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משק הבקר והחלב 384

יש איומים תמידיים שתמיד איתנו ויש איומים של מחלות 
מגיחות חלקן חזויות יותר או פחות, כך פותח נדב גלאון 

את הראיון  איתו ואומר "התפקיד שלנו, השירותים 
הווטרינרים", כרגולטור, זה לאפשר לרפתנים לייצר חלב 

איכותי בתנאים הגיאו פוליטיים הלא פשוטים אך במינימום 
התערבות שלנו. אנחנו בהחלט לוקחים בחשבון כי היצרן 

 הישראלי הינו מקצועי ומודע למצב". 
על האיום התמידי, קרי מחלת הפה והטלפיים אומר מנהל 

השירותים הווטרינריים "האיום הוותיק הנמצאת איתנו 
תמיד והוא מאוד משמעותי מבחינה כלכלית. למחלת הפה 

והטלפיים יש מגוון זנים שלצערנו ולאור מיקומנו הגיאוגרפי 
אנו נמצאים כמעט תמיד ברמת סיכון של התפשטות 

המחלה. העובדה כי בשנים האחרונות היו אירועים אך לא 
ברפתות החלב מראה כי החיסון עונה על האיום וזה בזכות 

פעולותינו כמו גם לצד היענות היצרנים לפעול בצורה 
אחראית״. 

מה מדיניות החיסון שלכם?
"מעת לעת אנו בודקים את רמות הסיכון של מחלות 

שונות ומחליטים באם להמשיך לחסן ואם כן בחיוב אז 
לבצע בדיקות ולעקוב אחר המחלה. ברמת העיקרון אנו 

משתדלים להעביר כמה שיותר חיסונים ובדיקות להחלטת 
 המגדל ויועציו ולא לחייב יצרנים על בדיקות וחיסונים. 

כך נהוג במדינות המפותחות ולמרות שאנו נמצאים 
מבחינה גיאוגרפיה במיקום רב אתגרים ואיומים אנחנו 
משתדלים להעביר את האחריות ליצרן. הממשלה רוצה 

להתערב כמה שפחות״. 

מה המצב מבחינת המחלות לקראת החורף?
״אנחנו כרגע בשיא עונת החיסונים נגד פה וטלפיים, אגב 
מבחינתנו החורף הוא פחות מאיים מאשר הקיץ. בקיץ יד 

מחלות המועברות באמצעות חרקים מעופפים ואז יש לנו את 
קטרת האור, קדחת קיקיונים, כחול הלשון ונוספות״.

הרפתנים חייבים 
להבין כי העולם הולך 

לקראת שקיפות 
מלאה בייצור המזון 

ועקיבות אחר מחלות 
עתידיות

בראיון מיוחד ובלעדי סוקר מנהל 
השירותים הווטרינריים את החדשות, 

ההתחדשויות והמחלות שבפתח • 
נדב גלאון "אנו נמצאים בשיא עונת 
החיסונים נגד הפה והטלפיים" •

ראובן זלץ

נדב גלאון
"העולם הולך לקראת 

שקיפות מלאה"

שיתוף פעולה עולמי למניעת מחלות. נדב גלאון
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המפגש עם הרפתן
הרגולטור מנסה לקבוע את כללי המשחק בנהלים ודרכים 

ועבודה במרחב בין החקיקה לבין הצרכים של בעלי העניין. 
גלאון "למשל, יש את נושא רווחת בעלי החיים. אנחנו לקראת 

הגשת טיוטת תקנות לכנסת בנושא אחזקת עגלים. זה נושא 
שמעניין מאוד את המחוקק וכמובן שאת הרפתן כמו גם את 
כל ארגוני בעלי החיים. תחום נוסף החשוב הוא הפיקוח על 
תרופות בהם משתמשים ברפתות, נושא המעסיק מאוד את 
הצרכן. אנחנו למעשה מנסים לשכנע את היצרנים במסגרות 

השונות, כולל את המחלבות להרים את הכפפה בצורה 
עצמאית עוד בטרם יכנסו לתוקף התקנות. כיום בכדי לזכות 

באמון הצרכן, היצרנים חייבים לנקוט בפעולות שיאפשרו 
מעקב מסודר על השימוש בתרופות. לדוגמא, העולם עוסק  

כיום בנושא עמידות לאנטיביוטיקה בצורה אינטנסיבית 
ודורש מכל יצרן לתעד כל טיפול ולמנוע שאריות בחלב 

המשווק. כיום ברפת חלב בישראל לא נדרשו לתעד טיפולים 
תרופתיים והתקנות שבהכנה ידרשו מכל רפתן לתעד את 

הסיפור, להסדיר את האחזקה, השימוש ותיעוד והקפדה על 
זמני המתנה. הרפתנים חייבים להבין כי גם ברמה העסקית,  

אובדן אמון הציבור יפגע בעסקיו וזה אחד מהקומות הרגישים 
ביותר״.

אז שוב היצרנים ישלמו, כי בסופו של דבר 
התקנות הללו יעלו כסף?

״תראה קשה מאוד לישראל להתווכח עם דברים שיש בהם 
היגיון צרכני. הרפתנים חייבים להבין כי העולם הולך לקראת 
שקיפות מלאה בייצור המזון ועקיבות אחר מחלות עתידיות. 
זאת אומר שאם מצאתי אנטיביוטיקה בחלב אני אדע מהיכן 

זה בא ובכדי למנוע את המחלה הבאה״.

מעבר בקר עצמוני
בשרות הווטרינרי עמלים כבר חודשים ארוכים על פרויקט 

חדש שיאפשר מעבר בקר עצמוני וימנע סחבת לרפתן, מספר 
נדב גלאון "אנחנו בתחילתו של פרויקט לאפשר מעבר בקר 
באופן עצמוני. ברפת בית העמק כבר מיישמים את הנושא 

שעיקרו, הרפתן לא צריך ליצור קשר איתנו אלא נכנס לתוכנה 
ועושה זאת בזמנו החופשי. הכוונה היא להשיק את הפרויקט 

בצורה רחבה כבר בתחילת . 2017 וזה כמובן בתיאום עם 
ההתאחדות. דבר נוסף שעשינו בשיתוף פעולה עם הרפתנים 

זו חשיבה משותפת איך לייעל את גביית האגרות, זאת אומרת 
שהכוונה היא לצמצמם את מספר הפעולות. אנחנו עשינו 

בדיקה וזה לקראת גיבוש מסקנות. יש מדינות שהשירותים 
הללו ניתנים בחינם אך זה אומר שהציבור כולו ישלם את 

האגרות ואני לא רואה את זה קורה בישראל״. 

מה מצבנו מבחינת מחלת קטרת העור?
גלאון ״זו מחלה מגיחה העשויה לגרום לנזק רב, מחלה 
שהופיעה בישראל מספר פעמים בעבר מכיוון מצרים, 

רצועת עזה. בכל אותם ההתפרצויות היא היתה נוחה יותר 
לשליטה בהתאם לצפיפות העדרים ופריסתם. לעומת זאת 
ההתפרצות של 2012 הגיחה באופן בלתי צפוי מכיוון צפון 

מזרח במפגש הגבולות ישראל סוריה לבנון רמת הוגלן 
ועמק החולה. תנאי הפתיחה בהתפרצות ב-2012 היו שונים 
מההתפרצויות הקודמות ולכן לאחר דיון הוחלט לא להמית 

אלא לחסן את העדרים. זו היתה שנה סוערת שבמהלכה 
שינינו את המרכיבים לחיסון ונעזרנו ברופאים הפרטיים. 

תוך התגייסות לאומית חיסנו תוך חודשים ספורים את כל 
אוכלוסיית הבקר בישראל ואכן מאוגוסט 2013 לא ראינו 

התפרצות של המחלה. החיסון היה חובה עד האביב האחרון 

הקמת רפתות
איכות ללא פשרות

שותפות דרויש   בניית מבנים   גידול ושיווק תוצרת חקלאית
טלפון 08-8556212, פקס. 08-8640313 אבי 052-3835273, שלמה 052-3835274

שותפות דרויש מתמחה:
	 בהקמת רפתות

	 מבנה תעשיה
	 סככות וכל עבודות הבטון

ותק של 10 שנים
בין לקוחותינו: עשרות קיבוצים 

ומשקים משפחתיים
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וכיום לאחר הערכת סיכונים הוחלט להפוך אותו לחיסון 
רשות. העניין הוא, שבמשך השנתיים האחרונות התפשטה 

המחלה גם לאירופה ולאזור קזחסטן  אז וישראל הפכה לאור 
לגויים בנושא. הידע והניסיון שצברנו כאן בארץ הינו רב 

ואנו משתפים בשמחה עם מדינת הבלקן, האיחוד האירופי 
וארגון בלי החיים העולמי. התובנות שהתקבלו בישראל 

בשילוב השירותים הווטרינריים לבין השדה והאקדמיה יצרו 
בעצם שינוי בתפיסה של האיחוד האירופי שמניעת המחלה 

באופן מיטבי היא באמצעות חיסון ולא על ידי המתת בקר 
שזה מבחינתם שינוי דרמטי. קיים שיתוף פעולה פורה בינינו 

לבין העמיתים ברחבי העולם דבר התורם ליחסים טובים 
העוזרים לא פעם גם לנו בתחומים שונים״.  ▲

בסוף גיליון זה, פרוייקט מיוחד, כל מה שרציתם לדעת על 
מחלת "קטרת העור" ולא העזתם לשאול: מוצאה, התרופות, 

החידושים והאופטימיות.

Fmd מחלת הפה והטלפיים
החצים האדומים מראים על המקום שבו התגלה המקרה הראשון ובריבועים מפורטים השנים, היישוב, בעל החיים וזן המחלה הנגיף
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