
הועדה האירופית תבצע ביקורת בעיקר לנושא שאריות 
אסורות בחלב, ברמת יצור החלב במחלבות ובמשקים. אחד 

הנושאים החשובים ברמת המשקים הוא בקרה על רישום 
תרופות, אחסון, ובקרה על תוצאות הטיפול. במועצת החלב 

מבקשים מהמגדלים "אנא הכינו עצמכם. היעזרו ברופא 
המטפל במשק, רופאי הלשכה הווטרינרית ורופאי מאל"ה" .

נוהל אחסון תרופות
אנו מביאים את עיקרי הנוהל לאחסון התרופות כפי שנכתב 
ע"י ד"ר אירה שניר ד"ר ארז לוברני מהשירותים הווטרינרים 
במשרד החקלאות וזאת לקראת ביקור המשלחת האירופאית

כללי "מטרת הנוהל היא להסדיר את אחסון התרופות, 
התרכיבים והתכשירים הכימיים לחיטוי ולהדברה, במשקי 
גידול בעלי חיים המספקים מזון לאדם ותיעוד הטיפולים 

הרפואיים באמצעות תכשירים אלה". 

אחסון נפרד: חדר או ארון התרופות ומקרר התרופות 
והתרכיבים ישמשו לאחסון תרופות ותרכיבים בלבד, ולא לכל 

מטרה אחרת. תרכיבים ותרופות הדורשים קירור יאוחסנו 
במקרר נעול נפרד ממזון ושתיה, הרחק מהישג ידם של ילדים 
ואנשים שאינם מורשים להשתמש בהם. הטמפרטורה במקרר 

לא תעלה על 9-2 מעלות צלזיוס. בעל המשק יקיים קשר 
שוטף עם רופא וטרינר ויקבל ממנו הנחיות מקצועיות לפי 

הצורך. הרופא הווטרינר של המשק יקבע בכתב את הוראות 
הטיפול במצבים קליניים מוגדרים ושכיחים, כולל תנאים 

וסייגים למתן הטיפול. הרופא הווטרינר יאשר בחתימתו את 
הפרוטוקולים ויעדכנם מעת לעת. מתן תרופה בצורה שונה 

מהמוגדר בתווית עלול לגרום לשינוי ברמת השאריות ובזמן 
ההמתנה הנדרש. במקרה זה האחריות להבטיח כי לא יוותרו 

שאריות כימיות במוצרי המזון היא על המגדל ועל הרופא 
המטפל .במקרה של מתן חוץ תוויתי יהיו זמני ההמתנה 
המזעריים (המינימאליים) לפני שיווק התוצרת מהמשק: 

בחלב וביצים 2 ימים, בבשר 29 ימים, ובדגים 222 ימי מעלה.

בקרה רצופה של הרופא
בכל משק יימצאו הוראות כתובות לטיפול במצבים קליניים 

מוגדרים, כולל תנאים וסייגים למתן הטיפול וחתומים על ידי 
הרופא הווטרינר של המשק, במקום נגיש וגלוי לעין. המטפל 
בבעלי החיים יתעד ברשומה הרפואית, במחשב עם גיבוי או 
על גבי מסמך קשיח, את מהלך הטיפול הרפואי. .כל תוצאות 

בדיקות המעבדה ומבחני הרגישות לאנטיביוטיקה ישמרו 
באופן מסודר ובקלסר. .כל תוצאות בדיקות המעבדה ומבחני 

הרגישות לאנטיביוטיקה ישמרו באופן מסודר ובקלסר.

הרופא הווטרינר של המשק יקיים בקרה רצופה ומתמדת 
על תנאי אחזקת התרופות, צריכת התרופות והתרכיבים 

ומילוי הרשומות הרפואיות בהתאם לנוהל זה .רופאי ופקחי 
השירותים הווטרינריים רשאים לבקר בכל אתר בו מאוחסנים 

תרופות או תרכיבים ולבדוק אם קוימו הוראות נוהל זה 
.מפקחי ורופאי השירותים הווטרינריים רשאים לבדוק את כל 

המסמכים והרשומות וכן כל חומר אחר המצוי במשק.   ▲

ביקור משלחת מהאיחוד האירופי
בחודש ספטמבר הקרוב אמורה להגיע לארץ משלחת מטעם האיחוד האירופי שמטרתה 

לבצע ביקורת לענף החלב בארץ.נציגי השירותים הווטרינרים )משרד החקלאות( ילוו את 
חברי ועדת הביקורת אשר יבקרו באקראי במשקי החלב ובמחלבות במשך שבוע ימים  •

ערב חג הפסח יחול השנה ביום שישי )19 באפריל(, ערב 
חג שני יחול ביום חמישי )25 באפריל(. כמו בכל שנה 

מחייבים חג פסח וימי חול המועד הערכות מיוחדת 
ושיתוף פעולה בין היצרנים, המובילים והמחלבות. מטרת 
מועצת החלב היא כי לא ישפך חלב וזאת מבלי להתפשר 

על איכות החלב שייקלט. לכן הינכם מתבקשים לתכנן 
ולהתגמש במועדי איסוף החלב והחליבות.

מועצת החלב חוזרת ומבקשת מיצרני החלב,להתכונן 
מבעוד מועד ולבדוק את תקינות מערכות קירור החלב.

כמו כן אנו מבקשים לדאוג כי קיבולת מיכלי החלב 

יאפשרו אחסון של לפחות 48 שעות כפי שמתחייב לפי 
סעיף 3 לתקנון.

יודגש כי בכל מקרה של השמדת חלב כתוצאה מיכולת 
אחסון של פחות מ 48 שעות יישא היצרן במלא עלות 

השמדת החלב.

על הרפתנים, לידע מבעוד מועד את מנהלי קשרי 
היצרנים במחלבות, על בעיות הצפויות בכושר האחסון.

כמו כן, מציעה המועצה למשקים להתעדכן בתוכנית 
האיסוף לימי החג ומתבקשים לגלות גמישות מירבית.  ▲

הערכות לקראת חג פסח תשע״ט
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 התנועה עמק חפר אגודה שיתופית 
חקלאית לתובלה בע”מ

טל. 04-6321680 נייד: 054-3353450
info@e-hefer.co.il

www.heh-transport.co.il

הנגב והערבה
הובלה ולוגיסטיקה בע"מ

ת.ד. 166 גדרה 7075101
טל. 08-8500111

hanegev@negev.bz 

עמק הירדן חברה להובלה בע”מ
המרכז האזורי צמח, עמק הירדן 1510501

טל. 04-6755545/6/7
hovalaz@zemach.co.il

www.emekhayarden.co.il

חג אביב שמח

ופסח כשר

אף ליטר חלב לא נשפך
מובילי החלב

החוליה המקשרת בין הרפת
לבין התעשייה

חג אביב שמח

ופסח כשר

תבור שאן חרוד
אגודה שיתופית חקלאית לתובלה בע”מ

טל. 04-6067204
tsh1@tsh.co.il
www.tsh.co.il


