
השירותים 
הווטרינרים
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משק הבקר והחלב 378

במדינות המפותחות ישנו גוף רגולטורי המנטר, עוקב 
ומפקח אחר השימוש בחומרים אנטימיקרוביאליים בכל 

ענפי החקלאות ומבצע מעקב לאורך שרשרת המזון. 
בישראל, הסמכויות  והפעילות מחולקות בין משרדי 

הבריאות והחקלאות. כחלק מתפיסה של "רפואה אחת" 
)One Health( המשלבת את הרפואה ההומנית והווטרינרית 

כאחד, ישנה חשיבות רבה למעקב אחר שימוש בחומרים 
אנטימיקרוביאליים בכל אחד מענפי המשק הווטרינרי 

והחקלאי בכלל.

המושג "אנטיביוטיקה" מתייחס לחומרים ממקור 
ביולוגי )פטריות, חיידקים וכו'(, להבדיל מתכשירים 

אנטימיקרוביאליים הכוללים גם חומרים שסונטזו באופן 
מלאכותי ואינם קיימים בטבע. מהספרות המדעית ידוע 
ששימוש לא זהיר בחומרים אנטימיקרוביאליים הכולל; 

שימוש שלא לצורך, שימוש יתר, אי השלמת משך הטיפול, 
מינון תת טיפולי וזיהום סביבתי עלולים ליצור עמידות של 

חשיבות רבה נודעת בשנים 
האחרונות לנושא של התפתחות 
חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה 
ודרכי העברתם באמצעות המזון 

והסביבה לבעלי חיים ולבני אדם. 
להערכת משרד הבריאות מתים מדי 
שנה בישראל אלפי חולים, כתוצאה 

מעמידות חיידקית לתכשירים 
אנטימיקרוביאליים קיימים. על פי 

מדענים ומחקרים רבים, ליצירת 
העמידות תורמים בין היתר השימוש 
בבני אדם, שימוש בבע"ח; הן מספקי 

מזון והן חיות מחמד •

שימוש בתכשירים 
אנטימיקרוביאליים בבקר בישראל:
רגולציה, שימוש בפועל 

ושאריות ביולוגיות 
ד"ר נעמה סטורלזי, ד"ר ארז לוברני, ד"ר מלכה בריצי
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חיידקים לחומרים אנטימיקרוביאליים וכתוצאה מכך לגרום 
ל-א. חוסר יכולת של בני אדם ובעלי חיים להתגונן בפני 

מזהמים מחוללי מחלה ו-ב. מעבר של חיידקים אלו לבעלי 
חיים אחרים או לבני אדם ע"י קרבה, מגע, צריכת מזון ובמגע 

ודרכים אחרות.

רגולציה   
רישום תרופות )הומניות ווטרינריות( וחלק מהפיקוח במדינת 

ישראל הינו באחריות ובסמכות משרד הבריאות ומסתמך 
על פקודת הרוקחים )נוסח חדש(, תשמ"א 1981  והתקנות 

הנגזרות ממנו. רשימת התרופות הרשומות והמותרות 
לשימוש וטרינרי במדינת ישראל מופיעה במאגר התרופות 

http://www.old.health. :באתר האינטרנט של משרד הבריאות
gov.il/units/pharmacy/trufot/index.asp. תרופות שלא לצורך 

ריפוי- Zinc Bacitracin, Virginamycin, Flavomycin )הניתנות 
כ"זרזי גידול" ולמניעה רציפה( נרשמות נכון להיום בשירותים 

הווטרינרים. במהלך שנת 2016 אמורות להיכנס לתוקפן 
תקנות החוק הפיקוח על מזון לבע"ח )"חוק המספוא"(. 

במסגרת זו תעבור האחריות לרישום של תרופות אלה למשרד 
הבריאות. בנוסף, תרופות וטרינריות חריגות מאושרות 

בהתאם ל- תקנה 29 לתקנת הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו 
1986, המונה חריגים לעיקרון רישום תכשירים. על פי תקנה 

זו ניתן בתנאים מסוימים לייבא תכשירים שאינם רשומים 
במדינת ישראל וכן להשתמש בתכשירים רשומים שלא על 
פי התוויתם )Off Label(. במסגרת הליך רישום התכשירים, 
בהסתמך על תיק הרישום, נקבעים על ידי משרד הבריאות, 

לכל תכשיר זמני המתנה למסוף הטיפול עד שחיטה או שיווק 
של תוצרת מן החי וזאת בהתבסס על מבחני שאריות שמבצע 

היצרן. המידע חייב להיות מצוין על גבי תווית התכשיר. 
בהתאם לתקנות, ניפוק של תרופות וטרינריות יכול להתבצע 
בשלושה מקומות: בתי מרקחת, בתי מסחר לתרופות ומקום 

ניפוק מורשה. הניפוק מתבצע בהתאם למרשם מאת רופא 
וטרינר. חובה לקנות תרופות רק במקומות מוסדרים ולהקפיד 

על מרשם רופא.

היקף השימוש בחומרים אנטימיקרוביאליים 
בתחום הווטרינריה

במהלך השנה האחרונה, מבצעים השירותים הווטרינרים 
בשיתוף עם בית הספר לווטרינריה של האוניברסיטה העברית 

סקר בנושא שימוש בחומרים אנטימיקרוביאליים בכל ענפי 
משק החי המספק מזון לאדם. התוצאות המוצגות להלן בבקר 

הינן תוצאות ראשוניות של הסקר ועשויות להשתנות. 

משק הבקר בישראל מונה כ- 130,000 חולבות, כ-100,000 
 עגלות תחלופה, כ-60,000 פרות בקר לבשר במרעה 

וכ- 220,000 עגלי פיטום, מתוכם כ-120,000 עגלי ייבוא. משק 
הצאן בישראל מונה  כ-600,000 כבשים וכ-150,000 עזים. על 

 מנת לחשב את הביומסה הכללית של המשק, 
 ESVAC - (European Surveillance of Veterinary-ה

Antimicrobial Consumption) פיתחו שיטה של חישוב 
המשקללת את הביומסה של כל בעל חיים וכך מאפשר 

 הרמוניזציה של הנתונים. שיטה זו משתמשת במדד 
ה-)PCU (Population Correction Unit אשר נותן משקל אחיד 

 PCU 83 לכל סוג בעל חיים. משק הבקר בישראל עומד על
מתוך 384 סה"כ, כלומר, הבקר מהווה כ21.5% ממשקל המשק. 

משק הצאן עומד על PCU 50 מתוך 384 כללי, כלומר, הצאן 
מהווה כ13% ממשקל המשק )תרשים 1(.

השימוש בחומרים אנטימיקרוביאליים בענף הבקר והצאן 

PCU תרשים 1. מתאר השוואה בין מדינות אירופה וישראל בהתפלגות בעלי חיים מספקי מזון על פי מדד בינלאומי

בחלב, בסקרים בשלוש השנים 
האחרונות, התוצאות מוכיחות 

על היעדר כמעט מוחלט של 
חריגות. בשנת 2012 נמצאו 0.3% 

)אחת משלוש מאות בדיקות( 
בלבד של דוגמאות אשר הכילו 

שרידים של תכשיר מקבוצת 
הטטרציקלינים

*בישראל סוסים אינם בעלי חיים מספקי מזון.
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מהווה כ-26% מסך השימוש בחומרים אלו במשק הווטרינרי 
בשנה )תרשים 2(.  סך השימוש בחומרים אנטימיקרוביאליים 

פעילים בכל המשק הווטרינרי עמד בשנת 2014 על כ- 200 
טון, 26% מכך לשימוש בענפי הבקר והצאן, כלומר כ- 50 טון 

חומרים אנטימיקרוביאליים בשנת 2014.

יש לציין שעל פי התוצאות הראשוניות ישראל הינה המדינה 
בעלת היחס הגבוה ביותר בין שימוש אנטימיקרוביאלי 
כללי לבין ביומסת בעלי החיים המשוקללת, בהשוואה 

למדינות אירופה. פער זה נובע כנראה משימוש גבוה )יתכן 
גם שימוש יתר( בתרופות לטיפול ולמניעה וכולל תכשירים 

קוקסידיוסטטים.

שאריות חומרים אנטימיקרוביאליים במוצרים 
מן החי

בחקלאות המודרנית, האינטנסיבית, נעשה שימוש נרחב 

בחומרים אנטימיקרוביאליים לצורך טיפול, מניעה וזירוז 
גדילה. שאריות של התרופות או נגזרותיהם עלולות להימצא 

במוצרי מזון מן החי. כדי למנוע פגיעה בבריאות הציבור 
נקבעו תקנים אשר מגדירים את הרמה המרבית המותרת של 

תרופות במזון. תקנים אלה דרושים למען איזון בין הצורך 
של יצרן המזון מן החי להיעזר בתרופות לבין בטיחות מזונו 

של הצרכן ובנוסף מאפשרים יבוא ויצוא של מוצרים מן החי. 
ישראל מאמצת את הרמות המרביות אשר נקבעו במדינות 
מתקדמות )אירופה/ ארה"ב(. חשוב לציין כי אי הקפדה על 

זמני המתנה או שימוש אשר חורג מההתוויה של תכשיר 
וטרינרי עלולים לגרום לחריגה מהרמה המרבית המותרת. 

השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מקיימים מעקב 
שוטף אחר הימצאות שאריות כימיות במוצרים מן החי 
באמצעות סקר מדגמי ארצי- שנתי. הסקר מקיף את כל 

המוצרים מן החי )בשר לכל סוגיו, דגים, ביצים, חלב ודבש( 
ומייצג את כלל המשקים היצרנים במהלך כל ימות השנה. 

מגוון החומרים הנבדקים ומספר הדוגמאות נקבעים על ידי 
ועדת היגוי אשר מורכבת מנציגי משרד החקלאות, משרד 

הבריאות, ונציגי ציבור. מטרתו של הסקר השנתי הוא לשקף 
את תמונת המצב במשק הישראלי, לזהות מגמות של שימוש 

בלתי נכון או בלתי חוקי בתרופות וחומרי הדברה ולהעריך את 
מידת החשיפה של הציבור לשאריות אלה כתוצאה מצריכת 

מזון מן החי.

הבדיקות מתבצעות במעבדה לבדיקת שאריות במוצרים מן 
החי, במכון הווטרינרי, אשר הוקמה בשנת 1991. שיטות 

הבדיקה מפותחות ומיושמות במעבדה בהתאם לדרישות 
בינלאומיות ומתבצעות באמצעות שימוש במכשור מתקדם 

אשר מאפשר זיהוי ריכוזים נמוכים מאד של חומרים בדגימות 
המזון. התוצאות מדווחות למחלקה לפיקוח על מוצרים מן 

החי ובמקרים בהם מזוהה חריגה מהתקן מתבצע תחקיר 
לבירור הסיבה לחריגה והמשך מעקב אחר המשק במטרה 

לנקוט בפעולות מתקנות אשר יצמצמו הישנות של חריגות. 
מממצאי הבדיקות שבוצעו בבשר בקר במסגרת הסקר בשנים 

2012, 2013, 2014 עולה כי 1.9%, 1.0%, 0.6% מהדוגמאות 
הכילו רמה מעל הרמה המרבית המותרת, כולם מקבוצת 

הסולפונאמידים. כלומר בשנים אלה הייתה ירידה בשיעור 
הדוגמאות החורגות מהתקן. אלה תוצאות מצוינות ויש 

לשמור עליהן. 

בחלב, בסקרים בשלוש השנים האחרונות, התוצאות מוכיחות 
על היעדר כמעט מוחלט של חריגות. בשנת 2012 נמצאו 0.3% 
)אחת משלוש מאות בדיקות( בלבד של דוגמאות אשר הכילו 
שרידים של תכשיר מקבוצת הטטרציקלינים. שיעור נמוך זה 

עולה בקנה אחד עם השיעור הנמוך של פסילות חלב בבדיקות 
הכניסה למחלבה בגין "חומרים מעכבים". תוצאות הסקר 

מעידות על בטיחות החלב והבשר בישראל. עם זאת לטענת 
חוקרים רבים היווצרות עמידות אנטיביוטית של חיידקים 

מתרחשת מעצם הטיפול הרחב ברמת המשק, גם אם הרמות 
במוצרים המשווקים אינן חורגות מהרמה המרבית המותרת. 

סיכום 
השימוש בפועל בחומרים אנטימיקרוביאליים במשקי הבקר 

והצאן מהווה כרבע מכלל הצריכה האנטימיקרוביאלית בתחום 
הווטרינריה בישראל והינו פרופורציונלי לביומסה של הבקר 
והצאן בישראל. אנו מבקשים לחזור ולהדגיש את החשיבות 

של קנית תרופות ממקומות מוסדרים, מתן תרופות בהנחיית 
ועל פי מרשם רופא וטרינר בלבד, הקפדה על זמני המתנה 

ושימוש בהתאם להתוויה. 

בחקלאות המודרנית, 
האינטנסיבית, נעשה 

שימוש נרחב בחומרים 
אנטימיקרוביאליים לצורך טיפול, 
מניעה וזירוז גדילה. שאריות של 
התרופות או נגזרותיהם עלולות 

להימצא במוצרי מזון מן החי

תרשים 2. התפלגות השימוש בחומרים אנטימיקרוביאלים בין ענפי 
המשק השונים )ממוצע לשנת 2014(
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