
יש לציין כי בעוטף עזה פועלים כ-100 יצרני חלב לעיתים 
בתנאים קשים, אך העבודה תמיד נמשכת. אלי ג'ורנו, מנהל 
קשרי יצרנים בתנובה אמר לנו "זוהי פעולה של חברת טובה 
וזוהי עוד דרך לומר תודה ליצרני עוטף עזה על המאמץ ועל 

העבודה הקשה, יש לציין כי תנובה נמצאת בכל העת, גם 

בימים קשים וןמסוכנים, יחד עם היצרנים והחברה שותפה 
למאבקם לשקט להמשך עתידם כיצרנים".  ג'ורנו - יחד 

עם מבקרי החלב במשקים, חילקו  את הצידניות במשקים 
השונים ברחבי העוטף.   ▲

זוכרים את העוטף
בחברת תנובה לא שוכחים את יצרני העוטף ובחודש שעבר, מילאו עובדי תנובה עשרות 

צידניות מלאות בכל טוב וחילקו אותן ליצרני עוטף עזה  •

קלימי - רפת במושב פטיש

שמשון ומידן אבא ובן ממושב פטיש

ורד ארזי ואורי קורן - רכזי קשרי יצרנים אורזים את השי דן - מרכז רפת כפר סילבר

רפת עין השלושה בדרוםדרור צייזלר ואורי קורן
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עזים כבשים וכלבים נדבקים על ידי אכילת מזונות שזוהמו 
בחיידק הברוצלה: שליות נפלים, הפרשות וגינליות.

החיידק חודר דרך הפה, מתרבה בגוף ועובר לבלוטות   .1
הלימפה, עטינים )זיהום החלב בחיידק( ורחם, 

הפלות מתרחשות בסוף ההיריון.  
בזכרים דלקות באשכים.  .2

פגיעה בבעלי חיים המתבטאת באובדן פוריות )הפלות   .3
בנקבות(.

גורמי סיכון לאדם  
שתייה של חלב נגוע שלא פוסטר )הליך הפסטור הורג   .1

את החיידק(.  
טיפול ומגע בבעלי חיים, בעיקר בעת סיוע בהמלטה.  .2

הבשר עצמו נקי מהחיידק, בשחיטה מגע עם החלב מזהם   .3
את הבשר. לכן בשר טרי מסוכן יותר מבשר

משומר / מבושל )בהם החיידק לא שורד(.  .4
העברה מאדם לאדם נדירה.  .5

הכנה ועיבוד מוצרי חלב )גבינות, יוגורטים, מוצרי   .6
קוסמטיקה מחלב ועוד( - מקור להדבקה. 

טיפול בחלב צאן כנגד אפטות בפה בילדים.  .7
החיידק שורד במוצרי חלב לא מפוסטרים   .8

)השומן שומר עליו(: בחלב חמוץ בטמפ' חדר 4-1 ימים.   
חלב תקין מקורר 44-10 ימים, שמנת מקוררת 64-24 

ימים, גבינות קשות 44-14 ימים.   ▲

הדבקה בברוצלה והלך המחלה  
משרד החקלאות פרסם לאחרונה מידע חשוב בנושא ההדבקה ממחלת הברוצלה 

וזאת עקב התפרצותה בחודשים האחרונים   •

]11[


