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 תנאים לאישור הובלה, החזקה ושחיטת עופות פטם –נוהל כפרות 

 מחוץ לבתי שחיטה לעופות לצורך קיום מנהג כפרות
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לתקנות בתי שחיטה לעופות, תנאים להובלת העופות  29תנאים למתן היתר לפי תקנה 

 לאתר בו מתקיים מנהג כפרות ותנאים להחזקתם ושחיטתם בו

כי לשם מניעת הפצת עמדת השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר היא 

חיים לשם הגנה על בריאות הציבור ולשם שמירה על רווחת בעלי חיים ובריאות מחלות בעלי 

הציבור, הדבר הנכון ביותר הוא להעביר עופות לשחיטה בבית שחיטה שניתן לגביו אישור 

 , גם במסגרת קיום מנהג הכפרות.הפעלה לפי דין

חיטה באתר בו עם זאת, מתוך רגישות לצרכי קהילות מסוימות באוכלוסייה היהודית לבצע ש

מתקיים המנהג וכחלק בלתי נפרד ממנו, הוחלט לתקן את תקנות מחלות בעלי חיים )בתי 

, ולאפשר שחיטה מחוץ לבית שחיטה בפרק הזמן שבין מוצאי 1960 -שחיטה לעופות(, התש"ך 

ראש השנה לבין ערב יום כיפור, על פי היתר בכתב מאת מנהל השירותים הווטרינריים במשרד 

 ופיתוח הכפר. החקלאות

 

 :הנוהלמטרת  .1

 מטרת נוהל זה להסדיר: .1.1

את התנאים לקבלת היתר לשחיטת עופות מחוץ לבית שחיטה לעופות,  .1.1.1

 לשם קיום מנהג הכפרות

במסגרת בית שחיטה למשק גידול או עופות מחוץ  להחזקתאת התנאים  .1.1.2

מנהג כפרות, בין שמתבצעת במקום שחיטה ובין שהעופות מובלים  קיום

 .שחיטהלשחיטה בבית קיום המנהג לאחר 

 :אפיון הנוהל .2

 09/08/2017מהדורה חדשה. מהדורה זו מחליפה מהדורה קודמת מתאריך 

 שבוצעה משחיטה עופות צריכתמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש להזהיר כי 

 החקלאות במשרד הווטרינריים השירותים מנהל ידי על שאושר שחיטה לבית מחוץ

 מנהג במסגרת שחיטה לבית מחוץ שנשחטו עופות צריכת זה ובכלל, הכפר ופיתוח

 הציבור לבריאות מסוכנת, כפרות
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 :כניסה לתוקף .3

 מיידי

 :הפניות לחקיקה ומסמכים אחרים .4

תקנות  -)להלן  1960 -תקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות(, התש"ך  .4.1

 בתי שחיטה לעופות(

 -קנות מחלות בעלי חיים )הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל(, התשמ"ב ת .4.2

 תקנות תנועת בעלי חיים(. -)להלן  1982

 2011 -תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )הובלת עופות(, התשע"ב  .4.3

 תקנות צער בעלי חיים(. -)להלן 

 תקנות הפסדים( –)להלן  1981-ם(, התשמ"אתקנות מחלות בעלי חיים )פסדי .4.4

ינריים: מניעת שירותים הווטר - של המחלקה לפיקוח מוצרים מן החי 6.1.9נוהל  .4.5

 צער בעלי חיים במהלך ההובלה והשחיטה

 :)אחראי לקיום הוראות נוהל זה באתר( ישוםייות לאחר .5

 מפעיל האתר והאחראי על האתר, לפי העניין. .5.1

 הגדרות וקיצורים: .6

מפעיל האתר או אדם מטעמו, שמתקיימים לגביו  – "אחראי על האתר" .6.1

 המגבלות החלות לעניין מפעיל;

 מקום בו מתבצע מנהג כפרות בהתאם לנוהל זה;  - "אתר" .6.2

מפעל, שניתן לגביו אישור הפעלה מאת מנהל השירותים  - "בית שחיטה" .6.3

הווטרינריים, שבו מבוצעות פעולות אלה: שחיטת עופות, מריטת נוצות מן העוף 

 השחוט, הוצאת האיברים ממנו ופעולות לוואי;

)ב( לתקנות בתי שחיטה 29היתר בכתב שנתן המנהל לפי תקנה  - "היתר" .6.4

 לעופות, לשחוט עופות שגודלו לפיטום בלבד, לצורך המנהג, מחוץ לבתי שחיטה; 

טקס פולחני דתי הכולל הנפת העוף מעל ראשי  -"מנהג הכפרות" או  "המנהג" .6.5

 האנשים ושחיטתו בסיום הטקס;

 או מי שהוסמך על ידו; מנהל השירותים הווטרינריים - "המנהל" .6.6

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/212_027.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/212_038.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/212_038.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_586.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_586.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/212_037.htm
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/preventionwingedgrief_duringtransportslaughter/he/vet_preventionwingedgrief_duringtransportslaughter%20.pdf
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לתקנות בתי שחיטה לעופות או  29מקבל ההיתר לפי תקנה  - "מפעיל האתר" .6.7

מפעיל האתר לקיום מנהג כפרות ללא שחיטה במקום, לפי העניין, ובלבד שהינו 

 המחזיק בתעודת זהות; 18בגיר מעל גיל 

על הטקס יכול להתבצע בשני אופנים: האחד כולל את הנפת העוף מ – "כפרות" .6.8

ראשי האנשים ושחיטתו במקום עריכת הטקס, השני כולל את הנפת העוף מעל 

השבתו לכלוב לשם העברתו לבית שחיטה מוכר.  -ראשי האנשים, ולאחר מכן 

ככל שמדובר בביצוע הטקס באופן השני ללא שחיטה במקום הטקס, אין צורך 

כוח תקנות בהיתר לפי תקנות בתי שחיטה לעופות; יש לקבל היתרים מתאימים מ

 תנועת בעלי חיים ותקנות צער בעלי חיים; 

 תרנגולות שגודלו לפיטום בלבד;  -לצורך נוהל זה  –"עופות"  .6.9

עופות מתים וחלקי עופות לרבות נוצות, מעיים, זפק, ראשים, רגליים  -"פסדים"  .6.10

 וכל חלק שנפסל בבדיקה שאחרי השחיטה;

ר הראשי לפיקוח על מוצרים מן הרופא הווטרינ - "ר.ו.ר לפיקוח מוצרים מן החי" .6.11

 החי בשירותים הווטרינרים;

 :רקע .7

(, 2015בהתאם לתקנות בתי שחיטה לעופות כנוסחן לפני התיקון בשנת תשע"ה ) .7.1

לא ניתן היה לקיים שחיטה מחוץ לבית שחיטה שניתן לגביו אישור הפעלה מאת 

 המנהל.

ק מקיום מנהג מתוך רגישות לאותן קהילות יהודיות המבקשות לבצע שחיטה כחל .7.2

כפרות באותו מקום בו מתבצע המנהג, ולא בבית שחיטה, הוחלט לפעול לתיקון 

התקנות, כך שתתאפשר שחיטה כאמור, במועדים התחומים שבין מוצאי ראש 

 השנה לבין ערב יום כיפור.

האחראיים על הפיקוח הווטרינרי ברשות המקומית  בסיוע של הרופאים הרשותיים .7.3

אשר אישרה את קיום מנהג הכפרות בתחומה, יתבצעו בקרה ופיקוח על קיום 

 נוהל זה וידווחו לשירותים הווטרינריים על חריגות ממנו.

יודגש כי קיום מנהג הכפרות ללא בקרה וטרינרית מספקת, כרוך בסיכונים של  .7.4

ממש לבריאות הציבור. על כן הנוהל כולל אזהרות מפורשות בנושא, לצד 
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הוראות שמטרתן שמירה על בריאות הציבור וצמצום הפגיעה בבעלי חיים, 

 ככל האפשר.

בנוהל מהווים חלק מבלי לגרוע מהוראות כל דין, ההוראות והתנאים הקבועים  .7.5

בלתי נפרד מתנאי ההיתר לשחיטת עופות מחוץ לבית שחיטה, והפרה שלהם 

 מהווה הפרה של תנאי ההיתר, על כל המשתמע מכך.

 :הוראות כלליות .8

ו.ר .של העופות ללא אישור הר הכולל שחיטהחל איסור על קיום מנהג הכפרות  .8.1

 (.נספח א'החי על סמך הגשת בקשה )ן לפיקוח מוצרים מ

, יש להודיע על הפעלת ללא שחיטהלשם הפעלת אתר לקיום מנהג הכפרות  .8.2

 .האתר )נספח ג'(

 עופות מותרים לקיום המנהג: .9

היתר להובלת עופות לאתר והיתר לשחיטת עופות מחוץ לבית שחיטה לצורך  .9.1

שימוש . לא יאושר )פטם( לפיטום יםתרנגוליינתנו אך ורק ביחס לקיום המנהג 

 בעוף מכל מסוג אחר, ובכלל זה תרנגולת מטילה ותרנגול הודו.

מקור העופות יהיה ממשקים שאינם באזור שהוכרז כאזור נגוע )שטח הסגר(  .9.2

ושאינם מוגדרים כמשקים בסיכון לשאריות כימיות מעבר לרמות המותרות או לכל 

 מחולל מחלה אחר.

 הובלת העופות לאתר: .10

  .תקנות צער בעלי חייםלו הוראות כל דין, ובכלל זה על הובלת העופות לאתר יחו

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:

 29היתר להובלת עופות לאתר יינתן אך ורק לאתר שניתן לגביו היתר לפי תקנה  .10.1

 לתקנות בתי שחיטה לעופות.

הובלת העופות לאתר תתבצע ברכב שנרשם בהתאם לתקנות תנועת בעלי חיים  .10.2

 ובכלובים שמתקיימים לגביהם התנאים הקבועים בתקנות צער בעלי חיים.

 הובלת העופות תתבצע בנוכחות משגיח כהגדרתו בתקנות צער בעלי חיים.   .10.3

 ראה נספח ב'. -בעלי חיים  זמני הובלת העופות יהיו בהתאם לתקנות צער .10.4

 צפיפות העופות בכלובים תאפשר רביצת כל העופות בו זמנית. .10.5

http://www.vetserv.moag.gov.il/Vet/hukim/takanot/takanot_tzaar_baaley_haim/default.htm
http://www.vetserv.moag.gov.il/Vet/hukim/takanot/takanot_tzaar_baaley_haim/default.htm
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 :תנאים באתר, ובכלל זה אזור המתנת עופות .11

 האתר יהיה מרוחק מגורמי רעש חזקים. .11.1

 באתר כולו תהא רצפת בטון או אספלט הניתנת לרחיצה ולניקיון. .11.2

אזור ההמתנה בו מוחזקים העופות לפני השחיטה יהיה מוגן ממגע עם קהל  .11.3

 ל או מקורה עם אוורור מספק. בעלי חיים אחרים. האזור יהיה מוצוממגע עם 

התאורה באזור המתנת העופות תמנע סנוור ופליטת חום. בשעות הערב האזור  .11.4

 ם.רווחתו העופות יוחשך, תוך השארת תאורה מינימלית הנדרשת לניטור מצב

 ל כולו.השחיטה באתר יהיה מקורה או מוצאזור  .11.5

 תנאי החזקת העופות באתר ושמירה על רווחתם: .12

 מגע עם העופות: .12.1

כל מגע עם העופות יעשה באופן רגוע ע"י מפעיל האתר או האחראי על  .12.1.1

האתר לעניין זה או בהשגחתם, בהתאמה לדרישות המנהל, באופן 

 המונע עקה, סבל ופציעה.  

ראש, צוואר, כנף,  – לבדמהאיברים האלו ב אחדאדם עוף בלא יאחז  .12.1.2

 גב(.-אחיזה משני צדי העוף )בטן אזנב או רגל. האחיזה המועדפת הי

באתר בו לא מתבצעת שחיטה במקום, החזרת העופות לכלובים לאחר  .12.1.3

האחיזה ביצוע ההנפה במסגרת מנהג הכפרות, תעשה על ידי שחרור 

ס"מ. על מנת  30שלא עולה על  מגובה בעופות והנחתם חזרה בכלוב

להבטיח שלא תבוצע הנפה של אותו העוף יותר מפעם אחת, יש 

להחזיר את העוף לכלוב אחר מזה בו מוחזקים עופות לקראת קיום 

 המנהג.

 :ניטור רווחת העופות .12.2

האחראי על האתר ידאג לשמירה על רווחת העופות בכל רגע נתון,  .12.2.1

 להובלתם למשחטה מאושרת.מרגע הגעתם ועד לשחיטתם או עד 

ניטור רווחת העופות יכלול בדיקת קיום כל התנאים המפורטים בנוהל,  .12.2.2

ובכלל זה: צל, אוורור, צפיפות, תפיסת עופות, אחיזתם והנחתם 

 במיומנות המונעת עקה  סבל ופציעה.
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זמני יהיה בהתאם ל לאתרההמתנה לשחיטה מרגע הגעת בעל החיים  זמן .12.3

 לנוהל זה. 'ב בנספח יםמפורטההובלה ה

הובלת העופות מאתר קיום מנהג הכפרות אל בית השחיטה תעשה בהתאם  .12.4

 להנחיות נספח ד'.  

בהתאם להוראות תקנות צער בעלי חיים, משך ההובלה הוא משך הזמן הכולל  .12.5

שמרגע הכנסת העופות לכלובים במשק המוצא ועד להוצאה מהם לשחיטה )אם 

במקום קיום מנהג הכפרות ואם לאחר מכן במשחטה(. אי לכך, יש לתכנן ולהיערך 

הכולל, לזמני שהות במקום קיום המנהג, כך שלא תהיה חריגה ממשך הזמן 

בצירוף משך נסיעת העופות עד למקום ומשך הנסיעה הצפוי למשחטה לאחר 

 קיום מנהג הכפרות. 

אין להשליך עופות חיים למיכל פסדים. יש לוודא שהעוף מת לפני השלכתו כאמור  .12.6

גם במקרה של עוף שנמצא מת בכלוב וגם במקרה של פסילת עוף. האחראי על  -

 האתר יוודא עמידה בהוראה זו.

 וראות ביחס לנקודת השחיטה באתר:ה .13

אתר השחיטה, בכל עת, ובכלל על מפעיל האתר לוודא הימצאות הציוד הנדרש ב .13.1

גם לעופות הכשרים לאחר  –כלים לאיסוף הדם בזמן הדימום, קנקני דימום זה: מ

הטבחות לצורך הוצאת שחיטתם וגם לעופות שנפסלו, מתקן המאפשר תליית 

סדים עד לפינויים, אמצעים לניקוי וחיטוי הסכינים בין כלים לאחסון פאברי פנים, מ

 כל שחיטה ומכונת מריטה. 

באחריות מפעיל האתר לתחזק ולוודא רמת ניקיון וסניטציה גבוהה בעת השחיטה  .13.2

 לשם מניעת הצטברות חומרים המהווים מפגע תברואי.

ת העופות ישחטו ולאחר סיום הדימום ווידוא המוות באתר בו לא מתבצעת מסיר .13.3

 יושמו במיכל הפסדים ללא מריטה. –ציבור לטבחות 

בהתאמה לבקשת  –מקיימי המנהגלבאתר בו מתבצעת שחיטה למטרת מסירה  .13.4

ההיתר )נספח א(, כל טבחה לאחר השחיטה תימרט במכונת מריטה טרם הוצאת 

למרות ועל אף אזהרות השירותים הווטרינריים שבשר ומסירתה,   פניםה איברי

  ידי גורם וטרינרי אינו ראוי לצריכת בני אדם.שאינו נבדק על 
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דקות מרגע המריטה, יפתח העוף ויוסרו ממנו כל איברי הפנים  15 -לא יאוחר מ .13.5

 כל הפסדים.  מעיים(. אברי הפנים יושלכו אל מ )ובכלל זה

טבחות תימסרנה לצריכה בתוך פרק זמן שלא יעלה על שעה אחת מרגע  .13.6

 כל הפסדים.תושלך הטבחה אל מ -צוין הזמן המ השחיטה. במידה שעבר פרק

יש להשלים שחיטתם, לשים אותם בקנקני  –עופות שנפסלו במהלך שחיטה  .13.7

 דימום ייעודים לעופות פסולים, ולאחר וידוא המוות, להשליכם למכל הפסדים.

 שמירה על תנאים תברואיים ושמירה על בריאות הציבור: .14

 שמירה על תנאים תברואיים באתר: .14.1

באתר יהיה ברז עם מים זורמים באיכות מי שתיה, לצורך שמירה על  .14.1.1

 ניקיון האתר לאחר השחיטה. 

 המים ינוקזו ישירות למערכת ביוב.  .14.1.2

 באתר יהיה כיור וסבון זמינים לרחיצת הידיים וכלי עבודה.  .14.1.3

 האתר כולו יהיה נקי ומסודר בכל עת. .14.1.4

 :שטיפת כלובים ורכבים .14.2

 ויחוטאו לאחר פריקת העופות מהכלובים.כל הכלובים והרכבים ישטפו  .14.2.1

השטיפה תיעשה באופן המבטיח ניקיון הכולל הסרה מלאה של שיירי  .14.2.2

 לשלשת, נוצות וכל לכלוך אחר.

בסיום השטיפה יבוצע חיטוי בחומרים המאושרים על ידי השירותים  .14.2.3

 הווטרינרים לצורך ביצוע פעולה זו.

 :טיפול בפסדי עופות .15

 הניתן לסגירה ונעילה, וכן להובלה. כל אטום פסדים יאוחסנו במ .15.1

פינוי הפסדים יעשה לפחות אחת ליום. הפינוי יעשה למפעל פסדים אשר אושר  .15.2

על ידי השירותים הווטרינריים לפי כל דין ובהתאם לתקנות הפסדים, או אל אתר 

 כילוי או הטמנה שאושרו מראש על ידי השירותים הווטרינריים.

 :אזהרות לציבור .16



 
 מדינת ישראל

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, בית דגן

 החין המחלקה לפיקוח על מוצרים מ
 

 03–9681611 פקס ,03–9681681פון , טל50250 בית דגן 12ת.ד. 

 15מתוך  8עמוד 

 

"אזהרה  –דת השחיטה יותקן שילוט בו רשום לאתר ובסמוך לנקו בנקודת הכניסה .16.1

העופות הנשחטים באתר זה לא עברו פיקוח וטרינרי ולא אושרו על ידי לציבור: 

קיימת סכנה לבריאות הציבור, מחשש  .רופא וטרינר כראויים לצריכת בני אדם

ים בהריון לזיהום והדבקות במחלות, בעיקר לאוכלוסיות חלשות, כגון: ילדים, נש

 זקנים וחולים". גודל האותיות בשילוט יאפשר קריאתן בקלות ממרחק סביר.

 :חובות כלליות של מפעיל האתר והאחראי לו .17

מספר האחראים על האתר בכל אתר, בכל נקודת זמן, יהיה בהתאם להיקף  .17.1

הפעילות באתר כפי שייקבע המנהל בעת מתן ההיתר. מפעיל האתר אחראי על 

 קיום הוראה זו.

אחראי על האתר יהיה נוכח באירוע מתחילתו ועד סופו, כדי לוודא את יישומן של  .17.2

 הנחיות השירותים הווטרינריים.

על מפעיל האתר לוודא כי כל הנוכחים באירוע נשמעים להוראות  האחראי על  .17.3

האתר. אי מניעת נוכחות של מי שאינו מקיים את הוראות האחראי על האתר 

 אי ההיתר ועבירה על החוק.עלולה להוות הפרה של תנ

 הגשת בקשה להיתר והפעלת האתר:  .18

לאישור קיום מנהג הכפרות  ובקשות על קיום מנהג הכפרות ללא שחיטה הודעות .18.1

ון באתר האינטרנט הממשלתי בכתובת: יוגשו באופן מקו הכולל שחיטה

https://www.gov.il/he/service/request_for_permit_to_operate_site_fo

r_atonement_custom 

ימים לפני ערב ראש השנה )ט"ו  14 -הבקשה או ההודעה ישלחו לא יאוחר מ .18.2

לחודש אלול מדי שנה(. יש למלא בבקשה או בהודעה את כל הפרטים הנדרשים 

 העניין. בטופס, לפי

צת הרופא הווטרינר ברשות מלהמקומית והאישור ראש הרשות לבקשה יצורפו  .18.3

 המקומית בהתאם לנספחים לנוהל זה.

לפיקוח מוצרים מן החי יבחן את הבקשה או ההודעה, לפי העניין, ובמידה  הר.ו.ר .18.4

שמתקיימים התנאים המפורטים בנוהל זה, יינתנו האישור להובלת עופות לאתר 

לתקנות בתי שחיטה לעופות,  29קיום מנהג הכפרות, וההיתר המנהל לפי תקנה 

https://www.gov.il/he/service/request_for_permit_to_operate_site_for_atonement_custom
https://www.gov.il/he/service/request_for_permit_to_operate_site_for_atonement_custom
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מי שהפר את לפי העניין. יודגש כי המנהל רשאי לסרב למתן היתר כאמור ל

 הנוהל או את תנאי ההיתר. 

הפרה של הוראה מהוראות נוהל זה, ככל שהיא נוגעת לאתר שמתבצעת בו  .18.5

 לתקנות בתי שחיטה לעופות. 29שחיטה, מהווה הפרה של תנאי ההיתר לפי 

 נספחים: .19

לתקנות בתי שחיטה  29בקשה לקבלת היתר לשחיטה לפי סעיף  –נספח א'  .19.1

 לעופות.

 זמני הובלת עופות. -הובלת בעלי החיים לאתר  –נספח ב'  .19.2

 ללא שחיטה באתר. -הודעה על הפעלת אתר לקיום מנהג הכפרות  –נספח ג'  .19.3

 תנאים להעברת עופות מאתר קיום המנהג  אל בית השחיטה. –נספח ד'  .19.4

 אחר חיקוקלגרוע מהוראות כל בכדי אין בהוראות נוהל זה 

 :הנוהל מעדכן
 ד"ר אוהד טופל

 
 אחראי לעדכון וכתיבת נהליםר.ו. 

 :מאשר הנוהל
 ד"ר סרחיו דולב

 
 ר.ו.ר לפיקוח על מוצרים מן החי

 07/08/2022 תאריך:
 חתימה:
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 1960-לתקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות(, התש"ך 29בקשה לקבלת היתר לפי תקנה  –נספח א' 

 להפעלת אתר לקיום מנהג הכפרות הכולל שחיטה

פיקוח מוצרים מן החי: –אל: ר.ו.ר   

מבקש בזאת להפעיל אתר בו יתקיים מנהג  )שם מלא+ ת"ז(הח"מ.................................................................אני 

-תקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות(, התש"ךשחיטת עופות מסוג פטם באתר בהתאם  ל הכוללהכפרות 

 ( ונוהל כפרות של השירותים הווטרינריים. התקנות)להלן:  1960

הריני להצהיר בזאת כי קראתי והבנתי את דרישות התקנות ונוהל השירותים הווטרינריים לקבלת ההיתר, וכי איישם את 

 דרישות אלו במלואן תוך כדי שמירה על בריאות הציבור ומניעת צער בעלי חיים.  

ו רק בהתאם לתקנות, ואין בו כדי להוות תחליף או לייתר את הצורך אני מצהיר כי הנני מודע לכך שהיתר זה הינ

בקבלת אישורים נוספים הנדרשים לפי כל דין אחר ובכלל כך חוקי עזר של הרשות המקומית בה מתקיים האירוע, 

 פעול לקבלת כל האישורים הנדרשים.וכי עליי ל

 :להלן פרטי הבקשה

 לציין רחוב, מס' בית, שכונה, עיר  יש:שם וכתובת האתר

 מס' טל' זמין: : שם מלא + ת"ז אחראי האתר

 דואר אלקטרוני:

 : מסירה למקיימי המנהג / פסדים ייעוד השחיטה )נא לסמן(

 שם המפעל, כתובתו,  טלפון. –יש למלא פרטים מלאים : מפעל פסדים / אתר הטמנה / אחר  יעד פינוי פסדי העופות

 הפעלהתאריך  

 לציין בתאריכים לועזיים

 שעות פעילות

 בוקר/ ערב

 הערות מס' עופות מבוקש

1     

2     

3     

4     

5     

 על החתום:

    

 חתימה תאריך ת.ז שם מלא

 העתק: ראש הרשות המקומית אשר בתחומה מצוי האתר.   
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לתקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות(,  29(: בקשה לקבלת היתר לפי תקנה 2מתוך  2המשך נספח א' )דף 

 להפעלת אתר  לקיום מנהג הכפרות הכולל שחיטה: 1960-התש"ך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 עמדת ראש רשות המקומית:

 המקומית........................................אני מר......................................המשמש בתפקיד ..................... ברשות 

למתן היתר למר איני מתנגד וטרינר הרשותי, ולאחר התייעצות עם הרופא ה הרשות המקומית(; –להלן )

 , אשר בתחום הרשות המקומיתהכולל שחיטה להפעלת האתר המצוין לעיל לקיום מנהג הכפרות .........................

......................................... 

אני מצהיר כי אני קראתי את הנוהל וכי אני מבין את התנאים הנדרשים להפעלת האתר שניתנו על ידי ר.ו.ר 

 השירותים הווטרינריים. -לפיקוח על המוצרים מן החי 

 חתימת ראש הרשות המקומית:

     ___________________ ___________________    ______________________ 
 

_______________                   _____________             ____________________ 
 תאריך                             חתימה        שם ושם משפחה       

 

 

 עמדת  הרופא הווטרינר ברשות המקומית:

 –........ ) להלן אני ד"ר......................................המשמש בתפקיד ..................... ברשות המקומית................................

ל הכול להפעלת האתר המצוין לעיל לקיום מנהג הכפרות למתן היתר למר .........................איני מתנגד הרשות המקומית(; 

 ......................................... אשר בתחום הרשות המקומיתשחיטה, 

אני מצהיר כי אני קראתי את הנוהל וכי אני מבין את התנאים הנדרשים להפעלת האתר שניתנו על ידי ר.ו.ר לפיקוח על 

 השירותים הווטרינריים. -המוצרים מן החי 

 חתימת הרופא:

    ___________________   ________________      ______________ 
 תאריך                       וחותמת חתימה            שם ושם משפחה       
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 זמני הובלת העופות –הובלת בעלי החיים לאתר קיום המנהג  נספח ב' :

, משך ההובלה הוא 2011-תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )הובלת עופות(, תשע"בבהתאם להוראות 

משך הזמן הכולל שמרגע הכנסת העופות לכלובים במשק המוצא ועד להוצאתם מהם לשחיטה )אם באתר קיום מנהג 

 הכפרות ואם במשחטה(.

 להלן זמני הובלת העופות המותרים:
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 ללא שחיטה באתר –': הודעה על הפעלת אתר לקיום מנהג הכפרות נספח ג

 פיקוח מוצרים מן החי  –אל: ר.ו.ר 

מודיע בזאת על כוונתי להפעיל אתר בו יתקיים  )שם מלא+ ת"ז(אני הח"מ.................................................................

באתר, ולפעול לפי נוהל כפרות של השירותים הווטרינריים. הריני להצהיר  שחיטת עופות אשר אינו כוללמנהג הכפרות 

בזאת כי קראתי והבנתי את דרישות נוהל השירותים הווטרינריים, וכי איישם את דרישות אלו במלואן תוך כדי שמירה על 

 בריאות הציבור ומניעת צער בעלי חיים.  

התאם לתקנות, ואין בו כדי להוות תחליף או לייתר את הצורך אני מצהיר כי הנני מודע לכך שהיתר זה הינו רק ב

בקבלת אישורים נוספים הנדרשים לפי כל דין אחר ובכלל כך חוקי עזר של הרשות המקומית בה מתקיים האירוע, 

תקנות וכי עליי לפעול לקבלת כל האישורים הנדרשים. בכלל כך, אני מודע לצורך בקבלת היתר להובלת העופות לפי 

תקנות ולחובה לפעול בהתאם להוראות  1982 -מחלות בעלי חיים )הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל(, התשמ"ב 

 . 2011 -צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )הובלת עופות(, התשע"ב 

 :להלן פרטי ההודעה

 יש לציין רחוב, מס' בית, שכונה, עיר  :שם וכתובת האתר

 מס' טל':  : שם מלא + ת"ז אחראי האתר

 דואר אלקטרוני:

 תאריך הפעלה 

 לציין בתאריכים לועזיים

 הערות מס' עופות מבוקש שעות פעילות

1     

2     

3     

4     

5     

 על החתום:
    

 חתימה תאריך ת.ז שם מלא

 העתק: ראש הרשות המקומית אשר בתחומה מצוי האתר.

  

http://www.vetserv.moag.gov.il/Vet/hukim/takanot/takanot_mahalot_baaley_haim/default.htm
http://www.vetserv.moag.gov.il/Vet/hukim/takanot/takanot_mahalot_baaley_haim/default.htm
http://www.vetserv.moag.gov.il/Vet/hukim/takanot/takanot_mahalot_baaley_haim/default.htm
http://www.vetserv.moag.gov.il/Vet/hukim/takanot/takanot_tzaar_baaley_haim/default.htm
http://www.vetserv.moag.gov.il/Vet/hukim/takanot/takanot_tzaar_baaley_haim/default.htm
http://www.vetserv.moag.gov.il/Vet/hukim/takanot/takanot_tzaar_baaley_haim/default.htm
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 :באתר ללא שחיטה -הודעה על הפעלת אתר לקיום מנהג הכפרות (: 2מתוך  2' )דף גהמשך נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 עמדת ראש רשות המקומית:

 ..................... ברשות המקומית........................................אני מר......................................המשמש בתפקיד 

למתן היתר למר איני מתנגד וטרינר הרשותי, ולאחר התייעצות עם הרופא ה הרשות המקומית(; –להלן )

 להפעלת האתר המצוין לעיל לקיום מנהג הכפרות אשר בתחום הרשות המקומית .........................

......................................... 

אני מצהיר כי אני קראתי את הנוהל וכי אני מבין את התנאים הנדרשים להפעלת האתר שניתנו על ידי ר.ו.ר 

 השירותים הווטרינריים. -לפיקוח על המוצרים מן החי 

 חתימת ראש הרשות המקומית:

 ___________________     ___________________    ______________________ 
_______________                   _____________             ____________________ 

 ךתארי                             חתימה        שם ושם משפחה       

 עמדת  הרופא הווטרינר ברשות המקומית:

 –........ ) להלן אני ד"ר......................................המשמש בתפקיד ..................... ברשות המקומית................................

אשר  להפעלת האתר המצוין לעיל לקיום מנהג הכפרות למתן היתר למר .........................איני מתנגד הרשות המקומית(; 

 ......................................... בתחום הרשות המקומית

אני מצהיר כי אני קראתי את הנוהל וכי אני מבין את התנאים הנדרשים להפעלת האתר שניתנו על ידי ר.ו.ר לפיקוח על 

 השירותים הווטרינריים. -המוצרים מן החי 

 ת הרופא:חתימ

    ___________________   ________________      ______________ 
 תאריך                       וחותמת חתימה            שם ושם משפחה       
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  משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, בית דגן

 החין המחלקה לפיקוח על מוצרים מ
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 תנאים להעברת עופות מאתר קיום המנהג  אל בית השחיטה': נספח ד

הובלת העופות תיעשה בהתאם לכל דין, ובכלל זה תקנות מחלות בעלי חיים )הסדרת תנועת בעלי חיים  .1

 . 2011-ותקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים()הובלת עופות(, תשע"ב 1982-בישראל(, תשמ"ב

לך רכב ההובלה יהיה רכב שאושר להובלת בעלי חיים, ההובלה תלווה באישור העברה כנדרש ובמה .2

 ההובלה יהיה נוכח משגיח הובלת עופות.

בעת מילוי טופס ההובלה, בסעיף משחטת יעד יש למלא שם המשחטה אליה יועברו העופות  לאחר קיום  .3

 מנהג הכפרות. 

הודעה על הפעלת אתר לקיום מנהג הכפרות שלא מתקיימת בו שחיטה באתר תועבר אל ר.ו.ר  לפיקוח  .4

 ולתנאים המפורטים בו. מוצרים מן החי בהתאמה לנוהל זה 

העופות יובלו ממשק הגידול למקום קיום טקס הכפרות ומשם למשחטת עופות מאושרת. אין להעביר את  .5

 העופות ל"תחנות ביניים" נוספות.

במקום ההמתנה של העופות )מקום קיום טקס הכפרות( יתקיימו תנאי הצללה והגנה מפני גשם, זרימת  .6

.)ד( לתקנות צער בעלי חיים )הגנה על 7וד מרעשים חזקים כקבוע בסעיף אוויר דרך הכלובים, צינון וביד

 .2011-בעלי חיים()הובלת עופות(, תשע"ב

שעות מזמן הגעת    העופות למקום בו  8 -יש להוביל את העופות למשחטה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ .7

 הובלה.מקיימים את מנהג הכפרות. זמני ההגעה והיציאה של העופות ירשמו בהיתר ה

הרופא הווטרינר המפקח במשחטה יבדוק ויאשר את תנאי הגעת העופות אליה ויוודא רישום הזמנים  .8

הנדרשים בהיתר ההובלה. על גבי העותק הנשמר במשחטה יירשם שהעופות הגיעו לאחר קיום טקס 

 הכפרות.

 יש לשחוט את העופות מייד עם הגעתם למשחטה.


