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השירות הווטרינרי

תג אוזן חדש 
לסימון בקר

לאחר  עשרות  שנים  של  שימוש  בתג  זיהוי  אוזן  ממשלתי  עשוי 
מתכת, בקר  ישראל  עובר  לסימון  ממשלתי  ע"י  תג  אוזן  עשוי  

פלסטיק  והמכיל  שבב  לזיהוי  אלקטרוני. 
תכנון  המעבר   לתג  אלקטרוני  החל  לפני  יותר  מעשור ולאחר 

 תכנון,  לימוד  והתאמות, המהלך  יוצא  לדרך  בימים  אלה.  בשבועות 
 האחרונים  סומנו  בהצלחה  בני  בקר  בתגים  החדשים  במספר  רפתות 

 חלב.  במשרד החקלאות מביעים סיפוק רצון מצעד זה ובשירותים 
הווטרינריים מתכוננים ומצפים בהתרגשות למעבר המתוכנן. 

יתרונות רבים
לתג  האלקטרוני  יתרונות  זיהוי,  שרידות  ונעקבות  לתועלת  המגדל, 

 משרד  החקלאות,  מעברי  הגבול,  בתי  המטבחיים  ולשיפור  בטיחות  
המזון  לצרכן.  החל מהודעה זו, כל  בן  בקר  שנולד  בישראל  יסומן  
בשני  תגי  אוזן: תג  אוזן  מלבני  ויזואלי  ותג  אוזן  עגול המכיל  שבב  

לזיהוי  אלקטרוני. בשירות הווטרינרי מדגישים אם זאת כי, 
כניסת  התג  החדש  תהיה  הדרגתית ע"י  סימון  הוולדות החדשים.  
לבקר  קיים  המסומן  כבר  בתג  מתכת  לא  יוחלף  התג  הקיים  בתג 

 חדש.  לאחרונה בוצעו  ע"י  התאחדות  מגדלי  הבקר  ההתאמות 
 הנדרשות  בתוכנת  "נעה"  בכדי  לאפשר  הכנסת  נתוני  ולד  שסומן 
 בתג  החדש  למערכת.  העברת  הנתונים  באופן  אוטומטי  מתוכנת 

 "נעה"  למאגר  הנתונים  הממשלתי  במשרד  החקלאות  ופיתוח  
הכפר . לשכות  השירותים  הווטרינריים  האזוריות  ידריכו  כל  מגדל 
 בשיטת  הסימון  החדשה  ויסמיכו  את  העומדים  בדרישות  כמסמני  

בקר  מורשים.  כדרכם  של  שינויים, הטמעתם  דורשת  זמן  ומנהל 
השירותים הווטרינריים, ד"ר נדב גלאון אמר כי הוא  "מודה  מראש  
לכל  המגדלים  על  ההבנה  וההפנמה וכן תודה  לכל  אנשי  השירותים 
 הווטרינריים,  יחידת  המחשבים  במשרד  החקלאות  ופיתוח  הכפר, 

 התאחדות  מגדלי  הבקר  ושאר  הגורמים שטרחו  לאורך  השנים 
 ובעיקר  בתקופה  האחרונה  להביאנו לרגע  חשוב  זה". 

אנו מביאים בקיצור את תקנת מחלות בעלי חיים )רישום, סימון 
והובלה של בקר( תיקון התשע"ד 2014

תקנה 2: 
א': "חובת רישום ,סימון ודיווח"

לא יחזיק אדם בקר מן הסוג ובגילים כמפורט להלן אלא   

אנו שמחים לפתוח מדור נוסף במגזין 
"משק הבקר והחלב", בשיתוף עם 

השירותים הווטרינרים, במשרד 
החקלאות. כל החידושים, העדכונים 
והתקנות שנוגעות לנו הרפתנים •

ראובן זלץ

צעד חשוב לענף הבקר. ד"ר גלאון
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אם כן נרשם וסומן לפי תקנות אלה:
בקר במרעה* - מגיל שישה חודשים ומעלה:  .1

בקר שאינו בקר במרעה- מגיל שבעה ימים ומעלה  .2
ב. סומן בקר לפי תקנות אלה בידי מסמן מוסמך, חייב מי 

שביצע את הסימון לדווח על כך ללשכה הווטרינרית 
המחוזית שבתחומה בוצע הסימון, לא יאוחר משבעה 

ימים מיום ביצועו:  הדיווח ייעשה בכתב, בדואר 
אלקטרוני בלבד.

לא יעביר אדם את הבעלות בבקר בכל גיל אלא אם כן  ג. 
נרשם וסומן לפי התקנות

מטרת ההוראה: לתאר תהליך סימון, רישום ודיווח של   
הבקר הן ע"י מסמן בקר העובד בשירותים הווטרינרים 

והן ע"י מסמן בקר שהוסמך למטרה זו ע"י מנהל 
השירותים הווטרינריים.

אחריות הביצוע:  
מנהל לשכה וטרינרית מחוזית  .1

רופאים וטרינריים לשכתים  .2
מפקחי מקנה לשכתים  .3

מסמנים מוסמכים  .4
רכזת לשכה  .5

נוהל סימון ורישום בקר
יש להזמין את תווית האוזן הוויזואלית לאוזן שמאל בלבד ואת 

התוית האלקטרונית בעלת מספר זהה לתוווית הויזואלית, לאוזן 
ימין של בעל החיים.

*בקר במרעה - בקר המוחזק דרך קבע בשטח פתוח לצורך רעייה

אצלינו לא הופכים את הפרה!!אצלינו לא הופכים את הפרה!!

חסן 052-8266667, מרעי 054-9482230
ת.ד. 12 אעבלין 3001200,

mwasi.maree@hotmail.co.il

טילוף בשיטה 
אמריקאית חדשנית

מקצועיות וניסיון 
של למעלה 
מ-30 שנה

שימוש בתוכנה 
לניהול טילוף, 

אירועי צליעות ובריאות 
הטלף בעדר של
 ד"ר אלון בן דוד

עסק משפחתי 
עם דור המשך 

מרעי מואסי, בן 29, סרן 
במילואים שמתמחה גם הוא 

בעסקי הטילוף מאז 2011

ממואסי שירות לרפת
ע"

ב
יש להצמיד את תווית האוזן הוויזואלית 

לאוזן שמאל בלבד ואת התווית 
האלקטרונית לאוזן ימין

�� ���� ��� ������ ���.indd   39 7/7/15   8:03 PM


