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פיקוח פינות חי    
תנאי החזקה בפינות חי  רשימת תיוג  

 

רופאת סוסים ופינות אל מלשכת כנות, ד"ר צביה מילדנברג -ד"ר מאיה בר :(משפחה+  )שם מבדקעורך ה 
 חי

 10:30 18.4.21 : ושעה תאריך
 אדר -פינת חי רשותית, הר : +יישוב( משק החי)שם   מקום

+  שם) החי פינת נציג  בעלים/
 :+ טלפון ואמייל (משפחה

 yossi1130@walla.com 058-4545045יוסי כוהל  

      טווסים  ☐       תוכים  ☐       שלווים ☐       ברווזים ☒       תרנגולות ☒   :ופותע : החיים בעלי סוגי את  ציין
 הודו  :ציפורי שיר   אחר ☐
           צ'ינצ'ילות ☐    מכרסמים  ☐    שרקנים  ☐  ארנבות ☐       עיזים ☒   כבשים ☐
     חמוסים ☐   חזירים ☐   גמלים ☐      מוריםח ☐      סוסים ☐

    דגים ☐               צבים  ☐   חרדונים ☐   לטאות ☐      נחשים ☐ זוחלים:
 _ _____________________________________ :אחר ☐ 
 

 

 
פינת חי חדשה, הוקמה השנה וניכר שיש השקעה רבה הן מבחינת נקיון והן מבחינת רווחת בעלי  

 חיים. 

 ן שלסטטוס ביצוע תיקוןלשיפור/שנדרש להנושא  
 ת  ומתקנהלות ופעה

תקין/לא  
 תקין 

 הערות

1     

2     

3     

  סעיף תקין/לא תקין  ערות

  כללי:   

  מיקום במפה   

  .1 שם הרשות והווטרינר הרשותי   כרגע הוטרינר עוזב. 

לא מדובר בעסק , צריך לבדוק מול המועצה באם הפינה נחשבת  
 אין גביית עלות כניסה כעסק שכן 

  .2 האם לפינת החי רישוי עסקים  לא תקין 

 מחלות בעלי חיים:   
- 1985)מכוח פקודת מחלות בע"ח, 

 תשמ"ה(ה

 

  .3 התקשרות עם רופא וטרינר פרטי תקין  ד"ר איתמר צור המתנדב בפינה, נוכח בביקורת 

י משרד חיסוני חובה שמבוצעים ע" תקין  
 החקלאות 

4.  

  פינת חי חדשה, ביקורת ראשונה מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות שנדרשו בביקור קודם:
 

 :נוכחית תביקור ממצאי
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 הביקורת  ממצאי סיכום
 

  
 ים בגינם נדרשת פעילות מתקנת: יממצאים עיקר 

 תאריך יעד לתיקון  ת ולות מתקנודרישה לביצוע פעפירוט ה שיפור/תיקון הנדרש ל הנושא  

 1-6-21 יש לחסן כלבת ודבר את הצאן במקום.  חיסוני חובה ע"י וטרינר פרטי  1

2    

3    

4    

5    

6    

 
 

 

  : פינת החישם נציג   : ם עורך המבדקש

 אל                                             יוסי כוהל -ד"ר  מאיה בר
 ד"ר איתמר צור                                                                      
    אל -לייה בר                                                                     

 ד"ר צביה מילדנברג

חיסוני חובה המבוצעים ע"י וטרינר  לא תקין  לעיזים. כלבת ודבר הצאן 
 פרטי

5.  

  .6 סימון בעלי חיים  תקין  

  .7 יומן טיפולים  תקין  

  .8 אחסון ואחזקת תרופות, מרשמים  לא רלוונטי  אין במקום תרופות 

  .9 היתרי העברה תקין  

  .10 אחסון מזון  תקין  

  .11 הדברה   תקין  יש לשמור העתק של דוח המדביר במקום 

  .12 היתר רט"ג לא רלוונטי  בלבדחיות משק 

  .13 תמותה חריגה ופינוי פגרים  לא נבדק  

  .14 מצב גופני   תקין  

  .15 מצב בריאותי  תקין  

  .16 התאמת המתחם לבעל החיים  תקין  

  .17 ניקיון המתחם  תקין  

  .18 תקינות/ניקיון שקתות ואבוסים  תקין  

טיפול והאכלה של בע"ח בשבתות   תקין  
 וחגים 

19.  

    


