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 רקע כללי

שעניינה "הפחתת הנטל  2112קיבלה ממשלת ישראל החלטה מס'  22.10.2012ביום 

הרגולטורי". על פי החלטה זו, תהליך הכנת או עדכון רגולציה חדשה חייב לכלול הליך 

ידי משרד ראש -של בחינת רגולציה חדשה, בהתאם למדריך ממשלתי שפורסם על

 הממשלה.

( מוודא שהרגולציה הממשלתית תשיג את מטרתה באופן RIA) "חקיקה חכמה"הליך 

ציבור. בנוסף התהליך ה לעממשלה ו לעכמה שפחות עלויות יצירת הטוב ביותר, תוך 

 ולמנוע השלכות לא רצויות.את השפעות הרגולציה לצפות נועד כד 

דוח זה מסייע לממשלה לנתח את הבעיה איתה מתמודדים ולהשוואות בין חלופות 

וח מורכב משלושה חלקים, כאשר בתחילת כל חלק מוצגים כלי הניתוח שונות. בד

 המרכזיים ועיקרי המסקנות.
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 הגדרת הצורך בהתערבות ממשלתית –חלק א 

 

 והאינטרס הציבורי המוגן רקע .א

פיקוח ובקרה ווטרינרית על בעלי חיים מחייבים זיהוי ומעקב אחריהם. הזיהוי של בעלי החיים מבוצע  .1

 סימונם.באמצעות 

פקודת " או "הפקודה)" 1821-הבקר בישראל מסומן על פי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ התשמ"ה .2

חיים )רישום, סימון והובלה של בקר(, -תקנות מחלות בעלי :"( והתקנה שהותקנה מכוחהמחלות בעלי חיים

המרכיבים הבאים: תווית אוזן שיטת הזיהוי כוללת את באופן היסטורי  ."(תקנות הסימון)" 1871-תשל"ו

 נפרט על המרכיבים השונים: ( ומאגר מידע ממוחשב.200ש.ו. ) "(, תעודת רישום בקרתג)"

: תווית עשוית מתכת, עם מספר רץ אישי וייחודי אשר חרוט עליה, וסמל של השירותים תג אוזן .2.1

בקר שאינו במרעה להיות "מ. על פי תקנות הסימון, חייב כל ס x  1"מ ס 2הווטרינריים. התג בגודל 

 חודשים. 1ימים ובקר במרעה עד גיל  10מסומן באוזן ימין עד גיל 

: כרטיס נייר עם הפרטים של הבקר ובעליו, כולל עם מספר מודפס הזהה למספר תעודת רישום בקר .2.2

 התג וקוד קווים )ברקוד( מודפס.

במשרד החקלאות. נשמר וראש בקר" "מערכת המאגר מנוהל באמצעות : מאגר מידע ממוחשב .2.3

רישום ובנוסף רישום ההעברות של הבקר. הבמערכת זו נשמרים כל הפרטים המופיעים בתעודת 

או  העברה לרש"פ ,המערכת מאפשרת מעקב מהיר ומדויק אחר בעלי החיים מהלידה ועד השחיטה

 (.traceability) של עקיבות, ומספקת מידע ן הכילויקלמת

לפיקוח הווטרינרי על הבקר בישראל. הוא מאפשר לדעת האם הבקר עבר לסימון הבקר חשיבות מכרעת  .3

 חיסונים וטיפולים, לבצע בקרה אחר תנועת בקר ולהתמודד עם התפרצויות של מחלות.

החוק בישראל מטיל חובת סימן של הבקר, בכדי לאפשר זיהוי ומעקב אחריו )למשל, כדי לוודא שכל העדר  .2

כיום  ידי השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות.-דל והסימון מבצוע עלחובת החיסון חלה על המג מחוסן(.

איסור לצד חובה זו מוטל  )ו( לתקנות הסימון(.1חלה חובה לבצע סימון באמצעות תוית באוזן ימין )תקנה 

 .לתקנות הסימון( 2)תקנה  לבצע כל סימון אחר באוזן ימין, כדי למנוע פגיעה באמצע הסימון הממשלתי

 

 הבעיה וסיבותיהזיהוי  .ב

גורמים. הראשון, הצורך למצוא חלופה לשימוש  משלושהההחלטה לבחון את שינוי הרגולציה הקיימת נבעה  .1

ידי ספק יחיד. אותו ספק הודיע לשירותים הווטרינרים כי הוא עתיד -בתגי מתכת. תגי אלו מיוצרים על

להפסיק את ייצור התגים. בחינה של הנושא העלתה כי הרשויות בעולם עברו לסימון באמצעות תגי פלסטיק 

הגורם השני הוא החלטה לשפר את המעקב ואת ניהול המידע  כת.ולכן הופסק בהדרגה ייצור תגי המת

בעוד  ,ומאפשר זיהוי ויזואלי בלבד תג המתכת נושא מספר זיהוי באמצעות זיהוי שמבוסס על שבב אלקטרוני.

אך  מאפשר קריאה אוטומטית, צבירת נתונים ומעקב מדוייק אחר בעל החיים. אלקטרוניששימוש בשבב 

הגורם השלישי הוא ששימוש  צבירה של נתונים רבים )ומצטברים( על הבקר המסומן.שבב אלקטרוני מאפשר 
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בתג יחיד, חושף את שיטת הסימון והבקרה לסיכון של אבדן הסימון, שכן אין גיבוי לתג היחיד. לכן נדרש 

 .אחדלבחון שימוש באמצעי שמבוסס על יותר מסמן 

 ת ההכרה בצורך לעבור לשיטת סימון אחרת:לסימון באמצעות תגי המתכת מספר חסרונות שחיזקו א .1

שרידות תגי פלסטיק ל. לשם השוואה, 70%-נמוך יחסית של כשנתי לתגי המתכת שיעור שרידות  .1.1

. הסיכון המרכזי הוא עימו הרגולטור נדרש להתמודד הוא אבדן תג הסימון של 87%-81%-שנתית של כ

הווטרינרי על הבקר. במישור האינטרס הבקר. במקרה של אובדן או נזק לתג, יש פגיעה בפיקוח 

הציבורי, הדבר פוגע ממשית ביכולת למנוע ולטפל במחלות בעלי חיים. במישור הפרטני, אבדן הסימון 

נפילה של  מצריך סימון של הבקר מחדש, ומביא לכפל טיפולים, בדיקות ולסימון מחדש של הבקר.

 תווית גוררת גם לעיתים תיעוד שגוי במאגר המידע.

המתכת קטנים ביותר וכדי לקרוא מהם את מספר הזיהוי יש להתקרב מאוד אל אוזן הבקר. זו  תגי .1.2

 פרוצדורה מורכבת ומסובכת.

 תגי המתכת פוצעים את האוזן של הבקר ובכך גורמים לפגיעה ברווחת בעלי החיים. .1.3

 השימוש בתגי המתכת ייחודי לישראל ואינם תואמים למקובל בחו"ל. .1.2

ד, חושפת את המדינה לסיכונים מסחריים ואינה מצב רצוי. במקרה זה ההסתמכות על ספק יחי .1.1

 ההסתמכות על ספק יחיד מחייבת בחינת אמצעי סימון חדש.

בשל הפסקת הייצור של תגי המתכת, הצורך בתיעוד ומעקב איכותי יותר של מידע וחולשת הסימון היחיד )על  .7

השיטה הרגולטורית של חובת סימון בקר לא  הסימון.אוזן אחת בלבד(, הוחלט שיש לבחון שינוי של אמצעי 

 הועמדה לבדיקה, אלא תוכן הרגולציה.

 

 סקירה בינלאומית .ג

(, של OIEהבינלאומיות, בין היתר, של הארגון העולמי לבריאות בעלי חיים )המלצות במסגרת התהליך נבחנו  .2

(. כמו ICARורישום בעלי חיים ) ( ושל הוועדה הבינלאומית לסימוןFAOארגון המזון והחקלאות של האו"ם )

 .עולםבכן, התהליך כלל בחינה של מערכות הסימון והזיהוי אשר בשימוש במדינות שונות 

 פי חוק:-על חובהבמדינות בהן סימון בקר פרטני הוא  מוןימפרטת מידע על כללי הס טבלה הבאהה .8

 סימוןסוג  מועד סימון תאריך יישום שם המדינה

 אלקטרוני העברהבעת  2002 אוסטרליה

 אלקטרוני ח' או העברה 1עד גיל  2011 אורוגוואי

איחוד ה
 האירופאי

 ימים או העברה 3-7 1887
 ויזואלי + ברקוד

 )המלצה לסימון אלקטרוני(

 ויזואלי בזמן הגמילה או לפני העברה 2007 ארגנטינה

ארצות 
 הברית

 ויזואלי או אלקטרוני וולונטרי )חלקי( 2002

 אלקטרוני אין מידע זמין 2007 בוטסואנה
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 ברזיל
2008 
 יצוא()חלקי: ל

 ויזואלי או אלקטרוני אין מידע זמין

 אלקטרוני יום או העברה 20עד גיל  2011 דנמרק

 ויזואלי + ברקוד עד גיל שבעיים או העברה 2003 יפן

קוריאה 
 הדרומית

 אלקטרוני עד גיל שבעיים או העברה 2007

 אלקטרוני לפני העברה 2002 קנדה

 פירוט אמצעי הסימון המפורטים בטבלה: .10

 x  1.1כולל צוואר התג( ס"מ  7.1)ס"מ  2.1תג/תגי אוזן עשויים מפלסטיק גמיש, בגודל ממוצע  :ויזואלי .10.1

 , עם מספר הזיהוי מודפס עליו.ס"מ

 : קוד קווים השייך למספר האוזן המודפס על התג.ברקוד  .10.2

אשר מושתל בתוך תג האוזן. בכמה  RFID  (Radio Frequency Identification): שבבאלקטרוני .10.3

 + תג ויזואלי. (שמחדירים לתוך הקיבה )התקן מדינות קיימת חלופה של שבב מושתל בתוך בולוס

 הסימון באיחוד האירופאי:הרחבה על  .11

 Regulation (EC) No 820/97 -פועלות מדינות האיחוד האירופאי על פי החקיקה ב 1887משנת  .11.1

(, הקובעת את ההנחיות לזיהוי Regulation (EC) No 1760/00-)שעודכנה והוחלפה במסגרת ה

ורישום בקר. נקבע סימון חובה של תג אוזן פלסטיק עם מספר ויזואלי וקוד קווים בשתי האוזניים. 

 .RFIDהנציבות האירופית פועלת ליישום סימון אלקטרוני 

 

 רגולציההשינוי סיכום ביניים: הצורך ב .ד

זיהוי רשמי של בעלי חיים ורישום התנועות שלהם הם תנאים הכרחיים להבטחת הסימון היא  כאמור, מטרת .12

אמצעי הסימון צריך לאפשר זיהוי פרטני שלא ניתן לזייף, ניתן לקריאה מרחוק ובעלות  פיקוח ווטרינרי.

 סבירה.

 המטרות והתועלות העיקריות שלשמן נבחן השינוי הן: .13

 המקנה;הגנה על בריאות  .13.1

 אבטחת בטיחות מזון מן החי )מניעת מחלות זואונוטיות ושאריות כימיות(; .13.2

 שיפור רמת המעקב; .13.3

 ;מהיר ויעיל בעת התפרצויותמשברים ניהול  .13.2

 ;שיפור וייעול הסדרי הפיקוח הווטרינרי על הבקר .13.1

 שמירה על רווחת בעלי חיים. .13.1

ערכי )ייחודי(. שימוש בציוד חד -חדהסימון חייב להיות פרטני, עם מספר  על מנת להשיג מטרות אלו .12

 (.ISO, ICARקל על ניהול בסיס הנתונים ועל התהליך כולו )תקן י תקנייםתבניות נתונים בו

העקרונות המנחים שהוגדרו לעניין אמצעי הסימון הוא העדפה לסימון הכולל שבב אלקטרוני ושימוש ביותר  .11

מאפשר הקמת מערך פיקוח סימון באמצעות שבב אלקטרוני  ., כדי להבטיח יתירות ושרידותמסמן אחד

הסימון באמצעות  בשילוב עם תשתית מחשוב תומכת ושימוש בקוראי שבבים מרחוק.ממוחשב ואוטומטי, 
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השבב הוא ממשק הקצה, אותו ניתן לקרוא באמצעות קורא שבבים נייח או נייד. באמצעים ממוחשבים ניתן 

או קריאה רציפה )של עדר אשר חולף לצד הקורא(. הקלט מן הקורא  לבצע קריאה פרטית )של פרט אחד(

 קלט, עדכון ועיבוד מידע. –ללא זיהוי אלקטרוני כל פעולה צריכה להתבצע ידנית  מועבר למערכת ממוחשבת.

יחסוך משאבים גם לגורמים המפקחים, גם למפוקחים וגם יבטיח לכן המעבר לשימוש בשבבים אלקטרונים 

 (.traceabilityת )ועקיבּוצבירת מידע 

אמצעי הבחינה עסקה בהשיטה הרגולטורית של סימון הבקר היא נתונה ויש לבחון את תוכן הרגולציה. ו .11

 הסימון.
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 בחירת תוכן הרגולציה – בחלק 

 

 החלופותתיאור  .א

לאומית שבוצעה ובחינה של האמצעים הקיימים בשוק, מופו חלופות הסימון -על בסיס הסקירה הבין .17

באופן כללי ניתן לחלק את שיטות הסימון לקונבנציונאליות ולחדשניות. השיטות הקונבנציונליות השונות. 

 כוללות:

 (;Freeze Brand / Iron Brandכוויה ) .17.1

  קעקוע; .17.2

 רציעת אוזניים; .17.3

 ;, ניתן להוסיף ברקוד לקריאה אוטומטית)מפלסטיק או ממתכת(תגי אוזן  .17.2

 על תגי אוזניים או בולוס(. RFID)התקני  זיהוי אלקטרוני .17.1

יש לציין שסמון באמצעות כוויות, קעקוע או רציעת אוזניים אינו מתאים לסימון ממשלתי, כיוון שהוא לא  .12

 מאפשר זיהוי פרטני.

 השיטות החדשניות כוללות: .18

 רי באמצעות תמונת רשתית העין;זיהוי ביומט .18.1

 ;DNA –גנטיקה  .18.2

18.3. Inmunomarkers .)סימון ברמה המולקולרית( 

לאחר בחינה  ומורכב יחסית לביצוע. מאוד יש לציין שהשימוש בשיטות החדשניות אינו נפוץ, הוא יקר .20

ישים בלתי יקר והיישום שלו מורכב מאוד ) DNA-מקדמית עלה שהזיהוי באמצעות תמונת רשתית העין וה

הן של המערכת  –(. התועלת משיטות אלו לא מצדיקה את העלות הגבוהה לבצע בדיקת רשתית לפרה בשטח

מאוד   נמצאה לא ישימה פרקטית ויקרהInmunomarkers -והן בשלב היישום )סימון וזיהוי שוטף(. שיטת ה

 ישימות.-אף היא ונפסלה בעיקר מטעמי אי

בהתאם לכך, החלופות הישימות שניתן לשקול הן סימון באמצעות תגי אוזן ויזואליים וזיהוי אלקטרוני.  .21

 .שיטות סימון אלובוצעה בחינה מעמיקה ביחס ל
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 : שיטות סימון קונבנציונאליות המתאימות לסימון ממשלתי1תרשים 

 

 

, אך הם גדולים יותר )מאפשרים מתכתתגי סימון אוזן מפלסטיק דומים במהותם לסימון באמצעות סמני  .22

זולים יותר, איכותיים יותר, קריאה ממרחק של מספר מטרים ולא מחייבים להיצמד אל אוזן הבקר(, 

 ושרידים יותר.

הוא מונע זיוף, באמצעות מנגנון נעילה המאפשר גם עונה על האפשרות לסמן באופן פרטני ותגי פלסטיק  .23

שימוש בתגי סימון לפי  אוזן לא ניתן לסגור אותו ולהשתמש בו מחדש(.שימוש חד פעמי )לאחר פתיחת תג 

 קובע כללים ברורים לגבי זיהוי פרטני, מניעת זיופים, עמידה בדרישות צער בעלי חיים וכו'. ISO 11784תקן 

קוד מאפשר -קוד. בר-תג הכולל מספר נומרי ותג הכולל ברחלופת תגי פלסטיק כוללת שתי תתי חלופות: 

קוד בעייתי בגלל הבקר מצוי בשטח -ויזואלית באמצעות קורא ייעודי. עם זאת, השימוש בסימון בר קריאה

ויש לכלוך ותנועה של בקר, אשר מונעים או מקשים על הקריאה הויזואלית. בתנאי שטח האפקטיביות של 

-ומדת על כמחקר אמריקאי מצא שהשרידות השנתית של תגי מתכת ע קוד היא בינונית.-קריאה סימון הבר

1.87%-, בעוד שהשרידות השנתית של תגי פלסטיק עומדת על כ70%
 

נפוץ בעולם והמגמה העדכנית  Radio frequency Identification – RFIDהשימוש באמצעי זיהוי אלקטרוני  .22

מבוסס על תגים פסיביים )ללא סוללה(, עם מספר  RFIDהיא לעבור לזיהוי אלקטרוני. זיהוי באמצעות שבבי 

זיהוי )ייחודיים(. אין לשבבים אלה מקור אנרגיה מובנה, כך שהם מופעלים על ידי השדה האלקטרומגנטי של 

הקורא. המספר הייחודי מאפשר קישור למידע על הבקר שקיים בתוך מסד הנתונים )מערכת "ראש בקר" של 

 השו"ט(.

. הטבלה שלהלן נותנת סקירה של (Bolus) קר זמינים בצורת תגי אוזן או בולוסלסימון ב RFIDהתקני  .21

 היתרונות והחסרונות של ההתקנים השונים:

 

                                                           
1 John B. Belfrage, M.D. Salman and Calvin W.S. Lum "A comparison of the retention of plastic bangle tags and flat 

metal ear tags in cattle", Preventive Veterinary Medicine, Volume 9, Issue 2, July 1990. 
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 Fraud safety גיל מינימאלי סוג
User 

friendly 

Animal 

friendly 

Farm 

automation 
Food safety 

 + + ± + ± בלידה תגים

יום 30 בולוס  ~ + ± ± ± ± 

רוב הבולוסים בבקר שלא הגיע לגיל המינימום )עבור בולוס בריאות כאשר מחדירים את ה קיים סיכון .21

 .(המשמשים כיום לזיהוי בעלי חיים

הבולוס עלול לגרום לפציעה פנימית ואף החסרונות בשימוש בבולוס הם המורכבות הכרוכה בשימוש בו.  .27

וטרינר או מומחה לאנטומיה של מעלי גירה, או ידי -לא מוחדר באופן תקין עלהוא אם לסכנת חיים של העגל 

חלק מהבולוסים לא נשארים בתוך  ,אם לא מקפידים על גיל מינימלי של הבקר ועל גודל הבולוס. בנוסף

במקרה כזה הסימון אובד. כיוון שהבולוס הוא סימון פנימי, קשה לדעת  חוצה.ההקיבה של הבהמה ונפלטים 

 את השבב שבבולוס. על אובדן הסימון בלי לנסות לקרוא

 :RFIDהשימוש בתג אוזן עם שבב  .22

השבב מחובר לתג  מצויידים במנגנון נעילה שמונע שימוש חוזר בהם. RFIDגם תגי אוזן של שבבי  .22.1

 RFIDהאוזן באופן כזה שלא ניתן להסירו מהתג מבלי לפגוע בו. תג אוזן קטן המשמש לנשיאת שבב 

  .)הצהרת יצרן( מן המקרים 81%-שורד ב

קלאים יש ניסיון עם השימוש בתגי אוזן וויזואליים )"רגילים"(. אין צורך בהכשרה מיוחדת לשימוש לח .22.2

בתג אוזן. שיעור האובדן של תגי אוזן עם שבב )נשירות + אובדן תפקודי( צפוי להיות מעט נמוך או 

ה של ~ לשנה(.יתרון אחד של התגים הוא כי במקר 1%באותה רמה כמו בתגי האוזן הרגילים )עד 

תקלה בתפקוד של הקורא או של השבב, יהיה ניתן לקרוא את המספר באופן ויזואלי. יתרון נוסף הוא 

 שניתן לסמן את בעל החיים כבר בלידתו.

 מהמקרים. 88%-נקראים ב RFIDקוד ויזואלי, שבבי -בשונה מבר .22.3

( ושבבי low frequency) LFבתדרים שונים, אותם נחלק לשבבי  RFIDניתן להשתמש בטכנולוגיית  .22.2

UHF (ultra high frequency:)2
 

למטרות זיהוי בעלי החיים בגלל יכולת   LF: רוב המדינות משתמשות בשבבי LFשבבי  .22.2.1

ס"מ עם  30העברת האות דרך רקמה חייה וטווח קריאה המאפשר זיהוי פרטני )בערך 

יהוי בעלי חיים רק לז ISOקוראים ניידים ועד מטר אחד עם קורא נייח(. כיום קיימים תקני 

(. הוועדה הבינלאומית לרישום בעלי החיים של ISO 11784; ISO 11785) LF-בטכנולוגית ה

ICAR.היא גוף עולמי המסדיר את נושא זיהוי והתקני זיהוי לבעלי חיים על פי תקנים אלו 

 1.2עד  -מ' עם קורא נייד 3.71הם מרחק קריאה גבוה )עד  UHF: יתרונותיו של UHFשבבי  .22.2.2

מ' עם נייח(, קצב העברת נתונים גבוה ואפשרות לקרוא מספר תגים במקביל. ברחבי העולם 

לזיהוי בעלי חיים. קבוצת  RFID UHFנערכים כמה מחקרים על השימוש בטכנולוגיית 

 בכוונה ליזום סטנדרטיזציה. עוקבת אחרי התפתחויות בתחום זה  ISO-עבודה של ארגון ה

 

                                                           
 135kHz>  : הרלוונטיים הם LF-ה תדרי 2

 MHz 862-915הרלוונטיים הם:  UHF-ה תדרי 
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 השפעה על הבעיה ועל הסיכונים .ב

יוצרים כיום בעולם ויש היצע מגוון שלהם. אמצעים מהמודרניים שנבחנו אמצעים ה, המתכתבשונה מסמני  .28

 אלו גם מצמצמים את הפגיעה ברווחת בעלי החיים.

ייחודי ולכן אינו מתאים לשימושים כאמור, סימון באמצעות כוויה, רציעת אוזן או קעקוע אינו מעניק זיהוי  .30

 השימוש בטכנולוגיות המתקדמות יקר מאוד כיום והוחלט שלא להמשיך בבדיקה לגביהן. רגולטוריים.

 החסרון הבולט של שיטות אלו הוא שאין זיהוי מרחוק ואין תקן בינלאומי המבטיח ייחודיות של כל מספר.

מאפשרים זיהוי ממרחק של מטרים בודדים ללא שימוש באמצעי טכנולוגי.  מפלסטיק תגי אוזן ויזואליים .31

 .81%-של כ שנתי לתגי הפלסטיק הויזואליים הרמת שרידות

להבדיל, היתרונות של הזיהוי האלקטרוני הם קריאה נוחה, מהירה ומדויקת )תוך כדי תנועה(; הזנת נתונים 

מן וכוח אדם בזמן מפקדים, דיווח חיסון פרטני, בדיקות ישירה )ללא טעויות אנוש בזמן הקריאה(; חיסכון בז

נישאים על תגי פלסטיק קטנים,  RFID-שבבי ה וכו'; ואפשרות עבודה מול תוכנות ממחושבות לניהול עדר.

 .81%להם שרידות גבוה במיוחד: 

 

 עלויות )למשק ולממשלה( .ג

הסימון(, כאשר בעתיד הן יגולמו בדרך במישרין על הממשלה )שאחראית לבצע את הצפויות יוטלו העלויות  .32

מכיוון שייצור תגי המתכת עומד להיפסק, עלויות תגי המתכת   .שיוטלו על בעלי העדרים מעודכנות של אגרות

 העלויות מוצגות בדולר ארה"ב ומהוות הערכות.אינן חלופה שניתן להשוות. 

 

 כמות שנתית
תג ויזואלי עם 

 1אוזן  -ברקוד
( $ 1) 

עם תג ויזואלי 
 אוזניים 2 -ברקוד
( $ 2) 

שבב  +תג ויזואלי 
LF- כפתור 
( $ 2.5) 

תג ויזואלי עם שבב 
UHF-  1אוזן 
( $ 3) 

 310 300 220 120 120 בקר לחלב

 120 100 20 20 20 בקר לבשר
 110 121 100 10 10 יבוא אירופאי

 $  130 $  121 $  220 $  210 210 סה"כ
 סוג משקעלויות שנתיות מוערכות לפי 

רפת 
 משפחתית

 $ 120 $ 100 80 $ 40 $ המלטות 20ממוצעת של 

 $ 800 $ 710 600 $ 300 $ המלטות 300ממוצעת של  רפת שיתופית
 $ 220 $ 200 160 $ 80 $ המלטות 20ממוצעת של  פרות לבשר

 

אלקטרוני מייקר ניתן לראות שתג ויזואלי מפלסטיק הוא החלופה הזולה ביותר, כאשר השימוש בתג עם שבב  .33

טווח ארוך יותר וקצב העברת נתונים מהיר יותר בהשוואה  UHF-לשבבי ה את עלות היישום. תמשמעותי

 .LF-לשבבי ה
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 החלטה .ד

הוחלט לעבור משימוש בתגי מתכת לתגי פלסטיק ויזואליים. סימו ויזואלי זה יהיה הסימון הבסיסי. בנוסף,  .32

סימן בשתי אוזניים מבטיח שרידות רבה יותר ומצמצם  אוזניים.לעבור לסימון בשני תגים בשתי הוחלט 

לא של אמצעי הזיהוי, למשל שימוש בשני תגים ויזואליים מפלסטיק באופן משמעותי את הסיכון לאבדן מ

 .0.21%-(, מפחית את הסיכון לאבדן כל אמצעי הזיהוי ללשנה 81% -כ)שלכל אחד מהם רמת שרידות של 

משולב בתגי ולעשות שימוש  LFבטכנולוגיית  RFIDכמו כן הוחלט להוסיף זיהוי אלקטרוני באמצעות שבב  .31

 $ לראש בקר אחד.2.1-העלות הצפויה מאימוץ חלופה זו היא כתוספת  אוזן מפלסטיק ובזיהוי אלקטרוני.

ול יותר אפשרי רק אם זו אינה החלופה הזולה ביותר האפשרית )ניתן לבחור בסימון ללא שבב(, אך סימון ז .31

מוותרים על אחד משני העקרונות המנחים: הבטחת יתירות בסימון )יותר מסמן אחד( ושימוש בשבב 

 אלקטרוני.

תגי האוזן הם סימון פשוט, ברור ונגיש; הזיהוי האלקטרוני הוא  –לכל אחת משיטות הסימון יתרונות משלה  .37

יתרון נוסף של  מידע הווטרינרי אודות הבקר.חכם, אינפורמטיבי, נוח לקריאה ומאפשר מעקב אחר ה

ידי בעל העדר )ולא רק לצרכי פיתוח -השימוש בשבב אלקטרוני הוא שניתן לעשות בו שימושים משקיים על

של הרגולטור(, למשל לעקוב אחרי תנועת הבקר במשק, לפקח על כמות המזון שכל פרט בעדר צורך וכו'. 

יתירות. במקרה של פגם באחד הסמנים, ניתן יהיה לזהות את הבקר השימוש בשני הסימונים גם מעניק 

מפחית באופן ניכר את הסיכון מטכנולוגיות שונות בשני סימונים המשולב השימוש  באמצעות הסימן השני.

 .לאבדן הסימון

הסימון באמצעות תג הפלסטיק הגדול יבוצע באוזן שמאל של הבקר, והסימון באמצעות השבב )על גבי תג  .32

סטיק קטן( יבוצע באוזן ימין של הבקר. כיום התקנות קובעות שיש לבצע את הסימון באוזן ימין ולכן חל פל

על המגדל איסור לבצע סימון נוסף באוזן ימין. כתוצאה מן השינוי בשיטת הסימון )מעבר לתג פלסטיק קטן 

כדי לאפשר סימון נוסף אחד  באוזן ימין והוספת תג פלסטיק גדול באוזן שמאל(, נראה שיש לתקן את התקנות

הגבלות אלו הכרחיות כדי למנוע פגיעה בסימון הממשלתי או  בלבד באוזן ימין ולאסור סימון באוזן שמאל.

 צמצום מספר הסימון על אוזן הבקר חשוב גם כדי להגן על רווחת בעלי החיים. זיוף שלו.

 

 סיכום

הייצור של תגי מתכת, הצורך לשפר את  שינוי של המעורבות הממשלתית היא הפסקתשמצדיקה  הבעיה .38

 השרידות של שיטת הסימון והצורך להשתמש בשיטה אלקטרונית לפיקוח ולבקרה אחר הבקר.

 המרכזיים שמאפיינים את הבעיה הם אבדן הסמן ומחסור במידע ובמעקב אחר נתונים.הסיכונים  .20

ל תוית פלסטיק ויזואלית ותוית הוחלט לעבור מסימון הבקר באוזן אחת, לסימון בשתי האוזניים, שיכלו .21

ולקבוע  באוזן ימין,אחר סימון ביצוע את האיסור הקיים על לשנות קטנה עם שבב אלקטרוני. בנוסף, יש 

 איסור על סימון באוזן שמאל והגבלה של סימון נוסף אחד באוזן ימין.

נרית איכותיים יותר החלטה זו צפוייה לשפר את השרידות של אמצעי הסימון ולהבטיח מעקב ובקרה ווטרי .22

  אחר עדרי הבקר.
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 מתודולוגיה להכנת הדוח –נספח 

 

 תהליך העבודה .א

, מהלך לבדיקת החלופות לאמצעים לסימון עודד ניר ,יזם מנהל השירותים הווטרינרים דאז 80-בסוף שנות ה .1

דגש על בחינת הניסיון של מדינות אחרות בעולם העובדות עם סימון חובה  ההבדיקה כלל הבקר בישראל.

 ידי הספק.-הצורך המיידי היה הפסקת הייצור של תגי מתכת על .לבקר ברמה הממשלתית

ריכז את התהליך ד"ר  2000-נמשך מספר שנים. בראשית שנות ה –המקצועית והטכנולוגית  –תהליך הבדיקה  .2

 אותו ד"ר מריו ינקילביץ.שלמה גראזי ובהמשך ריכז 

העבודה התבססה על המידע שנאסף באמצעות חיפוש באינטרנט, תכתובות דואר אלקטרוני עם עמיתים  .3

האחראים על הנושא בחו"ל, ספרות מדעית, ראיונות עם חקלאים בארץ, דו"חות וממצאי ביקורת של 

 יים, מאמרים ועוד.ארגונים לאומיים ובינלאומיים, כתבות באמצעי תקשורת, פרסומים חקלא

בהמשך, מנהל השירותים הווטרינרים בשדה פרסם פניות לחקלאים ולבעלי עניין מתחום הבקר, כדי לקבל  .2

 התייחסויות, הצעות ומידע כללי.

מגדלי בקר מן  –שיח ממושך עם בעלי עניין בהובלת ד"ר נדב גלאון, מנהל השירותים הווטרינרים, בוצע  .1

בקר לבשר(, התאחדות מגדלי הבקר. השיח כלל סיורים, הרצאות, כנסים הענפים השונים )רפת, מרעה, 

 במטרה לשמוע את בעלי העניין הרלוונטיים ולהציג בפניהם את האתגרים והחלופות השונות. –ופגישות רבות 

במסגרת התהליך התקבלו הערות והצעות שונות מן המגדלים, גם לגבי שיטת הסימון וגם לגבי סוגיות 

 פרטניות )דוגמת צבע הסימון(.

מנהל וחוקרים משיח והתייעצויות פנים ממשלתיות בשירותים הווטרינרים, עם מומחי גם התהליך כלל  .1

 במשרד החקלאות.המחקר החקלאי )מכון וולקני( ועם השירות למערכות מידע 

 

 מקורות וחומריםרשימת  .ב

המקורות והחומרים הכתובים ששימשו  ילהלן פירוט של עיקר. 2013לאומית בוצעה בשנת -הבדיקה הבין .7
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#rubrique_identification_d_animaux_vivants  

7.1.2. Chapter 4.2.Design and implementation of identification systems to achieve animal 

traceability. 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/en_chapitre_1.4.2.htm 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/en_chapitre_1.4.1.htm
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/en_chapitre_1.4.1.htm
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/en_chapitre_1.4.2.htm
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