
המחלבה המשפחתית קיימת כבר עשרים שנה ומתמחה 
בייצור של עשרות סוגים של גבינות צאן ובקר. במהלך 

הסיור הציגו נציגי המשפחה לשר את תוצרתם ואת חשיבות 
המשך התמיכה בייצור כחול- לבן. לאחר מכן הגיע השר 
למשרדי התאחדות מגדלי הבקר בקיסריה ולאחר שביקר 

במעבדות השונות במקום, סקר מנכ"ל ההתאחדות אביתר 
דותן בפני השר  את מבנה ההתאחדות והפעולות השונות 

אותן הם מבצעים.  ▲

ביקור במחלבת 
יעקבס במושב 

כפר הרא"ה
 מנכ״לית מועצת החלב מיכל קראוס ושר 

החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל סיירו 
במחלבת יעקבס בכפר הרא"ה •

השר אורי אריאל ומיכל קראוס 
במשק יעקבס

מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר, חשפו שני ניסיונות לשיווק מוצרי מזון מן החי 

שמקורם בשטחי הרשות הפלשתינאית, ואתר לשחיטה שחורה 
באזור השפלה.

960 ביצים נחשפו במחסן בקריית ארבע ועליהן חותמת מזויפת 
"ביצי החצר", משווק שאינו קיים בישראל. על אריזת הביצים 

נכתב "אורגניות ב- 25 ₪". הביצים, שהיו מיועדות לשיווק באזור, 
נתפסו בשיתוף פעולה עם הרופא הרשותי, ונשמרו בטמפרטורה 

גבוהה מהמותר בחוק. ניסיון נוסף נחשף על ידי מפקחי משרד 
החקלאות והמחלקה הווטרינרית אשדוד באטליז הממוקם בלב 
העיר אשדוד, נמצאו כ- 400 ק"ג בשר, שמקורו בשטחי הרשות 
הפלסטינאית. גם במקרה זה, הבשר הועבר להשמדה על פי צו 

רופא, וכנגד בעלי המקום, תושבי העיר, נפתחו הליכים משפטיים.

שחיטה שחורה
עוד מוסרת דוברת משרד החקלאות כי  נחשף מקום לשחיטה 

שחורה במשק בקר הממוקם במושב בית אלעזרי שבשפלה. 
במקום נמצאו 500 ק"ג בשר בקר, שנארזו באופן מאולתר, ללא 

כל תנאים וטרינריים מינימליים. עם סיום הבדיקות במקום, 
הועבר הבשר להשמדה, ונגד בעל המשק בשנות ה- 50 לחייו 

נפתחו הליכים משפטיים. שר החקלאות ופיתוח הכפר, ח"כ אורי 
אריאל מסר בתגובה "הוכחנו פעמים רבות שלא משתלם לנסות 

לזייף מוצרי מאכל על חשבון בריאות הציבור ונמשיך לפעול 
במרץ כדי למצות את הדין עם מבריחים ומתחזים". במשרד 

החקלאות מבקשים מהציבור להקפיד לרכוש מוצרים מן החי 
במקומות מוכרים הנמצאים תחת פיקוח. בנוסף, יש להקפיד 

על מוצר באריזה מקורית, סגורה ונקייה עם התוויה וסימון של 
תאריך ייצור ותאריך פג תוקף. ▲

תפיסת מוצרי מזון מהשטחים
מפקחי משרד החקלאות חשפו במהלך תחילת חודש נובמבר כ-700 ק"ג בשר בקר באטליז 

באשדוד וכ-960 ביצים אורגניות בעלות חתימה מזויפת בקריית ארבע, שמקורם בשטחי הרשות 
הפלשתינאית, ונמכרו "במבצע" •

חלק מהביצים המזויפות שנתפסו
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