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משק הבקר והחלב 393

הראיון נערך ב-12 לאפריל בלשכתו של ד"ר מישל בלאיש 
בקריה החקלאית בבית דגן. מטבע הדברים, הנושא הבוער 

ביותר הנמצא על שולחנו של מנהל השירותים הווטרינריים 
החדש, הוא התפרצות מחלות ברחבי הארץ, פה וטלפיים, 
ברוצלוזיס ומחלת הכלבת. השאלה הראשונה שלנו לד"ר 

בלאיש מתייחסת מטבע הדברים לנושא זה, אך לפני הכניסה 
למחלות עצמן, מבקש ד"ר בלאיש לומר ״מצב המחלות 

בישראל מורכב, בגלל המיקום הגיאוגרפי הבין יבשתי ולכן 
אנו מתמודדים עם המחלות של שלוש היבשות. המדינות 

סביבנו הינן בעלות שירותים וטרינריים ברמה נמוכה למדי. 
כך למשל חלק מהמדינות השכנות מייבאות בקר וצאן ללא 
בדיקות וטרינריות וכן השליטה בהתפרצות מחלות כמעט 
ואינה קיימת. אם תוסיף לזה את היעדר התקשורת בינינו 
לבין חלק משכנותינו בגלל המצב הפוליטי, ואת העובדה 

שהדיווחים ל- OIE )הארגון הבינלאומי למחלות בעלי חיים( 
של מדינות אלה, כמעט ואינו קיים, יש לנו חוסר חמור במידע 

על התפרצות מחלות בעלי חיים במדינות השכנות. דבר 
נוסף, ישנו גיוון גדול בצורות הממשקים בישראל. מהממשק 

ד"ר מישל בלאיש נכנס לתפקידו 
בתקופה מאוד מאתגרת ומורכבת 

בכל הקשור להתפרצות מחלות 
והטיפול בהן. בראיון ראשון ובלעדי 
מאז שנכנס לתפקידו לפני כשלושה 
חודשים אומר הד"ר למשק הבקר 

והחלב "הייתי מגדיר את המצב 
בשליטה שזה אומר שאנו יודעים 
היכן המחלות התפרצו ומבצעים 

את מה שצריך על מנת למנוע 
התפרצות מחלות״. וכן, השירותים 

הווטרינריים ישקלו בזמן הקרוב אם 
להחזיר את החיסונים בבקר כנגד 

מחלת הברוצלוזיס. מנהל השירותים 
הווטרינריים מדבר על הכל. •

נשקול את החזרת החיסונים. ד"ר בלאיש. צילום. גדעון שרון לע"מ

ראובן זלץ

מנהל השירותים הווטרינריים ד"ר מישל בלאיש

"אנו בשליטה בכל הנוגע להתפרצות 
מחלות בעלי חיים בישראל"
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המתקדם של משק החלב עד ממשקים בסיסיים כמו עדרי 
הצאן בנגב. כמו כן הנוודות שבה עדרים עוברים ממקום 

למקום מקשה על שליטה ובקרה. גם הברחות בעלי חיים אינן 
תורמות למצב. כל זה הופך את ישראל למקום מאוד מאתגר 

מבחינה אפידמיולוגית". בד"ר בלאיש מסיים בעניין זה ואומר 
"שילוב כל הנ"ל מתקבלת תמונת מצב מאוד מורכבת בה 

קשה מאוד לשמור על בריאות בעלי החיים בישראל. זו נקודת 
המוצא. אבל אנחנו מצליחים בכל זאת לעשות זאת, ולקיים 

חקלאות מהטובות בעולם". 

היכן נכון לעכשיו אנו עומדים מבחינת המחלות, 
נתחיל בברוצולזיס?

"מחלת הברוצלוזיס נמצאת בדר״כ בעדרי צאן אך לעתים 
המחלה גולשת לענף הבקר כמו האירוע העכשווי במושב גילת. 
שם המשקים נמצאים במעקב צמוד והפרות הנגועות מוצאות 

מהעדר. נכון להיום כ-220 פרות הוצאו מהעדרים ועדרים 
אלה נמצאים במעקב תמידי של  השירותים הווטרינריים 

בשדה. הפרות ברפתות שהתגלו כשליליות נחלבות והחלב 
עובר טיפול מיוחד ליתר ביטחון )שני פיסטורים(. מעבר לזה 

יש גם ברוצלוזיס בעדרי צאן בנגב״.

ומה לגבי החיסונים?
"לגבי חיסון, עדרי הצאן מחוסנים באופן רציף. לגבי הבקר, 
לפני כארבע שנים, התקבלה החלטה של הנהלת השירותים 

הווטרינריים להפסיק לחסן את הפרות כנגד המחלה, מהסיבה 
שמדובר בתרכיב שהוא נגד זן אחר של ברוצלה )ברוצלה 

אבורטוס( שלא נמצא בארץ משנת 1984, ולא היו מספיק 
הוכחות שהחיסון אכן מגן על זן הברוצלה שיש בארץ 

)ברוצלה מליטנזיס(. בעקבות ההתפרצויות האחרונות, קבענו 
ישיבה בנושא ואנחנו נדון ונשקול שוב את החזרת החיסון, על 

פי הנתונים שהצטברו בתקופה זו״. 

ת. זהות ד"ר מישל בלאיש
ד״ר מישל בלאיש בן 55 רופא וטרינר, בוגר בית 

הספר לרפואה וטרינרית של האוניברסיטה 
העברית. הוא בעל שני תארי מומחה ברפואה 

וטרינרית – פיזיולוגיה וטוקסיקולוגיה ובעל תואר 
שני באפידמיולוגיה מאוניברסיטת  תל אביב. בעבר 

שימש כממונה על חוק צער בעלי החיים ולאחר 
מכן כעוזר מנהל השירותים הווטרינריים.        ד"ר 

בלאיש היה האפידמיולוג של השירותים הווטרינריים 
ולאחר מכן ניהל את המכון הווטרינרי במשך ארבע 
שנים.  לפני כשלושה חודשים מונה לתפקיד מנהל 

השירותים הווטרינריים לאחר שוועדת איתור במשרד 
החקלאות בחרה בו ושר החקלאות אישר את המינוי.                                                                                                    

במסגרת תפקידו, כמנהל השירותים הווטרינריים, ד"ר 
בלאיש אחראי על שמירה על בריאות הציבור ומניעת 

מחלות בבעלי חיים, פיקוח על יבוא ויצוא של בעלי 
חיים ותוצרתם, רישוי ובדיקת תרופות ותרכיבים 

לבעלי חיים, רישוי רופאים וטרינרים ומומחים, ריכוז 
ופיקוח על אספקטים וטרינריים ברשויות מקומיות, 

משחטות, מניעת צער בעלי חיים ועוד.

פתרונות ניקוי מקיפים
למשק הבקר והחלב
מכונות שטיפה בלחץ מים גבוה וקיטור, 
מונעות על ידי: מנועי חשמל, דיזל ובנזין

מכונות שטיפת רצפות מולכות ורכובות 
ומטאטאים מכאניים ומונעים

פתרונות מקיפים למשק הבקר 
•  מערכות חיטוי ושטיפת רכבים בכניסה לרפת

•  קני הקצפה לניקוי וחיטוי מלונות יונקים
•  מכונות שטיפה בלחץ גבוה לשטיפה יסודית של מכוני חליבה

•  חצרות המתנה ועוד.

מבחר המכונות הגדול והניסיון הרב בעבודת שטח אשר מצויים 
בחברת י. יהב מאפשרים התאמה מדויקת לצרכי הלקוח.

052-8804915 | טל. 04-8718001 | 
פקס. 04-8718013

www.y-yahav.co.il

חברת י. יהב משווקת ומתקינה מורשית 
של מיכלי מים לשעת חרום מבית “נטפים”

ומספקת פתרון כולל משלב תכנון המערכת 
ועד התקנתה בשטח
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ומה באשר לסכסוך העבודה הפוגע במבצע 
הברוצלוזיס בנגב ובעבודה השוטפת?

"באשר לסכסוך העבודה בין הוועדים לבין ההנהלה בנושא 
מיקור החוץ של הטיפול במחלת הברוצלוזיס, אנו דנים כעת 

בעניין ונמצאים במו״מ עם הוועדים והאוצר. אני מקווה 
שהעניין ייפתר במהרה ושנשוב לבצע את המבצע להפחתת 

הברוצלוזיס בזמן הקרוב״. 

ספר לנו על מחלת פה וטלפיים
שהתגלתה בצפון?

״אכן, התגלתה המחלה בצפון, בגזית בבקר לבשר. התגלו 
מספר בעלי חיים נגועים. הוטל הסגר וממתינים שהמחלה 

תעבור. החלב של הרפתות הנמצאות בהסגר עובר למחלבה 
שאיננה מייצאת מוצרי חלב לחו״ל״. 

כיצד ניתן למנוע?
״אני פונה מכאן ברשותך למגדלים. אני מאוד מבקש להקפיד 

על כל הנהלים שאנו מוציאים. למשל במקרה של מחלת 
הברוצלוזיס הגורמת להפלות, אנו מבקשים לשלוח דגימות 

מפרות/כבשים מפילות ונפלים למכון הווטרינרי על מנת 
שיהיה אפשר לזהות את המחלה בראשיתה. כמו כן יש לכבד 
את הנהלים העוסקים בהסגר על המשק. הדבר חיוני על מנת 

למנוע התפשטות מחלות ולמנוע הדבקת עדרים נוספים. 
יש גם להקפיד על בטיחות ביולוגית. בכל שאלה ניתן לפנות 

לרופאים המטפלים ו/או לעובדי הלשכות הווטרינריות שלנו  
אשר כולם נותנים שירות מעולה ומקצועי״. 

ובאשר לכלבת שפרצה בעמקים ברעש גדול?
״קיימת ירידה משמעותית ונראה כי השיא מאחורינו. רוב 

רובם של המקרים היו בתנים אם כי היו כמה אירועים בבקר 
ואנחנו פעלנו על מנת לחסן את הבקר באזורים הנגועים. 

חשוב לי להדגיש כי מגדלי הבקר מקבלים תרכיב אחד מתוך 
שניים בחינם וחשוב שהמגדלים יחסנו את הבקר פעמיים כדי 

למנוע אפשרות הדבקה וכדי לשמור על רמת נוגדנים גבוהה 
לטווח ארוך״. 

לפני כשנה התחלתם העברה אלקטרונית של 
בקר, זה תפס בקרב המגדלים?

״אכן קיימת אפליקציה שלנו להעברת בקר ואני מקווה 

שהרפתנים ישתמשו בה יותר, לנוחיותם. כל התהליך 
עדיין בראשיתו אבל בהחלט אנו מאמינים שתהליך זה ילך 

ויתפוס תאוצה״. 

דגש על רווחת בעלי החיים
אחד מהנושאים ההולך ותופס מקום כבעל חשיבות מרכזית, 
הינו ללא ספק, רווחת בעלי החיים. בשירותים הווטרינריים 

מודעים מזה זמן לנושא זה ומיישרים קו עם העולם המערבי 
בכל נושא 'בריאות אחת' שכולל גם את רווחת בעלי החיים. 

ד"ר בלאיש "רווחת בעלי חיים היא ללא ספק נושא חשוב 
ביותר ואני מצפה מהמגדלים לשיתוף פעולה בתחום זה. חשוב 
גם לזכור כי, בסופו של דבר, ההשפעה על איכות החלב קשורה 

ביחס ישיר לאופן אחזקת בעלי החיים".

אני מצפה מהמגדלים, שכשהשירותים הווטרינריים באים 
לערוך ביקורת )ולא רק בעניין צער בעלי חיים(, לשתף פעולה 

ולקבל את הביקורות בהבנה וכמנוף לשיפור. בסופו של דבר 
הדרישות שלנו הן לטובת הרפת, הפרות ואיכות החלב. לפני 
מספר שנים קידמנו בשירותים הווטרינריים תכנית טווינינג 

)תאומות( עם האיחוד האירופאי שבמסגרתה הגיעו מדריכים 
מחו״ל ואנו נסענו לאיטליה, בכדי ללמוד ולקדם את הנושא״. 

איך אתה רואה את נושא הפיקוח
על שימוש בתרופות?

״חשוב מאוד להקפיד על הכללים לשימוש באנטיביוטיקה. 
קיימת מגמה עולמית של ירידה והפחתה בשימוש 

באנטיביוטיקה ואנו עורכים בדיקות בנושא. זהו תחום ההולך 
וצובר תנופה. אנו עוקבים אחר הנעשה באירופה ובהחלט 

מייחסים חשיבות רבה לנושא. כבר כיום ראוי לציין כי משק 
שנמצאו בו ליקויים בנושא אנו מטילים  עליו סנקציות״. 

ומה באשר לשיתופי פעולה מחקריים?
"קיימים שיתופי פעולה מחקריים מכל הסוגים עם גופי 

מחקר אחרים בארץ. כמו כן קיימים שיתופי פעולה אזוריים 
ועם מדינות באירופה וארה"ב. המכון הווטרינרי והשירותים 
הווטרינריים שלנו נחשבים בעולם למעולים וזאת בשל הידע 
שהצטבר ובגלל המחלות המתפרצות כאן והידע הנרחב שלנו 

בנושא. אנו עורכים קורסים בינלאומיים בנושא מחלות 
מתפרצות למשתלמים ממדינות רבות בעולם. אנו ערכנו 

כבר שני קורסים בנושא מחלות חוצות גבולות. יש לנו מחקר 
גדול בשיתוף האירופאים בנושא פיתוח מודלים להתפשטות 

מחלות, יש גם מחקרים בינלאומיים על מחלות המעוברות 
על ידי פרוקי רגלים, מחקרים בנושא בבזיה )טפיל בדם 

הבקר( ועוד".

תכניות לעתיד?
״המשך שליטה במחלות, הגנה על בריאות הציבור, הגנה 

על בריאות בעלי החיים ורווחתם, שיפור שירותי האבחון 
והמחקר. אלה היעדים המרכזיים שלנו לשנים הקרובות. כמו 
כן, המשך הידוק הפיקוח על מנת לשפר את המצב במשקים 

והשליטה במחלות. באשר לתכניות נוספותנדאג לפתח 
תכניות מגירה למחלות שעדיין לא קיימות בארץ ועשויות 

להתפרץ כאן. שיפור שירותי המעבדה וכמובן שיפור המחקר 
בנושא מחלות בעלי החיים וצמצום התחלואה בבעלי החיים״. 

חשוב לי לציין שאנחנו בעד שיתופי פעולה עם המגדלים 
ודלתנו פתוחה בפניהם לכל דבר.   ▲

אנו דנים כעת בעניין ונמצאים 
במו״מ עם הוועדים והאוצר. 

אני מקווה שהעניין ייפתר 
במהרה ושנשוב לבצע את 

המבצע להפחתת הברוצלוזיס 
בזמן הקרוב
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