
מסע הסברה חדש 
למועצת החלב

בתחילת דצמבר הושק מסע הסברה חדש על ידי 
מועצת החלב, במטרה לחזק את תדמית החלב 

ולהעלות את המודעות ליתרונות התזונתיים 
הרבים הקיימים במוצרי החלב. •

משמעות הגדלת המכסה השנתית לחלב בקר ב-50 מיליון ליטר.
החלוקה תהיה לפי מגזרים - 58% למגזר השיתופי ו- 42% 

למגזר המשפחתי. הודעה בדבר התוספת הפרטנית תועבר לכל 
יצרן לאחר התקנת תקנות הפיתוח ע"י השר ואישורן בוועדת 

הכלכלה של הכנסת, תקנות הפיתוח מפרטות את מדיניות 
הקצאת תוספת המכסות. ▲

דירוג מהפכני
לפי יחס לבעלי חיים

דירוג המפעלים יבוצע על ידי מפקחי 
משרד החקלאות הציון ינוע בין 1 ל- 5 

כוכבים דירוג המפעלים יפורסם לציבור. 
"מדובר בבשורה של ממש", אומר שר 
החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, 

"הכנסת מדד של רווחת בעלי חיים למוצרי 
מזון תעודד את המפעלים להקפיד יותר 
על תקנות צער בעלי חיים, ותיתן לצרכן 

מידע חשוב לפני שהוא מחליט איזה מוצר 
לקנות. אני מאמין ומקווה שתהיה למהלך 

השפעה ארוכת טווח הן על תעשיית 
המזון והבקרה הפנימית, והן על ההרגלים 

הצרכניים של כולנו".
כחלק ממאמצי משרד החקלאות 

ופיתוח הכפר לפעול לשיפור רווחת 
בעלי החיים מחד ולהעמדת מידע שקוף 

לצרכן, יוצא המשרד בפרויקט חדש: 
דירוג "חמישה כוכבים". 

במסגרת הפרויקט החדש ידרג המשרד 
את מפעלי ייצור ועיבוד המזון של 
מוצרים מן החי על פי קריטריונים 

של יחסם כלפי בעלי חיים ורווחתם. 
המוצרים יסומנו על פי דירוג הכוכבים, 
והנתונים יפורסמו באופן שקוף באתר 

המשרד. לאור גודל הענף בארץ והיקפו, 
בשלב הראשון הדירוג יעשה במשחטות 

)עופות( ובשלב שני יורחב גם לבתי 
מטבחיים )בקר(. ▲

משרד החקלאות במהלך מהפכני: דירוג מוצרי מזון על פי 
יחס יצרנים לבעלי חיים; המטרה כפולה: קידום רווחת בעלי 

החיים ומידע צרכני חשוב •

הסמכת המעבדה 
לבריאות העטין

מועצת החלב והמעבדה לבריאות העטין ואיכות החלב 
שמחים להודיע כי המעבדה עברה בהצלחה את מבחן 
ההסמכה מחדש של הרשות להסמכת מעבדות לשנת 

ISO 17025( 2015(. מבדק זה מתקיים כל שנתיים 
ומטרתו לבדוק במהלך יום שלם האם המעבדה עובדת 

ומנוהלת מקצועית ע"פ מדדים ונהלים המחייבים 
מעקב, בקרת איכות ובעיקר מקצועיות בתחומי 

עיסוקה.

במועצת החלב מודים לכל אלו העושים עבודתם נאמנה 
ותורמים את חלקם ההכרחי והחשוב בשמירת איכות 
החלב הגולמי. בכך הם מעצימים את מערכת האבחון 

ובריאות העטין בענף החלב כולו ובכך אף יוצרים  את 
בסיס המידע ברמה הלאומית בתחום זה. ▲

הגדלת 
המכסה 
הארצית

שר החקלאות קיבל החלטה להגדיל את 
המכסה הארצית ב - 50 מיליון ליטר )כ 
- 3.5%(.לשם כך התכנסה ועדת התכנון 

במועצת החלב לדון האם יש צורך 
לשנות את מדיניות החלב העודף. סוכם 

שאין צורך בשינוי, בשנת 2016 אופן 
חלוקת תוספת המכסה ייקבע על-ידי 

שר החקלאות בתקנות מדיניות פיתוח. 
יצוין, כי בכוונתו של השר להקצות 60% 

מתוספת המכסה, ליצרנים קיימים. יש 
לזכור כי בישיבות קודמות של ועדת 
התכנון ומועצת המנהלים הוחלט כי 

החלב העודף המיוצר בחודשים נובמבר 
דצמבר 2015 יחשב כחלב עודף קיץ. ▲
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