוני רישום בקר מהרפת 

לשירותים הווטרינריים

על פי התקנה חובה לסמן כל ולד חדש שנולד ברפת עד גיל שבעה ימים וכן לדווח על סימון זה תוך שבעה 
ימים נוספים ובאופן אלקטרוני לשירותים הווטרינריים )שו"ט( במשרד החקלאות. העברת הנתונים יכולה 

להיות ישירה בדוא"ל או דרך תוכנת "נעה"

השירותים הווטרינרים

ונכנסו לתוקפן תקנות חדשות בעניין סימון ל אחרונה אושרו בכנסת 
ודיווח סימון בקר

ע"י  "נעה"  בתוכנת  המשתמשים  הרפתנים  ציבור  על  להקל  מבקשים  אנו 
הסדרת העברה אוטומטית מהתוכנה דרך ההתאחדות אל מאגר הנתונים 

של השו"ט במשרד החקלאות ומשם ללשכות האזוריות. 

זו הנתונים המוקלדים ממילא ברפת בתוכנת "נעה" לאחר המלטה,  בדרך 
קנייה או מכירה, יועברו וייקלטו ללא צורך בכל פעולה נוספת של הרפתן, 

במאגר הנתונים בתוכנת "ראש בקר" במשרד החקלאות.
העברה דרך תוכנת "נעה" תחסוך את הצורך בהקלדה כפולה ותמנע שכחה 

ועבירה עקב אי דיווח.

יציאה  ונתוני  והעברה  לידה  לעדר,  כניסה  נתוני  הם:  שיועברו  הנתונים 
מטבחיים,  בבית  לשחיטה  העברה  אחר,  למשק  לגידול  מכירה  מהעדר, 

העברה לרש"פ ותמותה. 

יודגש כי העברת הנתונים דרך תוכנת "נעה" לא באה במקום בקשה וקבלת 
היתר העברה מהשו"ט כנדרש.

מינואר  החל  הנתונים  העברת  של  להבנה  להגיע  היא  ההתאחדות  מטרת 
2015 בדרך זו ועד אז העברה רגילה של כל אחד על אחריותו האישית.

לעיונכם התקנה:
תקנות מחלות בעלי-חיים )רישום, סימון והובלה של בקר(, תשל"ו-1976

פרק שני: רישום בקר וסימונו
לא יחזיק אדם בקר מן הסוג ובגילים כמפורט להלן אלא אם כן נרשם  )א( 

וסומן לפי תקנות אלה:
)1(  בקר במרעה - מגיל שישה חודשים ומעלה.  

)2(  בקר שאינו בקר במרעה - מגיל שבעה ימים ומעלה.  
את  מי שביצע  חייב  מוסמך,  מסמן  בידי  אלה  תקנות  לפי  בקר  סומן  )ב( 
בוצע  הווטרינרית המחוזית שבתחומה  ללשכה  כך  על  לדווח  הסימון 
הסימון, לא יאוחר משבעה ימים מיום ביצועו; הדיווח ייעשה בכתב, 

בדואר אלקטרוני בלבד.
לא יעביר אדם את הבעלות בבקר בכל גיל אלא אם כן נרשם וסומן לפי  )ג( 

תקנות אלה.

יועברו נתוני תנועת בקר: כניסה לעדר בעת לידה או העברה ויציאה 
מהעדר בעת מוות או מכירה. 

לעדר,  כניסה  נתוני  הם:  שיועברו  הנתונים 
מכירה  מהעדר,  יציאה  ונתוני  והעברה  לידה 
בבית  לשחיטה  העברה  אחר,  למשק  לגידול 

מטבחיים, העברה לרש"פ ותמותה


