
ד"ר דולב:
"תוצאות מצוינות בבדיקת החלב" 

ד"ר סרחיו דולב רופא וטרינר ראשי 
בפיקוח על מוצרים מהחי בשירות 

הווטרינרי, נשמע שבע רצון כשאמר לנו 
השבוע )23.6( "התוצאות שהתקבלו 

מבדיקת החלב שנדגם היו טובות בכל 
קנה מידה". מדי שנה מבצעים במשרד 

החקלאות ופיתוח הכפר, תכנית לניטור 
שאריות כימיות מהחי. המטרה, 3 

מציאת חומרים רעילים או חומרים 
המזיקים לבריאות האדם. הדגימות 
מתבצעות לאיתור משלוש קבוצות 

שונות, האחת, תרופות, אנטיביוטיקה 
וכדומה הניתנות לבעלי חיים, קבוצה 

שניה מזהמים סביבתיים כחומרי 
הדברה וקבוצה שלישית, חומרי הדברה. 

"חומרי הדברה זו בעיה בעיקר בצומח, 
בחי נושא ההדברה, מינורי לגמרי" 

אומר ד"ר דולב ומוסיף "הבדיקות בבשר 
בקר היו טובות וכך גם בחלב בקר וצאן. 
לא מצאנו ממצאים רעילים או דומים".

עוד אמר "עיקר החשש ממחלות 
מסרטנות, אלרגיות ותופעות 

אחרות, קיימת רשימה מאוד גדולה 
של חומרים המסוכנים לאדם ואלו 

החומרים שאנחנו מחפשים"  בשירות 
הווטרינרי במשרד החקלאות קיימת 

תכנית ניטור שנתית לשאריות כימיות. 
במהלך השנה נלקחות דגימות ברחבי 

הארץ בענף הבקר נלקחות  230 
דגימות ואילו בענף החלב 300 דגימות 

מרפתות שונות בארץ. מהדגימות 
נעשות בדיקות במעבדה לשאריות 

כימיות במכון הוןטרינרי. בחלב שנלקח 
לדגימה נעשו 3836 בדיקות בשנת 

2014. ד"ר דולב "אנחנו בודקים כמויות 
מסוימות, לכל חומר כימי קיים גבול 

לרמה המקסימלית המותרת להימצא 
במזון. לפי הבדיקות אנחנו מקבלים 

תמונת מצב מלאה של הימצאות 
חומרים רעילים במזון, במקרה הזה 

החלב".

הקפדה בענף החלב 
מתוך סך הבדיקות שנערכו בחלב, 

נמצאו רק 4 מקרים של חומרים 
כימיים מעל הרמה המותרת, מסוג 
אפלאטוקסין, חומר המיוצר על ידי 

פטריות הנמצא בדרך כלל על מזון של 
בעלי חיים. קיימת ירידה משמעותית 

בהשוואה לשנת 2013 שבה נמצאו 11 
מקרים. "אלו תוצאות מאוד טובות גם 

ביחס לממצאים בעולם. אנחנו נמצאים 
במצב מצוין בענף הרפת והתוצאות 
מוכיחות כי קיימת הקפדה מירבית 

בענף". 

בבשר בקר נעשו 2049 בדיקות ונמצא 
רק מקרה אחד של חומר כימי, סוג של 
אנטיביוטיקה הניתנת לבקר חולה. ד"ר 
דולב "גם כאן המצב טוב וקיימת ירידה 

מהשנה החולפת". הבדיקות לשנת 
2015 כבר החלו ונעשו קצת שינויים 
בסוגי החומרים הנבדקים והתוצאות 

יהיו בסוף השנה, בסך הכל אנחנו מאוד 
מרוצים מהמצב בענף החלב, תוצאות 

טובות ברמה בין לאומית. כך גם בענף 
הבקר בניגוד למה שטוענים לעיתים 

כי הבקר בישראל אינו טוב מספיק 
לאכילה".

מרוצים מהתוצאות. ד"ר דולב

מנכ"ל חדש 
למשרד החקלאות

בבדיקות השנתיות לניטור חומרים כימיים במזון לשנת 
,2014 שנערכו בשירות הווטרינרי, התקבלו תוצאות טובות 

לענף החלב • ד"ר דולב וטרינר ראשי "בסך הכל אנחנו 
מאוד מרוצים" •

הממשלה אישרה את מינויו של עו"ד שלמה בן אליהו 
למנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר •

מנכ"ל חדש. בן אליהו

בן אליהו, שימש בשנתיים האחרונות, כמנכ"ל 
משרד הבינוי, הוביל שינוי מרכזי בשוק הדיור 
בישראל תוך הובלת רפורמות בשוק הנדל"ן, 

בראשן "מחיר מטרה" ושבירת שיא השיווקים 
בכל הזמנים בשנת 2014. 

]16[]16[

����� 376.indd   16 7/7/15   7:58 PM


