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לד"ר נדב גלאון, מנהל השרות הווטרינרי אין בכלל ספק כי 
הסטנדרטים בענף הרפת בישראל הם מהגבוהים בעולם. 

השרות הוטרינרי הוא מעין משטרת הבריאות, גוף המהווה 
חלק ממשרד החקלאות, הרשות המוסמכת ע"פ חוק העוסקת 
בהסדרה, פיקוח ובאכיפה. ד"ר נדב גלאון מנהל השרות אומר 
לנו השבוע "בניגוד לגופים אחרים, אנחנו צריכים לשתף את 

בעלי העניין ולפעול בשקיפות בהתאם לחוק חופש המידע. 
למעשה אנו פועלים כרגולטור לרווחת בעלי החיים, בריאותם 

ודאגה לתקינות המזון. ואנחנו מאוד משתדלים לעבוד עם 
הרפתנים ולא נגדם. בתחילת השנה עלה לכותרות, חוק 

המספוא, פיקוח על מזון לבעלי חיים. מוסיפה בנושא זה פנינה 
אורן-שנידור, מנהלת האגף למזון בעלי חיים בשירותים 
הווטרינרים במשרד החקלאות: "במהלך שנת 2014 הידק 

משרד החקלאות את הפיקוח על מכוני התערובות ותעשיית 
מזון לבעלי חיים, במטרה להגן על בריאות בעלי החיים, 
ולהבטיח את בריאות הציבור. ההתמודדות עם זיהומים 
בתוצרי המזון הינה בבחינת מלחמה שמכוני התערובות 

נדרשים לנהל מדי יום ביומו". עוד מוסיפה אורן-שנידור: 
"החל משנה זו מכוני המזון יקבלו היתר לספק מזון לבעלי 

חיים רק לאחר שיגישו נוהלי עבודה בהם יפורטו סוגי 
המוצרים הנאספים, נוהלי אחסון והובלה, נוהלי בקרת איכות 

וקביעת חיי מדף למוצר ונוהלי ניקוי המכלים וכלי ההובלה 
בצירוף תעודות בדיקה למזהמים, בנוסף לתנאים הקיימים על 

פי צו המספוא".

הרפתנים תלויים בצרכן
גלאון ״ הרפתנים תלויים בצרכן יותר מאשר הצרכן תלוי 

בהם ולא יהיה נכון לצאת מנקודת הנחה שבכל מקרה הצרכן 
ישתה את החלב שלו. ביום שהרפתן יבין כי הוא חשוף 

לביקורת ותקשורת, הוא יתנהל אחרת. אין ספק כי קיימת 
יותר מודעות לנושא רווחת בעלי החיים. אני יכול לומר בפה 

מלא כי לפרה הישראלית טוב והיא פרה בריאה, ביחס לכל 
קנה מידה. יחד עם זה העולם לא מושלם ויש דברים שצריך 

לתקן". במבט לעתיד ״אנחנו עושים שינוי די משמעותי 
בנושא החיסונים. עד כה ביצענו עבורם חיסונים רבים. אני 

מוביל כיום מדיניות של הפרטת חיסונים ומנסים לצמצם 
חיסונים שאינם נדרשים. המטרה היא לקבוע לרפתן כמה 
שפחות, בתנאי שכל החיסונים יהיו ברישיון ובאישור, אך 
החיסונים יוכלו להינתן על ידי וטרינר פרטי״. מהלך נוסף 

נעשה עם המחלבות ״כדי לפקח על תכשירים ברפת אני 
צריך מקור סמכות, החוק עדיין לא נותן לנו את זה אך 

המגדלים מבינים שזה דבר חיובי. לכן אנחנו רוצים להכניס 
את זה במסגרת שיתוף הפעולה עם המחלבות. צריך לעשות 

את זה לאט ובהדרגה״. תחום נוסף שיושם דגש  "יותר 
פיקוח על התנועה של בקר בין רפתות ובין רפתות ומעברי 

גבול או בתי מטבחיים, הסיבה, רצון לצמצום שחיטה 
שחורה. יזמנו תיקון תקנה שהיום מחייב כל בן בקר שנולד 
להיות מסומן תוך שבוע מיום היוולדו וחייב לדווח לשרות 
הווטרינרי תוך שבוע ימים- אתגר פשוט לביצוע בתוכנת  

נעה ויחד איתו הרבה מאד מיידע פרטני על כל עגל במערכת.

גלאון  "אני מוביל 
כיום מדיניות של 
הפרטת חיסונים 
ומנסים לצמצם 
חיסונים שאינם 
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רצון לצמצום השחיטה השחורה. גלאון
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