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פנינה אורן שנידור מי  שעבדה שנה להכנת החוק ולפניה 
עבדו על החוק אנשים שונים במשך שנתיים נוספות, נשמעת 

מרוצה מהחוק שהתקבל ועבר בכנסת. 
החוק אמור להסדיר את כל הוא ייצור ומכירת מזון לבעלי 

חיים. 
מבחינת הענף ורפתן יוכל להזין את הפרות אך ורק במזון 

אושר על ידי משרד החקלאות. 
כיום הפיקוח התמקד במכוני תערובת וביצרני המזון הגדולים 

בלבד. 
במשרד החקלאות מרוצים מהתוצאה הסופית, הרפתנים 

מרוצים קצת פחות וחוששים מעלויות נוספות בייצור מזון, 
דבר שישפיע על עלות הסופית של החלב ומוצריו. התפיסה 

מאחורי קידום החקיקה לדברי פנינה "הדאגה לבריאות 
הציבור והסדרת הנושא חשוב ביותר במשק החי בישראל".

ראובן זלץ

פנינה אורן שנידור, 
מנהלת אגף פיקוח על מזון לבעלי חיים 

"בטווח הקרוב הסדרת המזון תהיה 
כרוכה בעלויות כספיות"

לא רבים יודעים אבל האישה 
מאחורי חוק המספוא שאושר בכנסת 

ויכנס לתוקף בסוף שנת 2016 היא 
פנינה אורן שנידור, מנהלת האגף 

לפיקוח על מזון לבעלי חיים במשרד 
החקלאות. 

מאז הקמת האגף, לפני כשנתיים וחצי 
ולאחר עבודה מאומצת, החקיקה 

נכנסה לתוקף בפברואר 2014 וכעת 
נותרו שנתיים לכתוב את תקנות 

החוק •

אחד על אחד

הגברת הפיקוח. פנינה אורן שנידור
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ואיך זה ישפיע אם בכלל על הרפתן או על 
מחיר המזון?

פנינה ״יתכן כי בטווח הקצר הרפתן יידרש  להסדרת מרכז 
המזון שלו ויש אפשרות כי תהליך ההסדרה יהיה כרוך 

בעלויות. אך לטווח הארוך אנחנו מאמינים כי הסדרת הייצור 
תוביל לעבודה מתוכננת והפחתת הפחתים ויגדיל את תנובת 

הרפת״. 

מה זה אומר פיקוח ובקרה?
״ראוי לציין, הרכב המזון וקביעת תכולת המנה נשארת בידי 

הרפתנים אך אנו נתמקד בבדיקת המזהמים, המיקוטוקסינים, 
שאריות חומרי הדברה, תרופות וכל מה שמשפיע על בריאות 

בעלי החיים וכתוצאה מכך על בריאות הציבור". 

היערכות הרפתנים?
"הרפתנים כבר עכשיו צריכים להיערך, חשוב לי לציין כי 

כבר התחלנו בפיקוח הדוק על מרכזי המזון המסחריים וכבר 
כיום רפתנים הרוכשים מזון מאותם מרכזים נמצאים בבקרה. 
הרפתנים חייבים לשמור על אמצעי אחסנה ראויים ולהקפיד 
על הזנת בעלי החיים בכל הקשור להזנת מזון רפואי והקפדה 

על ימי המתנה". 

תגבירו את האכיפה?
"כן, בהחלט, השירותים הווטרינריים יגבירו את האכיפה 
לקראת החלת החוק. ש דברים הנדרשים מאיתנו מעצם 

היותנו יצרני מזון, אנחנו מתכוונים להתאים את דרישות 

המשרד מול יצרני המזון ממש כמו הדרישות מיצרני המזון 
לבני אדם ומתוך כך יצרני המזון יצטרכו לנהל סוג של בקרה 
עצמית שתכלול נושא של תיעוד, שמירה על עקיבות, איכות 

וברה ובעצם ם אם תמצא חריגה או זיהום, נדע לחזור אחורה 
ולזהות את הבעיה״. 

"הגיע הזמן שנפנים כי כל מה שבעלי חיים אוכלים 
מגיע לצלחת שלנו ולכן ההקפדה חייבת להיות גדולה 

וגבוהה יותר״. 

חוק המספוא 
שאושר

החוק נועד להסדיר באופן כולל ועדכני את הפיקוח על 
יצור ושיווק מזון לבעלי חיים, על ידי הבטחת שרשרת 

הבטיחות של ייצור המזון מן החי, לפי התפיסה 
המקובלת במדינות מפותחות של פיקוח ועקיבות 
המזון לבעלי חיים משלב הייצור ועד להזנת בעל 

החיים, וזאת כדי לאפשר עקיבות של תהליכי הייצור 
והשיווק עד לשלב השיווק של מזון לאדם. 

www.ambar.co.il • 04-6321313 .אמבר מכון לתערובת • גרנות ד.נ. חפר 3881100 • טל. 04-6321300 • פקס

לשיפור ביצועי משק החי שלך
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✓ איכות
✓ אמינות
✓ שירות

✓ מחויבות לכל לקוח
כל אלה מציבים את "אמבר" 

כמכון התערובת המוביל למזון 
לבעלי חיים בחקלאות
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