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   משרד החקלאות ופיתוח הכפר

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
הפיקוח על המזו  לבעלי חיי  חיוני כי יש לו השפעה ישירה על בריאות בעלי 

בשירותי  , בשירותי  להגנת הצומח ולביקורת. החיי  ועל בריאות האד 
שבמשרד החקלאות ופיתוח ) מ"שה(הווטרינריי  ובשירות ההדרכה והמקצוע 

בדיקות השלמה נעשו במשרד . ל מזו  לבעלי חיי הכפר נבדק הפיקוח ע
  .הבריאות

 הפיקוח על מזו  לבעלי חיי 
 תקציר 

מוצרי  , דגי ,  בשר בקר ועו  הציבור בישראל צור  בכל שנה מזו  רב מ  החי 
המספוא. ביצי  וחלב, מעובדי 

1
הוא תשומה עיקרית בתהלי  ייצור , שרובו מיובא, 

את איכות המזו  מ  החי שהאד  צור  ואת השמירה על כדי להבטיח . מוצרי  מ  החי
 . יש חשיבות רבה לפיקוח על המספוא, בריאות התושבי 

ייצור מספוא לבעלי חיי  והסחר בו מוסדרי  בצו הפיקוח על מצרכי  ושירותי  
כמוגדר בצו , "מספוא). " צו הפיקוח להל   (1971 א"התשל, )ייצור מספוא והסחר בו(

המשמש ,  חומר או מוצר מהמפורטי  בתוספת הראשונה לצו הפיקוחהוא כל, הפיקוח
 שר  להל  (שר החקלאות ופיתוח הכפר . מזו  לבעלי חיי  או מיועד לשמש כאמור

מינה את מנהל השירותי  להגנת הצומח ולביקורת שבמשרד החקלאות ) החקלאות
כלומר , למנהל לפי צו הפיקוח)  השירותי  להגנת הצומח להל  (ופיתוח הכפר 

מטרת הפיקוח להבטיח שייצורו ושיווקו של המספוא . לאחראי לביצוע צו הפיקוח
  .ייעשו בהיתר

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את סדרי הפיקוח על מזו  2008אוגוסט  בחודשי  מרס

בדיקות ).  משרד החקלאות להל  (לבעלי חיי  במשרד החקלאות ופיתוח הכפר 
  . במשרד הבריאותהשלמה נעשו ג  
__________________ 

, ימוצרי לוואי מ  הח, מוצרי לוואי מ  הצומח, תערובות, גרעיני : סוגיו נמני  מזו  לבעלי חיי  שע   1
 .ויטמיני  ותוספי מזו 
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 עיקרי הממצאי 

שה .1 ד ח ה  ק י ק ח ב ר   ו צ ה  לאחר שפרצה באירופה המחלה המכונה  : 
"הפרה המשוגעת"

2
 התגבשה ההכרה כי המספוא הוא חוליה חשובה במסלול זיהו  

גישת הפיקוח . מזונו של האד  והדבקת האד  במחלות שמקור  בבעלי חיי 
פינתה בארצות , תי של מוצרי המספואשעסקה בעיקר בבדיקת ערכ  התזונ, הקודמת

המפותחות מקו  לגישות פיקוח חדשות שהתמקדו בעיקר בדאגה להגנה על בריאות  
על כ  נדרשו שינויי  בחקיקה המסדירה את .  האד  ובעלי החיי  של הצרכני  

במש  תקופה ארוכה דנו במשרד החקלאות באפשרות . הפיקוח על המספוא בישראל
במהל  הדיוני  בנושא הוחלט לחוקק , ואכ . קוח בחקיקה חדשהלהחלי  את צו הפי

ועל השירותי  להגנת הצומח הוטל להכי  , חוק חדש לפיקוח על מזו  לבעלי חיי 
אול  הבדיקה העלתה כי א  על פי שהטיפול בנושא החל כבר בשנת . הצעה לחוק זה

, חלפו שש שני , 2008אוגוסט , וא  על פי שממועד זה ועד מועד סיו  הביקורת, 2002
משו  כ  הפיקוח על המספוא בישראל אינו מוסדר בחוק מעודכ  . הוא לא הסתיי 

 ).כפי שיפורט ג  להל (
ו  . 2 ז מ י  ז כ ר מ ל  ע ח  ו ק י פ ר  ד ע י  מרכזי  להל  ( מרכזי מזו  לבעלי חיי  :ה

לבני צא  , לפרות") רטוב" מזו   להל  ( לחות 14% מספקי  מזו  שיש בו יותר מ) מזו 
ולכ  השירותי  להגנת הצומח , צו הפיקוח אינו כולל פיקוח על מרכזי מזו . חזירי ול

בשל היעדר . אינ  מפקחי  על איכותו ועל ייצורו של המזו  שמיוצר במרכזי המזו 
פיקוח עליה  לא נבדקת בתחמיצי 
3

 ובבלילי 
4

 נוכחות של מזיקי  כמו 
מיקוטוקסיני 
5
פקח על מרכזי מזו  אמנ  נכללת הצעה ל. חומרי הדברה ועוד, מתכות, 

חקיקת החוק , כאמור, אול , בהצעת החוק החדש לפיקוח על מזו  לבעלי חיי 
וכפועל , למצב הקיי  עלולות להיות השלכות חמורות על בריאות בעלי חיי . מתעכבת

 . יוצא מכ  ג  על בריאות האד  הצור  מזו  מ  החי
י  .3 ח י  ל ע ב ל י  א ו פ ר ו   ז מ ל  ע ח  ו ק י פ ר  ד ע י ה מזו  רפואי לבעלי : י  

, ]נוסח חדש[כהגדרתו בפקודת הרוקחי  (חיי  הוא מספוא המכיל תכשיר וטרינרי 
בארצות הברית ייצור המזו  הרפואי ).  פקודת הרוקחי  להל  ) (1981 א"התשמ

אי  תקנות , לעומת זאת, באר.. ובאירופה הוא מוסדר בתקנות, מוסדר בחקיקה
. י התערובת ומרכזי המזו  המכיני  ג  מזו  רפואיהמסדירות את פעילות  של מכונ

בפקודת הרוקחי " סמי מרפא"לכאורה הגדרת המונח 
6

 חלה ג  על מזו  רפואי לבעלי 
א  מכיוו  שלפי פקודת הרוקחי  סמכויות הפיקוח על המזו  הרפואי נתונות , חיי 

ואי במכוני משרד הבריאות אינו מפקח על הכנת מזו  רפ, בפועל, בידי משרד הבריאות
וזאת א  על , "רפואי"ג  משרד החקלאות אינו מפקח על הכנת מזו  המוגדר . תערובת

__________________ 
 .  היא מחלה מידבקת בבקר, "הפרה המשוגעת"המכונה מחלת , )BSE(ספגת המוח בבקר   2
מנת המזו  של פרות חולבות מכילה בדר$ כלל .  ירק שעבר שימור בדר$ של החמצה#תחמי"   3

 .תחמיצי 
 המרכיבי  במנת המזו  כל.  מנת מזו  שמכילה את כל המרכיבי  שבעל החיי  זקוק לה #בליל   4

 .מעורבבי  ומוגשי  יחדיו
, וה  עלולי ,  רעלני  שנוצרי  במיני פטריות שוני #) רעלני פטריות, Mycotoxins(מיקוטוקסיני    5

ובמקרי  מסוימי  , להזיק לבריאות  של בעלי חיי  ולפגו  במוצרי  המיוצרי  מ  החי, במינו  מסוי 
 . להזיק לאד  האוכל מוצרי  מהחי הנגועי  ברעלני  ה  ג  יכולי  # נדירי  מאוד #

נסיוב וכל מצר$ או חומר אחר לשימוש , תרכיב, תרופה, מוצר רוקחות,  מוצר כימי#" סמי מרפא"  6
 . ברפואה
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פי שהוא בגדר מספוא כהגדרתו בצו הפיקוח
7
ועל כ  מפקח לעניי  הצו מוסמ  ליטול , 

 . ממנו דגימה לבדיקה
א  .4 ו פ ס מ ה ב  י ט ת  ר ו ק י ב ל ה  ד ב ע מ ל ה  כ מ ס ה ר  ד ע י ה  המעבדה : 

שבשירותי  להגנת הצומח בודקת את )  המעבדה להל  (לביקורת טיב המספוא 
 שיטות לבדיקת פרמטרי  שוני  במזו  לבעלי חיי  קיבלה 76 מ. איכות המספוא

הסמכה לשתי שיטות בדיקה, מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות, המעבדה
8

 . בלבד
ה .5 ע ו צ י ב ב ו ח  ו ק י פ ה ת  ד ו ב ע ו   נ כ ת ב י   י ו ק י ל  המחלקה לטיב : 

יבואני  ,  יצרני 240 להגנת הצומח מפקחת על כהמספוא שביחידת השירותי  
עבודת הפיקוח נקבעת לפי מספר הדגימות שביכולתה של . ומשווקי  של מספוא

ראוי שעבודת הפיקוח תתוכנ  לפי .  דגימות בשנה1,200 1,000שהוא , המעבדה לבדוק
ונרשמו תקלות רבות שהשביתו , הציוד במעבדה מיוש , נוס  על כ . הצרכי  בשטח

וג  , במקרי  רבי  זמ  הבדיקה במעבדה היה חודש ויותר. ת מערכות הבדיקהא
 . תוצאות הבדיקה פורסמו לציבור באיחור רב

י .6 ת א ו צ ע י י מ ת  ו ד ע ו ו ב ל   ו ה ג  ו צ י  פועלות ליד מנהל 2006 משנת :י
מקצועיות שאות  מינה מתוק   השירותי  להגנת הצומח שלוש ועדות מייעצות

נהל השירותי  להגנת הצומח נות  להמלצות שנותנות לו מ. סמכותו לפי צו הפיקוח
בוועדה לאישור תוספי מזו  חברי  נציגי כל מיני אגפי  במשרד . הוועדות תוק  מחייב

א  שלשימוש בתוספי מזו . החקלאות ושני נציגי  של שני מכוני תערובת גדולי 
9
 

ות אלה לנציגי  של אי  ייצוג בוועד, במספוא יכולה להיות השפעה על בריאות הציבור
 .  של המשרד להגנת הסביבה ושל ארגו  צרכני  כלשהו, משרד הבריאות

ו  . 7 ז מ ה י  פ ס ו ת ו   ח ת ב ת  ו פ י ק ש ר  ס ו בעלי חיי  מקבלי  תוספי : ח
רשימת תוספי המזו  שמקבלי  בעלי חיי  אינה מתפרסמת . מזו  מכל מיני סוגי 

  מורשי  לשימוש ולאילו עקב כ  הציבור אינו יכול לדעת אילו תכשירי. לציבור
 . מטרות

ס  . 8 ר א י   ל י כ מ ה י   ר י ש כ ת ב ש  ו מ י מגדלי העופות השתמשו : ש
שכ  ה  מעלי  את , ) ארס  להל  , "ארס "המוכר בש  (בתכשירי  שמכילי  זרני  

ניצולת המזו  בעופות
10

הארס  . ארס  הוא אלמנט רעיל, ע  זאת. 5% 3% בשיעור של 
וג  חשיפה במינו  נמו  למש  זמ  עלולה לגרו  לו ,  יכול להזיק מאוד לבריאות האד

הארס  עלול ג  ליצור נזק , מלבד הנזק הבריאותי שעלול להיגר  לאד . לחלות בסרט 
 את השימוש 2003מנהל השירותי  להגנת הצומח התיר בסו  שנת . סביבתי גדול

את בניגוד ז. בתכשיר רוקסרזו  המכיל ארס  כבזרז גדילה לעופות ולחזירי  בישראל
עופות שהורמנו או הוזנו בחמרי  (להוראות צו הפיקוח על מצרכי  ושירותי  

האוסר להאכיל עופות בחומר המכיל ארס  והאוסר לשווק , 1959  "התש, )כימיי 
 . עופות שהוזנו בחומר מסוג זה

__________________ 
כל חומר או מוצר מהמפורטי  בתוספת הראשונה המשמש מזו  לבעלי "לפי צו הפיקוח הוא " מספוא"  7

 זרזי #תוספות מזו  "בתוספת הראשונה לצו מפורטי  בי  היתר ". רחיי  או המיועד לשמש כאמו
 ...".תרופות שאישר בכתב רופא וטרינר ... , ויטמיני , ...גדילה

 .כימות נחושת בתערובות מספוא; כימות חלבו   8
י  חומר, חומרי  משמרי , צבעי מאכל, מלחי אמו  ושתנ , זרז גדילה: תוספות מזו  ה , לפי צו הפיקוח  9

, תרופות שאישר בכתב וטרינר, חומרי ניחוח וטע  המאושרי  למאכל אד , ויטמיני , מונעי חמצו 
 .חומרי  מייצבי כופתיות ואנזימי , חומרי  משפרי זרימה, חומצות אמינו

 . הוספת תכשירי  המכילי  ארס  למזו  העופות מפחיתה את עלות גידול   10
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הוא לא פעל לבטל מיד את ההיתר , 2006באוקטובר , משנודע הדבר למשרד החקלאות

, משרד החקלאות העדי  את עמדת החקלאי . כשירי  המכילי  ארס שנית  לת
ולא שקל את הנזק הסביבתי ואת טובת , ששיקולי  כלכליי  היו לנגד עיניה 

 אסר מנהל   שנה לאחר שנודע לו דבר קיומו של הצו   2007רק באוקטובר . הציבור
 ויודגש שכבר יצוי . השירותי  להגנת הצומח את השימוש בתכשירי  המכילי  ארס 

 אותרו בבשר עו  המיועד למאכל אד  שאריות של ארס  ברמה גבוהה 2005בשנת 
 . וזאת לראשונה זה עשר שני , מהרמה המרבית המותרת

ה . 9 ל י ד ג ז  ו ר י ז ל י   י ט ו י ב י ט נ א י   ר מ ו ח ב ש  ו מ י  בארצות הברית :ש
ובישראל צו הפיקוח מאפשר לרשו  חומרי  , משתמשי  בזרזי גדילה אנטיביוטיי 

. 2006אנטיביוטיי  כזרזי גדילה א  שבאירופה ה  נאסרו לחלוטי  לשימוש מינואר 
וה  מוספי  לתערובות ללא פיקוח , ניפוק התכשירי  האלה אינו דורש מרש  רופא

, לדעתו, ועל כ , משרד הבריאות רואה בזרזי גדילה אלה תרופות לכל דבר. וכדר  קבע
השירותי  להגנת .  פקודת הרוקחי קוד  כול צרי  לרשו  אות  כתרופות לפי

הצומח רשמו את החומרי  האנטיביוטיי  כזרזי גדילה בלי שדרשו שיירשמו 
 . כתרופות

1 ד .0 מ ח מ ת  ו י ח ל ו   ז מ ל  ע ח  ו ק י השירותי  להגנת הצומח מפקחי  ג   :פ
 התגלה שמוצרי מזו  לכלבי  מתוצרת 2006בתחילת שנת . על ייבוא מזו  לחיות מחמד

ל משרד " מינה מנכ2006בפברואר . ית גרמו להרעלת כלבי חברה בארצות הבר
 הגיש צוות הבדיקה 2006ביולי . צוות לבדיקת המקרה, מר יוסי ישי, החקלאות דאז
טר  הושל  הטיפול ביישו  , 2008אוגוסט , במועד סיו  הביקורת. את המלצותיו

שברי  טר  נקבע נוהל להערכת סיכוני  ולניהול מ, בי  היתר. חלק מההמלצות
ובמידת , ט"שלפיו יפעלו כל הגורמי  המקצועיי  בשירותי  להגנת הצומח ובשו

  . הצור  ג  במשרד הבריאות
 סיכו  והמלצות

בביקורת נמצאו ליקויי  בפיקוח על מזו  לבעלי חיי  אשר עלולי  להביא לפגיעה 
מערבי בניגוד למדינות העול  ה. בבריאות בעלי חיי  וא  לפגיעה בבריאות בני האד 

שהשלימו ושיפרו את החקיקה , )קנדה, מדינות האיחוד האירופי, ארצות הברית(
שלא זו בלבד ששיפרו את , ובניגוד למדינות האיחוד האירופי, בתחו  המספוא

, )EFSA(החקיקה בתחו  זה אלא ג  הקימו את הרשות האירופית לבטיחות המזו  
ואינו מסדיר נושאי  רבי  כגו  א  הוא אינו מקי  , כאמור, בישראל יש צו פיקוח

יש לסיי  במהרה את . לבעלי חיי  ופיקוח על מזו  רפואי" רטוב"פיקוח על מזו  
ושומה על משרד החקלאות לפעול , חקיקת החוק החדש לפיקוח על מזו  לבעלי חיי 

 . להסדרת הנושא בהלי  מזורז
החיי  וה  משרד החקלאות ויחידותיו המקצועיות אחראיות ה  לבריאות בעלי 

בבואו לבחו  מת  היתרי  לייצור . לבריאות בני האד  הצורכי  מוצרי  מ  החי
אלא ג  את " טובת החקלאי"על המשרד לשקול לא רק את , לייבואו ולשיווקו, מספוא

 . שה  תכשירי  רפואיי  לכל דבר, בייחוד בכל האמור בתוספי מזו , "טובת הציבור"
ותיי  בי  משרד הבריאות למשרד החקלאות בכל בביקורת נמצאו חילוקי דעות מה

משרד הבריאות . הנוגע לפיקוח על הכנת מזו  רפואי במכוני תערובת ובמרכזי מזו 



 791 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הודיע למשרד מבקר המדינה כי מרכזי מזו  ומכוני תערובת אשר מייצרי  מזו  או מזו  
להיות וכי הפיקוח על כ  צרי  , רפואי לבעלי חיי  אינ  בפיקוח משרד הבריאות

מנגד השיב משרד החקלאות למשרד מבקר המדינה כי . בלעדית בידי משרד החקלאות
. ויש לו אחריות לנושא, משרד הבריאות הוא המופקד מכוח החוק על פקודת הרוקחי 

עוד כתב משרד החקלאות שכל הסמכות לנושא התכשירי  הווטרינריי  נמצאת בידי 
שני . ינה מדגיש כי הדבר אינו תקי מבקר המד. אג  הרוקחות של משרד הבריאות

ועליה  להיוועד יחד ללא דיחוי ולמצוא פתרו  , המשרדי  אחראי  לבריאות הציבור
במסגרת חקיקת החוק החדש לפיקוח על מזו  לבעלי חיי  יש , נוס  על כ . מוסכ 

  . להסדיר ג  את חלוקת הסמכויות בי  שני המשרדי 
♦  

 מבוא
, מוצרי  מעובדי , דגי ,  בשר בקר ועו  ל שנה מזו  רב מ  החי הציבור בישראל צור  בכ .1

מוצרי לוואי מ  , תערובות, גרעיני : ע  סוגיו נמני . מזו  לבעלי חיי (המספוא . ביצי  וחלב
הוא תשומה עיקרית בתהלי  , 11שרובו מיובא, )ויטמיני  ותוספי מזו , מוצרי לוואי מ  החי, הצומח

 ההיבטי  הבריאותיי  בתהלי  זה ה  באחריות השירותי  הווטרינריי  כל. ייצור מוצרי  מ  החי
מחלות שלחלק  יש , וזאת מתוק  אחריות  למניעת מחלות בקרב בעלי חיי , )ט" השו להל  ג  (

BSE" (הפרה המשוגעת"בשל המחלה המכונה . השפעה על בריאות בני אד 
שפרצה באירופה , )12

התגבשה ההכרה כי המספוא לבעלי חיי  הוא חוליה , בסו  שנות השמוני  של המאה הקודמת
 . חשובה במסלול זיהו  מזונו של האד  והדבקת האד  במחלות שמקור  בבעלי חיי 

ייבואו ושיווקו של מספוא לבעלי חיי  מוסדרי  בצו הפיקוח על מצרכי  ושירותי  , ייצורו .2
שהוצא בידי שר החקלאות מתוק  , ) צו הפיקוח להל   (1971 א"התשל, )ייצור מספוא והסחר בו(

, "מספוא). " חוק הפיקוח להל   (1957 ח"התשי, סמכותו לפי חוק הפיקוח על מצרכי  ושירותי 
המשמש מזו  , הוא כל חומר או מוצר מהמפורטי  בתוספת הראשונה לצו, כמוגדר בצו הפיקוח

. ני  ויצרני  של מספוא יבוא242 פעלו בישראל 2007בשנת . לבעלי חיי  או מיועד לשמש כאמור
מכוני התערובת בישראל מייצרי  . 13 מוצרי מספוא בהיתר3,247בשנה זו יובאו לאר) או יוצרו בה 

 .  מיליו  טונות תערובת לשנה1.9 כ
מינה את מנהל השירותי  להגנת הצומח )  שר החקלאות להל  (שר החקלאות ופיתוח הכפר 

למנהל לפי צו )  השירותי  להגנת הצומח הל  ל(ולביקורת שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר 
 בחומר 14לא יבצע אד  עסקה"בצו הפיקוח נקבע כי . כלומר לאחראי לביצוע צו הפיקוח, הפיקוח

ואלא לפי היתר בכתב שנית  לו , המשמש או העשוי לשמש להזנת בעלי חיי  אלא א  הוא מספוא
נהל רשאי לתת היתר בכתב לביצוע המ) ...  ההיתר להל  (מאת המנהל ובהתא  לתנאי ההיתר 

המנהל . תכולתו ודר  הפקתו, מרכיביו, טיבו, כמותו, עסקה ולקבוע בו תנאי  לגבי ייעוד המספוא
רשאי לסרב לתת היתר וכ  לבטל היתר שנית  א  ראה שהוראה מהוראות החוק או צו זה אינה 

__________________ 
 .ה מיליו  טונות גרעיני  ומוצרי גרעיני ישראל מייבאת מדי שנה בשנה כארבע  11
 .  היא מחלה מידבקת בבקר, "הפרה המשוגעת"המכונה מחלת , )BSE(ספגת המוח בבקר   12
 . חומרי גל 406מה    13
 כל אחת מפעולות אלה שנעשית בידי אד  שלא לש  הזנה במספוא של בעלי חיי  הנמצאי  !" עסקה"  14

; ספוא או הובלתו וכ  הצעת מספוא למכירה או הצגתו למכירההחזקת מ: תחת שליטתו או בטיפולו
 . ייצור; העברת בעלות או חזקה על מספוא לאחר; רכישת בעלות או חזקה במספוא
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לייבואו ולשיווקו של , צורותוק  ההיתר ליי". מתמלאת בקפידה או שלא קוי  תנאי מתנאי ההיתר

 . מספוא הוא בדר  כלל שנה אחת
) מכוני תערובת(השירותי  להגנת הצומח מפקחי  על ייבוא המספוא בנמלי  ואצל יצרני   .3

ייבואו ושיווקו של המספוא , הפיקוח לפי הוראות צו הפיקוח נועד להבטיח שייצורו. ומשווקי 
.  ולפי תכנית שנתית שנקבעת מראשISO 9001(15(הלי  ביצוע הפיקוח נעשה לפי נ. ייעשו בהיתר

ט ג  "בדיקות מספוא המכיל מרכיבי  מ  החי מבוצעות בידי השירותי  להגנת הצומח ובידי השו
 . יחד

 בדק משרד מבקר המדינה את הפיקוח על מזו  לבעלי חיי  במשרד 2008אוגוסט  בחודשי  מרס
   .בדיקות השלמה נעשו ג  במשרד הבריאות).  משרד החקלאות להל  (החקלאות ופיתוח הכפר 

 הצור  בחוק חדש בנושא מזו  לבעלי חיי 
היבטי  , כמו כ . ייבואו ושיווקו של מספוא מוסדר בצו הפיקוח, נושא הפיקוח על ייצורו, כאמור

 1985 ה"התשמ, ]נוסח חדש[מסוימי  של הפיקוח בנושא זה מוסדרי  בפקודת מחלות בעלי חיי  
נדרשי  המבקשי  , א  המספוא מכיל ג  מרכיבי  מ  החי). קודת מחלות בעלי חיי  פ להל  (

. 16לצור  מניעת הפצת מחלות בעלי חיי , ט"היתרי  לפי צו הפיקוח לקבל ג  היתרי  ממנהל השו
ט ונועצי  בה  בסוגיות הנוגעות "במקרי  רבי  השירותי  להגנת הצומח משתפי  פעולה ע  השו

ט אי  שיתו  פעולה "כי בי  השירותי  להגנת הצומח לבי  השו,  בביקורת עלהבר , לנושא המספוא
לא ברור מי הגו  המקצועי המתאי  לקבל , עקב כ . מובנה וממוסד המעוג  בנוהלי עבודה ברורי 

בעניי  זה ראה את עמדתה של היועצת המשפטית (החלטות מקצועיות הנוגעות לפיקוח על מספוא 
 ).  התמשכות הטיפול בקידו  חקיקת חוק חדש במשרד החקלאותשל משרד החקלאות בפרק

 : הצור  לחוקק חוק ראשי לפיקוח על מזו  לבעלי חיי  עולה מהסיבות האלה
, גישת הפיקוח הקודמת. במהל  השני  חלו שינויי  בגישות הפיקוח במדינות המפותחות .1

להפיק תפוקות גבוהות ומטרתה הייתה , שעסקה בעיקר בערכ  התזונתי של מוצרי המספוא
פינתה מקו  לגישות חדשות שהתמקדו בעיקר בדאגה להגנה על בריאות  של , ברווחיות מרבית

היצר  הוא שצרי  לפקח על כל שלבי הייצור , על פי הגישות הללו.  האד  ובעלי החיי  הצרכני  
 ". על מפקחת"והמדינה צריכה לפקח על הנושא כ, של המזו 

שעסקה בעיקר בערכי  התזונתיי  של מוצרי , ל גישת הפיקוח הקודמתמבוסס ע, צו הפיקוח
הצו עוסק רק בהיבטי השיווק של ; המספוא ואינו מתייחס לבטיחות המזו  המוגש לבעלי חיי 

יצוי  כי במדינות המפותחות המנהלות יחסי . ואינו עוסק בהליכי ייצורו וברישוי יצרניו, המספוא
כל הגופי  : 18א המספוא מושתת על שלושה עקרונות יסודהטיפול בנוש, 17מסחר ע  ישראל

האחראי  למספוא בממשל ; המסחריי  של תעשיית המספוא אחראי  לפקח על איכות המספוא
מכיוו  שהמטרה החשובה ביותר בתחו  ; חייבי  לפקח על בקרת האיכות של תעשיית המספוא

__________________ 
15  9000 ISO9001.  היא סדרת תקני איכות המוגדרי  בתק  הישראלי ISOבי  ,  הוא מודל להבטחת איכות

 . בתכנו  ובמת  השירות, היתר
נקבע שכדי לייבא , 1988!ח"התשמ, )חיי !יבוא ויצוא של מוצרי  מבעלי(חיי  !לות בעליבתקנות מח  16

 . ט על פי תנאיו"לישראל או לייצא מישראל מוצרי  מבעלי חיי  יש לקבל היתר בכתב מאת מנהל השו
 . ארצות הברית ומדינות האיחוד האירופי, קנדה, בריטניה, אוסטרליה, זילנד!מדינות כמו ניו  17
 .ט" מומחה בטוקסיקולוגיה בשו2007המידע בדבר עקרונות היסוד נלקח מסקירה שעשה באוקטובר   18
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הפיקוח על המספוא נכלל ,   החיאיכות המספוא היא להבטיח את בריאות האד  הצור  מוצרי  מ
 . בחוקי  של רשויות המזו ) בדר  כלל(
על פי עקרו  , יצואני  ישראלי  שרוצי  לייצא תוספי מספוא מישראל לאירופה צריכי  .2

המחייבות את ) לפי העניי , או מיצרני התוספי (לעמוד בכל הדרישות מיצרני מספוא , השוויו 
 הפיקוח אינו מכסה את כל התחומי  בה  נקבעו דרישות מכיו  שצו, עמיתיה  האירופאי 

 .ל"מעמיתיה  בחו
השירותי  להגנת הצומח מפקחי  על מספוא רק כאשר מדובר בגרעיני  ,  לפי צו הפיקוח .3

 14% כל המספוא שרמת הלחות בו גבוהה מ.  לכל היותר14%ובמוצרי  המכילי  רמת לחות של 
, אינו בתחו  הפיקוח שלה , ")רטוב" מזו   להל  , י המזו ומיוצר במרכז" מזו  רטוב"המוגדר (

 . ואי  כל בקרה על ייצורו
משרדנו מסכי  כי קיי  צור  לחוקק חוק "ח כי "משרד החקלאות מסר בתגובתו לממצאי הדו

הינו מיוש  והוא מתמקד בהיבטי  התזונתיי  של ... שכ  צו הפיקוח , ח"בנושא מזו  לבע
  ".המספוא

 יפול בקידו  חקיקת חוק חדש במשרד החקלאות התמשכות הט
. במש  תקופה ארוכה נדונו במשרד החקלאות האפשרויות להחלי  את צו הפיקוח בחקיקה חדשה

ועל , במהל  הדיוני  שנעשו בנושא הוחלט לחוקק חוק חדש לפיקוח על מזו  לבעלי חיי 
 כי א  על פי שהטיפול הבדיקה העלתה. השירותי  להגנת הצומח הוטל להכי  הצעה לחוק זה

 : להל  פרטי , הוא טר  הסתיי , 2002בנושא החל כבר בשנת 
 הכינו השירותי  להגנת הצומח הצעה ראשונה לחוק החדש לפיקוח על מזו  2002במרס  .1

 .המשרד לא קיד  את הטיפול בהצעת החוק. לבעלי חיי 
, ל המשרד"החקלאות למנכ צוות בדיקה פנימי במשרד 2006ג  בחוות דעת שהגיש ביולי  .2

נאמר כי ,  שגר  להרעלה המונית של כלבי 19שעסקה בפרשת המזו  לכלבי  מתוצרת ארצות הברית
אשר יסדיר , ייבואו ושיווקו של מזו  לבעלי חיי , יש לקד  חקיקת חוק אחיד ומתוא  בנושא ייצורו

 . את מער  הסמכויות בנושא
לית המשרד חוות דעת " למנכ2006 בנובמבר היועצת המשפטית של משרד החקלאות כתבה .3

 על פי הניסיו  שנצבר בלשכה המשפטית בטיפול"היא ציינה כי . על מער  הסמכויות בנושא המספוא
יש בעייתיות במצב , בהיבטי  המשפטיי  של השירותי  הווטרינרי  והשירותי  להגנת הצומח

יקו  האנומליה בדר  של קביעת סמכות ויש לפעול לת, הקיי  בו יש עירוב סמכויות בתחו  המספוא
היא ציינה שלושה אירועי  חריגי  הנוגעי  למזו  לבעלי ". אחת ראשית שתהיה אחראית לתחו  זה

אלא אנשי , חיי  שבה  לא השירותי  להגנת הצומח ה  שגילו את הקשר שבי  האירוע ובי  המזו 
 . 20או גורמי  חיצוניי ) מ" שה להל  (אנשי שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות , ט"השו

היועצת המשפטית הציעה להקי  ועדה מקצועית אשר תבח  את מכלול השאלות הנוגעות לפיקוח 
נוכח הדחיפות . ולבקרה על מספוא ותכריע בשאלה איזו רשות מרשויות המשרד מוסמכת לעשות כ 
לתחו  את עבודת בצור  לטפל בחקיקת חירו  ובשל חשיבות הנושא הציעה היועצת המשפטית 

 . הוועדה לפרק זמ  שלא יעלה על שלושה חודשי 
__________________ 

 .על פרשת המזו  לכלבי  שיובא מארצות הברית ושהתגלה כי הוא רעיל ראו להל   19
עתירה כנגד החלטה שלא לשחרר מטע  תירס מאוקראינה , ÙÈˆ ˆ '˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó¯   2830/05+ "בג  20

; ייבוא תירס מאיטליה שרמת הרעל  בו הייתה גבוהה מהמותר;  הייתה גבוהה מהמותרשרמת הרעל  בו
 .רעל במזו  לכלבי  תוצרת ארצות הברית
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לית משרד החקלאות נוסח חדש " העביר מנהל השירותי  להגנת הצומח למנכ2007במרס  .4

מנהל השירותי  להגנת הצומח ציי  שהצעת החוק מבוססת על . לחוק הפיקוח על מזו  לבעלי חיי 
לית משרד החקלאות צוות " מינתה מנכ2007לי ביו. חקיקת המזו  החדשה שהתקבלה באירופה

ל "בראשות סמנכ, הצוות. ייבואו ושיווקו של מזו  לבעלי חיי , לגיבוש חוק ראשי בנושא ייצורו
 . 2007התבקש להגיש את הצעתו עד לסו  אוגוסט , בכיר לייצור

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú , ËÒÂ‚Â‡2008 ,„·Ï· ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘ ˙ÂÂˆ‰ Ò Î˙‰ ,ÌÈÏ˘‰ ‡ÏÂ 
Â˙„Â·Ú ˙‡ .  

 המועצה העליונה למזו  
שהחלה לפעול , המועצה. 21 החליטה ממשלת ישראל להקי  מועצה עליונה למזו 2004במאי 
ומתפקידה לתא  את המדיניות ואת , מונתה על ידי שר הבריאות ושר החקלאות, 200522בינואר 

אות בכל הנושאי  הפיקוח והבקרה של משרד הבריאות ומשרד החקל, האכיפה, פעולות היישו 
תפקידיה של המועצה העליונה . הקשורי  לשרשרת המזו  ומצויי  בתחו  אחריות שני המשרדי 

 . למזו  מעוגני  בהחלטת הממשלה
. קידו  חקיקת חוק לפיקוח על מזו  לבעלי חיי  הוא אחד מתפקידיה של המועצה העליונה למזו 

שהיא ועדת משנה של המועצה , ח ואכיפהפיקו,  הוועדה לרישוי2006בישיבה שקיימה באפריל 
כולל הצור  , דווחו הנושאי  שיש לטפל בה  במסגרת הפיקוח על המספוא, העליונה למזו 

ועדת המשנה החליטה להעביר את הטיפול בנושא לפורו  של המועצה העליונה . בחקיקת חוק חדש
 . א קידמה את חקיקת החוקהמועצה העליונה למזו  ל, 2008בביקורת נמצא כי עד אוגוסט . למזו 

 החליט 2007 כי כשנכנס לתפקידו בינואר 2008ר המועצה כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר "יו
ר הקוד  ציי  בתשובתו "היו. להתמקד רק באחדי  מבי  התחומי  שבה  יכולה המועצה לפעול

יאות ולמשרד שלמרות פניותיו החוזרות ונשנות למשרד הבר, 2009למשרד מבקר המדינה מינואר 
ולכ  , החקלאות לא ניתנו למועצה התקציב המינימלי והאמצעי  הלוגיסטיי  ההכרחיי  לפעילותה 

  . הוא התפטר מתפקידו
✩  

 Ò¯Ó· ‰ÏÁ‰ ˘„Á ˜ÂÁ ˘Â·È‚Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ Â˙ÏÂÚÙ2002 ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ‡Ï Í‡ 
 ËÒÂ‚Â‡· ˙¯Â˜È·‰2008 .ÁÂ˜ÈÙ‰ Âˆ Û˜˙ ÔÈÈ„Ú Ï‡¯˘È·˘ ‡È‰ ‰‡ˆÂ˙‰ . ÁÂ˜ÈÙ‰ ÍÎ ÌÂ˘Ó

„·Ï· È˜ÏÁ ‡Â‰ ÌÈÈÁ ÈÏÚ·Ï ÔÂÊÓ ÏÚ ‰ È„Ó‰ Ï˘ . ˙ÂÎÏ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓÏ
ÈÁ‰ ÔÓ ÔÂÊÓ Í¯Âˆ‰ Ì„‡‰ ˙Â‡È¯· ÏÚÂ ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ˙Â‡È¯· ÏÚ ˙Â¯ÂÓÁ .  

__________________ 
 .1851' החלטת ממשלה מס  21
והנציג , במועצה חברי  אנשי המקצוע המרכזיי  בתחומי המזו  במשרד החקלאות ובמשרד הבריאות  22

מו כ  חברי  במועצה שני אנשי ציבור בעלי השכלה ומוניטי  כ. ל"הבכיר מכל משרד הוא המשנה למנכ
 .התזונה ובריאות הציבור, בתחומי המזו 



 795 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  היעדר הסדרה  מרכזי מזו  
 בישראל מ"לפי הערכה של שה. לבני צא  ולחזירי , לפרות" רטוב"מרכזי מזו  מספקי  מזו   .1

 מהפרות 70%  לכ23וה  מספקי  בלילי ,  מרכזי מזו  מסחריי 46מה  ,  מרכזי מזו 200 יש יותר מ
היתר ממוקמי  בקיבוצי  ובמושבי  ומספקי  בלילי  רק לשימוש עצמי של חברי המושב . באר!

י השירותי  להגנת הצומח אינ  מפקחי  לא על ייצור המזו  ולא על איכותו במרכז. או הקיבו!
מ ציי  כי להכנת בלילי  משתמשי  בחומרי  רבי  שערכ  התזונתי ירוד ואשר לא "שה. המזו 

 .  24נבדק א  אי  ה  מסכני  את בריאות בעלי החיי  או האד 
א& מכיוו  ששחת אינה כלולה בהגדרה ). מזו  יבש(מעלי גירה וסוסי  מקבלי  לתזונת  ג  שחת 

 .   מפקחי  עליההשירותי  להגנת הצומח אינ, של מספוא
כולל (בצו הפיקוח נקבעו הכללי  והתקני  הנוגעי  לייצור תערובות יבשות להזנת בעלי חיי   .2

א& הצו אינו כולל תקני  הנוגעי  לייצור , ולסחר בה  ובחומרי הגל  לייצור ) מזו  לחיות מחמד
 ובבלילי  25צי בשל היעדר פיקוח על מרכזי מזו  לא בודקי  בתחמי. ולסחר בו" רטוב"מזו  

  .חומרי הדברה ועוד, מתכות, 26נוכחות של מזיקי  כמו מיקוטוקסיני 
יומיי  לכל (חיי המד) שלה  קצרי  . 60% 50% כי ברוב סוגי הבלילי  שיעור הלחות הוא כ, יצוי 

לחיידקי  , לשמרי , לפטריות, וכבר מיד לאחר הכנת  ה  משמשי  קרקע נוחה לעובשי , )היותר
 . י  שמקלקלי  את המזו ולשאר גורמ

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÏÚ·Ï ÔÂÊÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ „¯˘Ó‰ Ú·˜È˘ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ¯„Ò‰·
Ì‰· ¯ÁÒÏÂ ÌÈÏÈÏ· ¯ÂˆÈÈÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ ˜˙ ÏÂÏÎÏ ˘È ÌÈÈÁ . 

מנהל השירותי  להגנת הצומח רשאי לפטור מהוראות הצו ,  לצו הפיקוח29על פי סעי)  .3
 המייצרת  מושב שיתופי או מושב , קבוצה, קלאי מסוג קיבו! יישוב ח אגודה שיתופית חקלאית 

להזנת בעלי החיי  המוחזקי  במשקיה  של חברי האגודה , מספוא ה  בתמורה וה  שלא בתמורה
מנהל השירותי  להגנת הצומח נת  לפני שני  רבות פטור כללי לאגודות השיתופיות לפי . בלבד
גנת הצומח אינ  מפקחי  על ייצור מספוא למטרת לכ  השירותי  לה, לצו הפיקוח) ב(29סעי) 

 . אספקת מזו  לבעלי חיי  השייכי  ליצר  המספוא ואינו מוצע למכירה
יש טע  לפג  בכ& , )27ט"מ ואנשי השו"אנשי שה(לדעת אנשי המקצוע במשרד החקלאות 

גל  מכיוו  שאיכות חומרי ה, שהרשויות אינ  מתערבות באיכות המספוא המיועד לייצור עצמי
וה  עלולי  להכיל רעלני  שעלולי  לפגוע ה  , עלולה להיות ירודה) חומרי גל  ועוד, מזונות גסי (

 . בבעלי החיי  וה  בבני האד  הצורכי  מזו  מ  החי
__________________ 

כל המרכיבי  במנת המזו  .  מנת מזו  שמכילה את כל המרכיבי  שבעל החיי  זקוק לה !בליל   23
 . מעורבבי  ומוגשי  יחדיו

 . המחלקה לבקר, מ"ראשי בשהשכתב מדרי. הזנה ) ללא תארי.(הדברי  פורטו במסמ. עמדה   24
מנת המזו  של פרות חולבות מכילה בדר. כלל .  ירק שעבר שימור בדר. של החמצה!תחמי+   25

 .תחמיצי 
, וה  עלולי , רעלני  שנוצרי  במיני פטריות שוני ) רעלני פטריות, Mycotoxins(מיקוטוקסיני    26

ובמקרי  מסוימי  , מוצרי  המיוצרי  מ  החילהזיק לבריאות  של בעלי חיי  ולפגו  ב, במינו  מסוי 
 .  ה  ג  יכולי  להזיק לאד  האוכל מוצרי  מ  החי הנגועי  ברעלני ! נדירי  מאוד !

 . המחלקה לבקר, מ"שכתב מדרי. הזנה ראשי בשה) ללא תארי.(הדברי  פורטו במסמ. עמדה   27



 ב59דוח שנתי  796
 כי הוא נוטה לקבל את 2008משרד החקלאות הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

יקה שהוא עתיד ליזו  את מרכזי המזו  המסחריי  ההמלצה של משרד מבקר המדינה לכלול בחק
 . ואת המרכזי  המייצרי  מזו  לשימוש עצמי

ÈÓˆÚ ¯ÂˆÈÈÏ ‡ÂÙÒÓ‰ È ¯ˆÈ ÏÚ Ì‚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È„ÒÈ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,
ÌÈÈ È·‰ ˙ÙÂ˜˙Ï , ÁÂ˜ÈÙ‰ Â· ¯„ÒÂÈÂ ÌÈÈÁ ÈÏÚ·Ï ÔÂÊÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ˘„Á‰ ˜ÂÁ‰ ˜˜ÂÁÈ˘ „Ú

‰Ê‰ ‡˘Â ‰ ÏÚ Ì‚ .   
 רה על מזו  רפואי לבעלי חיי  בק

נוסח [כהגדרתו בפקודת הרוקחי  (מזו  רפואי לבעלי חיי  הוא מספוא המכיל תכשיר וטרינרי  .1
) כהגדרתו בפקודת הרוקחי (ייצור מזו  רפואי ]).  פקודת הרוקחי  להל   [1981 א"התשמ, ]חדש

ת כל תהלי& כימי או פיזי להכנת שינוי צורה והפעל, עיבוד, זיקוק, הרכבה, ערבוב, מיזוג"כולל 
ובאירופה הוא , בארצות הברית ייצור המזו  הרפואי מוסדר בחקיקה". תכשיר או אריזתו של תכשיר

אי  תקנות המסדירות את פעילות  של מכוני התערובת ומרכזי , לעומת זאת, באר!. מוסדר בתקנות
רשאי לבקר בכל עת בכל "י  המנהל  לפקודת הרוקח46על פי סעי) . המזו  המכיני  ג  מזו  רפואי

, חנות או מקו  שבה  עוסקי  או הנחשדי  שעוסקי  בה  בסמי מרפא או ברעלי  רפואיי , עסק
לכאורה ". ורשאי הוא ליטול מדגמי  של סמי מרפא ורעלי  רפואיי  בכמויות מספיקות לאנליזה

אלא שבפועל , לבעלי חיי  בפקודת הרוקחי  חלה ג  על מזו  רפואי 28"סמי מרפא"הגדרת המונח 
ג  משרד החקלאות אינו מפקח , משרד הבריאות אינו מפקח על הכנת מזו  רפואי במכוני תערובת

ועל כ  מפקח לעניי  הצו מוסמ& , א) שהוא בגדר מספוא כהגדרתו בצו הפיקוח, על מזו  רפואי
 . 29ליטול ממנו דגימה לבדיקה

 שאכ  הוא מופקד מכוח החוק על 17.12.08 ממשרד הבריאות השיב לממצאי הביקורת במכתבו 
א& אי  זאת אומרת שהאחריות למזו  שנית  לבעלי החיי  מופקעת , פקודת הרוקחות ועל תקנותיה

מכוני תערובת ומרכזי מזו  המייצרי  מזו  ; ממשרד החקלאות ועוברת לאחריות משרד הבריאות
והטיפול בה  הוא , משרד החקלאותנתוני  בלעדית לפיקוח , לרבות מזו  רפואי, לבעלי חיי 

 . בתחו  אחריותו
 שאי  חולק על כ& שרישו  2008משרד החקלאות ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

ושר , על פקודת הרוקחי  מופקד משרד הבריאות. תרופות וניפוק  מוסדרי  לפי פקודת הרוקחי 
פה למספוא אינה מאיינת את ההוראות הוספת תרו. הבריאות הוא שמוסמ& להתקי  תקנות לפיה

ניפוק  של (משרד החקלאות הוסי) כי תקנות הרוקחי  . החלות על הנפקתה לפי פקודת הרוקחי 
אינ  , ) תקנות הרוקחי  לניפוק תכשירי  וטרינריי  להל   (1988 ט"התשמ, )תכשירי  וטרינריי 

 בעל חיי  לאחר שנרשמה עבורו נותנות פתרו  הול  להסדרת הנושא של הוספת תרופה למזונו של
שמופקד על פקודת , והשירותי  הווטרינריי  יפעלו מול משרד הבריאות, על ידי רופא וטרינר

לש  קידו  תיקו  לתקנות ניפוק תכשירי  וטרינריי  להסדרת ניפוק תרופות למזו  לבעלי , הרוקחי 

__________________ 
וב וכל מצר. או חומר אחר לשימוש נסי, תרכיב, תרופה, מוצר רוקחות,  מוצר כימי!" סמי מרפא"  28

 . ברפואה
כל חומר או מוצר מהמפורטי  בתוספת הראשונה המשמש מזו  לבעלי "לפי צו הפיקוח הוא " מספוא"  29

, ... זרזי גדילה!תוספות מזו "בתוספת הראשונה לצו מצויי  בי  היתר ". חיי  או המיועד לשמש כאמור
 ". וטרינרתרופות שאישר בכתב רופא... , ויטמיני 
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ולהיכלל בחוק החדש לפיקוח עוד הוסי) משרד החקלאות כי הנושא בכללותו אמור להיבח  . חיי 
 . על מזו  לבעלי חיי  שהוא מקד 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÏÚÙ‰Ï ¯˘‡· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ

 ÈÏÚ·Ï È‡ÂÙ¯ ÔÂÊÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ Â¯È„ÒÈ ÌÈ„¯˘Ó‰ È ˘˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ È‡ÂÙ¯ ÔÂÊÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰
È‚ÂÒ‰ ˙¯„Ò‰Ï ‰˜È˜Á· Â˘¯„ÈÈ˘ ÌÈÈÂ È˘‰ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ÌÈÈÁ‰. 

לש  הוספת תרופה למזו  של בעלי , לפי הוראות תקנות הרוקחי  לניפוק תכשירי  וטרינריי  .2
תיאור , את ש  התכשיר, בי  היתר, המרש  צרי& להכיל. חיי  יש צור& במרש  של רופא וטרינר

הכמות הכללית לבעל חיי  יחיד או לקבוצת בעלי חיי  המוחזקי  , בעל החיי  שלו מיועד המרש 
כי חלק ממרכזי המזו  רכשו מאות , ממסמכי משרד החקלאות עולה. ועוד, דיו במקו  אחדיח

 של תכשירי  וטרינריי  בעזרת מרש  יחיד שנת  למרכז   ולעתי  אלפי קילוגרמי   קילוגרמי  
בנוס) . שחלק ממכוני התערובת משווקי  תערובות רפואיות לכל דורש, עוד עלה. רופא וטרינר

התאחדות . הו  במזו  הרפואי בשל ייצורו באות  כלי  בה  יוצר מזו  רגילעלול להיות זי
 להסדיר את נושא הכנת המזו  הרפואי 1998 1996התעשייני  ביקשה ממשרד הבריאות בשני  

 . א& עד מועד סיו  הביקורת הדבר לא נעשה, בפרט ואת הפיקוח על מכוני התערובת בכלל
 42  ביקורי  ב69 ער& המפקח 2007בשנת . ו במפעלי מזו ט תיעד את ביקורי" מפקח של השו .3

מי שמחזיק תרופות , לפי תקנות הרוקחי : להל  עיקרי הממצאי .  מרכזי מזו 11 מכוני תערובת וב
 לפקודת 48כמשמעותו בסעי) , וטרינריות צרי& להיות בעל היתר רעלי  ממשרד הבריאות

א) לא לאחד ממרכזי המזו  . קו היה היתר רעלי  שנבד42 מכוני תערובת מתו& 12 רק ל. הרוקחי 
 . שנבדקו היה היתר רעלי  רפואיי  ממשרד הבריאות כנדרש

 מכוני 15 רישיו  עסק היה רק ל. מכוני תערובת חייבי  ג  ברישו  עסק לפי חוק רישוי עסקי 
 . תערובת וא) לא לאחד ממרכזי המזו 

ממסמכי משרד החקלאות . ד מחומרי  אחרי לפי פקודת הרוקחי  יש לאחס  תרופות באופ  נפר
והתכשירי  הווטרינריי  אוחסנו ע  , כי לרוב מרכזי המזו  לא היה חדר תרופות מסודר, עלה

בחצאי ,  על רצפת המכו  בחלק מהמקומות נשמרו התרופות בתנאי  לא נאותי  ; חומרי  אחרי 
 . תכשירי  וטרינריי  בניגוד להוראות תקנות הרוקחי  לניפוק  שקי  פתוחי  ועוד 

משרד הבריאות אינו " ש2008משרד החקלאות ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
חלק ניכר מהמפעלי  ממוקמי  על קרקע . מעניק היתר רעלי  רפואיי  לעסקי  ללא רישיו  עסק

א  ל ומכ"שיעודה חקלאי ולכ  מתנגד מינהל מקרקעי ישראל למת  רישיונות עסק למקומות הנ
משרד החקלאות הוסי) ואמר כי הוא סובר שיש להקי  צוות משות) של ". הקושי בהסדרת הנושא

 .שיפעלו למת  היתרי רעלי  בכל האר!, ט"רוקח ממשרד הבריאות ורופא וטרינר מהשו
על משרד . משרד מבקר המדינה מעיר שהבקרה על ייצור מזו  רפואי לבעלי חיי  אינה מוסדרת

  . יאות ליישב את המחלוקת בדבר האחריות לפיקוחהחקלאות ומשרד הבר
 הכנת נוהלי עבודה לייצור מזו  רפואי 

בתקנות מכוח פקודת הרוקחי  לא נקבע הסדר מיוחד לייצור מזו  רפואי במכוני תערובת ובמרכזי 
ט להסדיר את הנושא בנהלי  אגב "עקב כ& ביקשו המפקחי  על התכשירי  הווטרינריי  בשו. מזו 

 :כמפורט להל , פעולה ע  המפעלי  לייצור מזו  לבעלי חיי שיתו) 
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תהלי& כתיבת נוהלי עבודה לפיקוח על ייצור ושימוש בתכשירי  וטרינריי  במפעלי  לייצור  .1

לא , 2008אוגוסט , עד מועד סיו  הביקורת. 2003ט כבר בתחילת "מזו  לבעלי חיי  החל בשו
 . הושלמה העבודה

ט בשאלה על מי מה  "חלוקת בי  השירותי  להגנת הצומח ובי  השובמשרד החקלאות יש מ .2
השירותי  להגנת הצומח גורסי  שה  . ראוי להטיל את האחריות לפיקוח על העוסקי  במזו  רפואי

 . ט גורסי  שמתפקיד  הדבר"ואילו השו, אמורי  לעשות זאת
לית המשרד הנחתה "כ שמנ2008משרד החקלאות ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

את הצוות העוסק בגיבוש החוק החדש לפיקוח על מזו  לבעלי חיי  לדו  ג  בשאלת האחריות 
 .לפיקוח על העוסקי  במזו  רפואי
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙˜È˜Á· Ê¯ÂÊÓ ÍÈÏ‰· ÏÙËÏ ‰·ÂÁ ‰ÏÈËÓ ÌÈ¯·„‰ ˙¯ÓÂÁ

ÌÈÈÁ ÈÏÚ·Ï ÔÂÊÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ˘„Á‰ ˜ÂÁ‰ ,Ì‚ Â· ‰È‰È ÈÎ ÈÂ‡¯Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È„ÒÈ˘ ˜¯Ù 
ÔÂÊÓ ÈÊÎ¯Ó·Â ˙·Â¯Ú˙ È ÂÎÓ· È‡ÂÙ¯ ÔÂÊÓ ˙ Î‰ ÏÚ.  

 סימו  מזו  רפואי 
).  התוויה להל  (לכל תרופה יש הנחיות בדבר כמות התרופה המותרת לנטילה ובדבר אופ  הנטילה 

הוא פרק הזמ  שבו אסור לתת לבעלי חיי  בישראל תרופות ותכשירי  וטרינריי  " זמ  המתנה"
וזאת כדי למנוע מצב שבו נותרות בגופ  , אחרי  לפני שחיטת  או לפני שיווק התוצרת שלה 

לכל תרופה מוגדר .שאריות ביולוגיות העלולות לפגוע בבריאות  של בני אד  הצורכי  מזו  מ  החי
וזמ  זה צרי& להיות מצוי  על גבי התווית , שאותו קבע משרד הבריאות, זמ  המתנה משלה

 . ל גבי התרופההמודבקת ע
˙ÂÙÂ¯˙ ÏÈÎÓ‰ ‡ÂÙÒÓ·˘ Ú·˜  ÁÂ˜ÈÙ‰ Âˆ· ,ÌÈÈËÂÈ·ÈË ‡ ÌÈ¯ÓÂÁ ˙Â·¯Ï , ÔÈÈˆÏ ˘È

 ˙ÈÂÂ˙·- ˙¯‚ÒÓ ÍÂ˙· - ÌÈÏÈÓ‰ ˙‡ "‰ÙÂ¯˙ ÏÈÎÓ" , Ì˘ ˙‡ ÔÈÈˆÏ ˘È ˙¯‚ÒÓÏ ˙Á˙ÓÂ
‡ÂÙÒÓ· ‰¯ÂÚÈ˘ ˙‡Â ‰ÙÂ¯˙‰ . È ÓÊ ˙‡ ˙ÈÂÂ˙‰ ÏÚ ·Â˙ÎÏ ‰·ÂÁ‰ ‰Ú·˜  ‡Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ Âˆ·

‰ ˙Ó‰‰ ,˙Â¯ÓÏ ˙‡ÊÂ‰Ê Ú„ÈÓ Ï˘ Â˙Â·È˘Á  . Ì È‡ ˙·Â¯Ú˙‰ È ÂÎÓ˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
‰ ˙Ó‰‰ È ÓÊ ˙‡ È‡ÂÙ¯‰ ÔÂÊÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÂ˙‰ ÏÚ ÔÈÈˆÏ ÌÈ‚‰Â . 
ייבואו ושיווקו של מזו  לבעלי , משרד מבקר המדינה סובר כי לכשיחוקק חוק ראשי בנושא ייצורו

 לציי  על התווית של המזו  הוא צרי& לכלול הוראה ברורה כי חלה חובה על מכוני תערובת, חיי 
 . וחובה על החקלאי  להקפיד עליו, הרפואי את זמ  ההמתנה

 שידאג להוסי) את ההתוויה 2008משרד החקלאות ציי  בתשובתו למבקר המדינה מנובמבר 
והוא יעשה זאת לאחר שייווע! ע  , בנוסח שמאשר משרד הבריאות, כולל זמ  המתנה, המאושרת

   . אג) הרוקחות
 קה לטיב המספוא והמעבדה לביקורת טיב המספואהמחל

על בטיחותו לשימוש ועל , בדיקות מספוא מאפשרות לעמוד על טיבו של מזו  המסופק לבעלי חיי 
 המעבדה  להל  (המעבדה לביקורת טיב המספוא של השירותי  להגנת הצומח . ערכו התזונתי
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המעבדה מבצעת , כמו כ . מיני סוגי מבצעת בדיקות איכות במספוא מכל ) המעבדה, לטיב המספוא
 פיקחה המחלקה 2007בשנת . מיקוטוקסיני  ומתכות כבדות: ג  בדיקות לגילוי מזהמי  במספוא

 .יבואני  ומשווקי ,  יצרני 242על 
מקווי הייצור , על פי תוכנית שנתית, במעבדה בודקי  בעיקר דגימות של תערובות הניטלות באקראי

בדיקות של איכות , בי  היתר, במעבדה בודקי . ה  מגיע מספוא מיובאוהאחסו  ומהנמלי  שאלי
התאית ועוד , המינרלי , הוויטמיני , שבה  המעבדה בודקת א  תכולת אבות המזו , המזו 

שבה  , ובדיקות בטיחותיות; היבואני  והמשווקי , מרכיבי  תואמת למוצהר מפי היצרני 
וזאת , 30תכות כבדות ותוספות כמו קוקסידיוסטטי מ, המעבדה בודקת א  יש בתערובות רעלני 

כדי לוודא שהמזו  לא יפגע בבריאות בעלי החיי  שניזוני  ממנו ובבריאות בני האד  הצורכי  
 . מוצרי  מ  החי

אחוז .  בהתאמה957  ו1,190, 1,051 היו 2007  ו2006, 2005מספר הדגימות שנבדקו בשני  
יצוי  כי רוב התוצאות החורגות .  בהתאמה5.3%  ו8.8% ,11.3%התוצאות שחרגו מהתקני  היה 

ואצל חלק  הסטיות מהתכולה התקנית חזרו על עצמ  , נמצאו במכוני התערובת הקטני  והבינוניי 
המחלקה פנתה ליצרני  שבמזו  שייצרו נמצאו חריגות מדי שנה בשנה וביקשה . מדי שנה בשנה

תערובות מזו  לבעלי חיי  מכילות לעתי  , מהלדוג. א& ללא הועיל, מה  לתק  את הליקויי 
. תכולת נחושת גבוהה המצוייה לעתי  בתערובות מזו  עלולה לגרו  למות  של בני הצא . נחושת

, ע  סטיית תק ( גרמי  לטונה 8תכולת נחושת בתערובות לצא  לא תעלה על , לפי צו הפיקוח
, 2005ות של תערובות לצא  בשני  בבדיקת תכולת הנחושת בדגימ).  גר  לטונה10מותרי  עד 

החריגות אלה פירוש  ריכוז גבוה מסטיית התק  ( נמצא אחוז חריגות גבוה יחסית 2007  ו2006
 59  מ7  ב2006בשנת ; )18.57%( אנליזות 70  מ13  נמצאו חריגות ב2005בשנת ): המותרת
 ). 18% ב( אנליזות 50  מ9  ב  2007ובשנת ; )11.86% ב(אנליזות 
È„Î Ò ˜ ˙ÏË‰ ÔÈ„· Ô‚ÚÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÁ·È ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰Ú˙¯‰ ¯ÂˆÈÏ 

ÁÂ˜ÈÙ‰ Âˆ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÌÈÓÈÈ˜Ó Ì È‡˘ ˙·Â¯Ú˙‰ È ÂÎÓ ÏÚ ÈÏ‰ ÈÓ . 
 ללשכה המשפטית של משרד החקלאות בבקשה לפעול 2007השירותי  להגנת הצומח פנו במרס 

נהלית כמשמעה בחוק העבירות כדי לקבוע בחקיקה שעבירה על צו הפיקוח היא עבירה מ
. ה  ביקשו ג  להוסי) את צו הפיקוח לתקנות הקנסות המינהליי . 198531 ו"התשמ, המנהליות

, חלפו כעשרי  חודשי , מועד סיכו  הביקורת, 2008משרד מבקר המדינה מעיר כי עד נובמבר 
  . והטיפול בהסדרת הנושא טר  הסתיי 

 עבדות הסמכה בידי הרשות הלאומית להסמכת מ
כחלק מתשתיות האיכות המאפשרות סחר בינלאומי הוקמה בישראל הרשות הלאומית להסמכת 

עבודה על פי אמות מידה בינלאומיות "כי , בי  היתר, באתר האינטרנט של הרשות נקבע. מעבדות
שירותי ... בהרמוניזציה ע  יתר המדינות מאפשרת אמו  במערכות המדידה והבדיקה במדינת ישראל

רוכש מוצרי  שנבדקי  על ידי /צור&, מידי יו , כל אד . ה נוגעי  לתחומי  רבי  של חיינומעבד
תהלי& ההסמכה כולל מבדק יסודי של כל האלמנטי  ". מעבדות או רוכש ישירות שירותי מעבדות

, בי  היתר, אלמנטי  אלה כוללי . במעבדה המשפיעי  על דיוק תוצאות הבדיקות שהיא מבצעת

__________________ 
 . בעניי  זה ראה להל . תרופות לטיפול במחלת מעיי  בעופות  30
קביעת עבירה כעבירה מינהלית נעשית בתקנות של שר המשפטי  מתוק/ סמכותו לפי חוק העבירות   31

תקנות כאלה טעונות ה  הסכמה של השר הממונה על ביצועו של החוק שלפיו נקבעה . המינהליות
 .ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסתהעבירה וה  אישור של 
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תיעוד תוצאות הבדיקות ודיווח , ציוד, בקרת איכות, פיקוח מקצועי, שרה מקצועיתהכ, כוח אד 

תעודת הסמכה של הרשות . ונוס) על כ& בחינת תנאי הסביבה שבה  פועלת המעבדה, עליה 
מעבדה יכולה . הלאומית להסמכת מעבדות היא הכרה רשמית ביכולתה המקצועית של המעבדה

על פי שיקול דעתה של , י  שהיא מבצעת או לחלק מה לקבל הסמכה לכל הבדיקות והכיול
 . המעבדה

 ˙ÈÓ˘¯ ‰¯Î‰ Ï·˜˙ ‡ÂÙÒÓ‰ ·ÈËÏ ‰„·ÚÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰˙Â¯È˘Î· . ˙Â„·ÚÓ ˙ÎÓÒ‰Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â˘¯‰Ó ‰ÎÓÒ‰ Ï·˜Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÔÎÏ

˙Úˆ·Ó ‡È‰˘ ‰˜È„·‰ ˙ÂËÈ˘ ·Â¯Ï .‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,Ó ÈÎ-76Ï ˙ÂËÈ˘  ÌÈ¯ËÓ¯Ù ˙˜È„·
 ‰˜È„· ˙ÂËÈ˘ È˙˘Ï ˜¯ ‰ÎÓÒ‰ ‡ÂÙÒÓ‰ ·ÈËÏ ‰„·ÚÓ‰ ‰Ï·È˜ ÌÈÈÁ ÈÏÚ·Ï ÔÂÊÓ· ÌÈ Â˘

)ÔÂ·ÏÁ ˙ÂÓÈÎ ;‡ÂÙÒÓ ˙Â·Â¯Ú˙· ˙˘ÂÁ  ˙ÂÓÈÎ .( ÏÈ¯Ù‡· ‰ Â˘‡¯Ï ‰Ï·˜˙‰ ‰ÎÓÒ‰‰
2004 . ˙ ˘Ï „ÚÂ ‰Ê „ÚÂÓÓ2008 ‰ÎÓÒ‰ Ï·˜Ï ‰˘˜·· ÁÓÂˆ‰ ˙ ‚‰Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ Â Ù ‡Ï 

‰˜È„· ˙ÂËÈ˘ „ÂÚÏ .ÈÂˆÈÏÎ‡ÓÏ ÁÂË· ‰È‰È ÌÈÈÁ ÈÏÚ·Ï ÔÂÊÓ‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ÈÎ Ô , ·Â˘Á
 ÌÈ ÈÒ˜ÂËÂ˜ÈÓ ˙˜È„·Ï ˙ÂËÈ˘Ï ‰ÎÓÒ‰Â ˙ÂÎ˙Ó ˙ÂÓÈÎÏ ‰ËÈ˘Ï ‰ÎÓÒ‰ Ï·˜Ï

)Â ÌÈ ÈÒ˜ÂËÏÙ‡-DON .( 
 שהמעבדה לא תוכל לקבל 2008משרד החקלאות הודיע למשרד מבקר המדינה בתשובתו מנובמבר 

ות  הגבוהה של הבדיקות ובשל כוח האד  הרב שנדרש וזאת בשל על, הסמכה לכל שיטות הבדיקה
עוד ציי  המשרד כי המעבדה פנתה לרשות הלאומית להסמכת מעבדות . כדי להכי  את הבקשות

  ). DON אפלטוקסיני  ו(בבקשה לקבל הסמכה ג  למיקוטוקסיני  
 איחורי  בביצוע הבדיקות ובפרסו  תוצאות 

על פי הנהלי  : לדוגמה. פוגעי  ביעילות הפיקוחעיכובי  בבדיקה של דגימות במעבדה  .1
יש לסגור מיד את , א  מתגלי  בבדיקה במעבדה ממצאי  חריגי , שקבעו השירותי  להגנת הצומח

א  תוצאת הבדיקה מתקבלת למשל חודש או . שערי האר! לייבוא עתידי של אותו סוג מספוא
א  הממצאי  שהועלו בבדיקה חייבו הרי שג  , נדג  ושווק, חודשיי  לאחר שהמטע  הגיע לאר!

 . יכול היבוא  לייבא בתקופת הבדיקה עוד משלוחי , הפסקה מָיִדית של הייבוא
משרד מבקר המדינה בדק את ביצוע הבדיקות מהדגימות שנלקחו בנמלי  ממשלוחי הייבוא בשנת 

דיקות נמצאו ג  ב.  והעלה כי במקרי  רבי  מאוד הבדיקה במעבדה נמשכה חודש ויותר2007
 . שמרגע שניטלה הדגימה בנמל ועד שביצוע  הסתיי  עברו יותר מחודשיי 

 ובמחצית 2007 שבשנת 2008למשרד מבקר המדינה מנובמבר  משרד החקלאות הודיע בתשובתו
והמעבדה התחייבה לבצע את הבדיקות בשני  ,  היה מחסור בכוח אד 2008הראשונה של שנת 

 .  יו 14 בתו& 2009  ו2008
. מידע לציבור, בי  היתר, שירותי  להגנת הצומח מנהלי  אתר באינטרנט שבו ה  מפרסמי ה .2

כ& יכול כל חקלאי לבדוק . תוצאות הבדיקות שמבצעת המעבדה מתפרסמות באתר זה מפע  לפע 
הדבר מאפשר לו לקנות רק מאות  יצרני  שטיב המזו  . א  המזו  שקנה עומד בדרישות צו הפיקוח

 . עומד בתקני שה  מייצרי  
כדי שהצרכ  יוכל להפעיל סנקציות מָידיות ולהפסיק לקנות מספוא מיצרני  שהמוצר שלה  אינו 

 . עומד בתקני  הנדרשי  מ  הראוי לפרס  באתר את תוצאות בדיקות המעבדה סמו& למועד ביצוע 
ורסמו הבדיקה העלתה כי דוחות הביקורת על מפעלי  בפיקוח שהכינה המחלקה לטיב המספוא פ

הדוח של הרבעו  , כ& לדוגמה. באתר האינטרנט רק כעבור כמה חודשי  ממועד ביצוע הבדיקות
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 לא פורסמו תוצאות 2008עד יולי ; 2006 רק בדצמבר   יחד   פורסמו 2006השני והשלישי לשנת 
הבדיקה של שו  דגימה מהדגימות שביצעה המעבדה לטיב המספוא במחצית הראשונה של שנת 

2008.  
 צור  בשדרוג המעבדה לטיב המספוא ה
ונרשמות תקלות רבות המשביתות את מערכות , הציוד במעבדה לטיב המספוא מיוש  .1

 .הבדיקה
 מעידי  2007  ו2006הנתוני  מהשני  .  דגימות בשנה1,200 1,000המעבדה מסוגלת לבדוק  .2

 1,190 לעומת 2007נת  בדיקות בש957( במספר הבדיקות שבוצעו 20% על כ& שחלה ירידה של כ
 אנליזות 2,526(ועל כ& שירד ג  מספר  של האנליזות שבוצעו ליחידת נטילה ) 2006בדיקות בשנת 

במצב מיטבי ראוי שתכנו  עבודת הפיקוח ייעשה לפי ). 2006 בשנת 3,254 לעומת 2007בשנת 
 השנתית נקבעת תכנית העבודה, בפועל. ושאלה יוגדרו לפי קריטריוני  מקצועיי , הצרכי  בשטח

יש לשדרג את המעבדה כ& שיכולת הביצוע שלה תתאי  להיק) . לפי יכולת המעבדה לבצע בדיקות
  . הפיקוח הדרוש בשטח

 ניתוח אירוע: איכות ביצוע הבדיקות
 עלה החשד שזבל עופות שהוס) למזונ  2008לאחר מות  של שני עגלי  מכפר מסוי  בגליל במאי 

. והיא שגרמה למות , )סייגרו(ורה לשימוש בבקר בש  מאדוראמיצי  של העגלי  הכיל תרופה אס
, המעבדה לטיב המספוא: דגימה של זבל העופות האמור הועברה לבדיקה בידי שלושה גורמי 

כל אלה קיבלו לידיה  את ).  המעבדה הפרטית להל  (המכו  הווטרינרי ומעבדה של חברה פרטית 
 . פי נוהל העבודה של המחלקה לטיב המספואוהיא חולקה למנות על , אותה הדגימה

 חלקי  23.20  בבדיקת המעבדה לטיב המספוא נמצא בדגימה ריכוז גבוה מאוד של מאדוראמיצי  
בבדיקה שבוצעה במכו  הווטרינרי ובבדיקה שבוצעה , לעומת זאת). מ" חל להל  (למיליו  

רינרי חזר ועשה בדיקות המכו  הווט. במעבדה הפרטית לא נמצאו שו  שאריות של התרופה
ההתוויה , באות  מקרי  שמוסיפי  את התרופה לתערובת. לאישוש הממצא והגיע לאות  מסקנות

, מכיוו  שחלק מהחומר נשאר בגו) העו) הניזו  מהתערובת.  גרמי  לטונה תערובת5היא הוספת 
לפי .  המספואלא ייתכ  שזבל עופות יכיל ריכוז כה גבוה של התרופה כפי שמצאה המעבדה לטיב

או , ריכוז כה גבוה של התרופה בזבל העופות היה גור  למותו של כל העדר, הידע המקצועי הקיי 
המאדוראמיצי  גור  לדו  לב ,  גרמי  לטונה תערובת10 מכיוו  שבריכוז הגבוה מ, לפחות של רובו

 לבדיקת 2008בכמה בדיקות אחרות שביצעה המעבדה לטיב המספוא בראשית שנת . במעלי גירה
 . מ" חל20 ריכוז המאדוראמיצי  בתערובות התקבלו תוצאות שהיו גבוהות מ

השירותי  להגנת הצומח לא היו ערי  לכ& שריכוז כה גבוה של מאדוראמיצי  בזבל עופות אינו 
 הממונה על טיב המספוא במחלקה מכתב למכו  תערובת 2007במקרה אחר שלח ביולי . סביר

בדיקת דגימה של תערובת מזו  לעגלי  מתוצרתו נמצאו חריגות ניכרות מסוי  והתריע על כ& שב
 תרופה שלא רשומה  א) על פי שבאותה בדיקה נמצא ג  כי היא מכילה מוננסי  . בתכולת החלבו 
 לא העיר על כ& הממונה על טיב המספוא למכו  התערובת ולא העביר את המידע  לשימוש בבקר 

, ג  החריגות בריכוז של נחושת בתערובות לצא . יגור התופעהכדי שאלה יפעלו למ, ט"הזה לשו
א) על פי שה  מטפלי  בהיבט הרפואי ובהיבט הבריאותי , ט"לא דווחו לשו, שנמצאו במקרה אחר

ממקרי  אלה עולה שראוי להעביר עותק מכל בדיקה המתבצעת . כדי למנוע מחלות בבעלי חיי 
כדי שאלה יוכלו לבחו  את התוצאות , ט"העובדי  בשובתחו  הווטרינרי לעיונ  של אנשי המקצוע 

 . יש לכ& משמעות חשובה ביותר בתזונת בעלי חיי . מההיבט הטוקסיקולוגי
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 הסמכת מעבדות חיצוניות 

השירותי  ". לקבוע מעבדות שבה  ייבדק המספוא" לצו הפיקוח קובע שהמנהל רשאי 24סעי) 
במקו  ) כימיות וביולוגיות(כל מיני בדיקות להגנת הצומח מסמיכי  מעבדות חיצוניות לבצע 

וזאת כדי ליצור מאגר של מעבדות העובדות בשיטות המקובלות , שאלה יבוצעו במעבדותיה 
הבדיקה העלתה שבתחו  הפיקוח . בעול  וכדי שתוצאות בדיקותיה  יוכרו על ידי משרד החקלאות

 . בדות חיצוניותעל המספוא השירותי  להגנת הצומח טר  יזמו מהל& להכיר במע
 נבדקו אבות המזו  1,480  בכ2007 אנליזות שביצעה המעבדה לטיב המספוא בשנת 2,500 מתו& כ

, משרד מבקר המדינה מעיר). 34%  כ( אנליזות נבדקו רעלני  שוני  850 ובכ) 60% כ(וויטמיני  
יקר את כדי שאלה יבדקו בע, כי ראוי שהשירותי  להגנת הצומח יכירו במעבדות חיצוניות

והמעבדה לטיב המספוא תוכל להתרכז בבדיקת הפרמטרי  הבטיחותיי  , הפרמטרי  האיכותיי 
 . ולהגדיל את מספר הבדיקות שהיא מבצעת בתחו  זה, לצור& גילוי מזהמי  במספוא

כדי שתוכל להכיר במעבדות חיצוניות תצטר& המעבדה לטיב המספוא להכתיב לה  את שיטות 
לכ  היא עצמה צריכה לעמוד . רי  השוני  ולפקח על אופ  הבדיקההבדיקה לבדיקת הפרמט

הדבר יתאפשר רק א  הרשות הלאומית להסמכת מעבדות . בתקני  מסוימי  שמקובלי  בעול 
   . 32תסמי& את המעבדה לטיב המספוא לבצע את רוב הבדיקות בשיטות בדיקה אלה

 ועדות מייעצות 
 נעדרות מעמד רשמי  מקצועיות   שלוש ועדות מייעצותליד מנהל השירותי  להגנת הצומח פועלות

, 33)תוספות מזו  כהגדרת  בצו הפיקוח(ועדה לאישור תוספי מזו  : 2006 שאות  מינה בשנת  
ועדה לקביעת רמות מותרות של מזהמי  ; שתפקידה לדו  בבקשות לאשר תוספי מזו  חדשי 

ועדה ; )מעי  ועדת תקני (ספוא שעליה הוטל לקבוע רמות מותרות של מזהמי  במ, במספוא
שתפקידה להמלי! בפני המנהל כיצד לנהוג כלפי סוחר במספוא במקרה , לאישור מספוא חריג

ועל כ  הוא עלול לסכ  את בריאות הציבור ואת , שהתגלתה במספואו רמת מזהמי  גבוהה מ  התק 
 . בריאות  של בעלי החיי 

 המובאות לאישורו של מנהל השירותי  להגנת ה  המלצות, כל אחת בתחומה, אישורי הוועדות
 .המנהל מקבל בדר& כלל את המלצות הוועדות ונות  לה  תוק) מחייב. הצומח

, הבדיקה העלתה כי בוועדה לאישור תוספי מזו  חברי  נציגי  מהשירותי  להגנת הצומח .1
 שלשימוש בתוספי א) על פי, אול . ממכו  וולקני ומשני מכוני תערובת גדולי , מ"משה, ט"מהשו

אי  בוועדה שו  נציג ממשרד הבריאות , מזו  יכולה להיות השפעה על בריאות הציבור ועל הסביבה
ראוי לצר) נציגי  של גופי  אלה לוועדה זו , לדעת משרד מבקר המדינה. ומהמשרד להגנת הסביבה

 בריאות בעלי שג  להחלטותיה  יכולה להיות השפעה על, וג  לשתי הוועדות המייעצות האחרות
 . החיי  ועל המוצרי  מ  החי

__________________ 
, מגנזיו ,ברזל, אב+(כימות מתכות , בי  היתר, ברשימת הבדיקות מצויות בדיקות חשובות רבות ובה   32

כרומטוגרפיה של , כימות מוננסי  במספוא; כרומטוגרפיה של אפלטוקסיני ; )קדמיו ,עופרת, מנג 
 . סייגרו

חומרי  , חומרי  משמרי , צבעי מאכל, מלחי אמו  ושתנ , גדילהזרז : תוספות מזו  ה , לפי צו הפיקוח  33
, תרופות שאישר בכתב וטרינר, חומרי ניחוח וטע  המאושרי  למאכל אד , ויטמיני , מונעי חמצו 

 .חומרי  מייצבי כופתיות ואנזימי , חומרי  משפרי זרימה, חומצות אמינו



 803 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

יצוי  כי נציגי מכוני התערובת הגדולי  . חלק ממכוני התערובת ה  ג  יבואני  של מספוא .2
הואיל . חברי  בוועדה לאישור מספוא חריג ובוועדה לקביעת רמות מותרות של מזהמי  במספוא

ראוי לשקול , ובות רבות ככל האפשרולמכוני התערובת יש לה  אינטרס כלכלי מובהק לשווק תער
 . את הצור& במת  נציגות ראויה לארגוני צרכני  בפורומי  מקצועיי  אלה

 כי הוא מקבל את ההמלצה לצר) 2008משרד החקלאות הודיע למבקר המדינה בתשובתו מנובמבר 
לוועדה נציג של משרד הבריאות לוועדה לאישור תוספי מזו  וכי בכוונתו לבחו  את הצור& לצר) 

משרד החקלאות לא התייחס להמלצת משרד מבקר המדינה להוסי) . נציג של ארגו  צרכני  כלשהו
 2008המשרד להגנת הסביבה כתב בתשובתו מנובמבר . לוועדה ג  את נציג המשרד להגנת הסביבה

  .שהוא מסכי  ע  עמדת משרד מבקר המדינה
 תוספי מזו  למספוא 

ו  לבעלי חיי  ה  בגדר מספוא ועסקה בה  טעונה קבלת היתר על מאחר שלפי צו הפיקוח תוספי מז
שיכלול " תיק מוצר"כדי לקבל היתר יש לפנות לשירותי  להגנת הצומח ולהעביר לידיה  . פי הצו

מבחני  המוכיחי  , שיטות ייצור, נתוני  על החומר הפעיל, הרכבו: ובה , נתוני  מאת יצר  התוס)
תיק . "ועוד, מבחני  המוכיחי  את בטיחות השימוש בתוס), וצעאת יעילות התוס) בשימושו המ

המייעצת למנהל השירותי  להגנת הצומח בנושא תוספי , מוגש לוועדה לאישור תוספי מזו " המוצר
בשירותי  להגנת הצומח יש . א  לאו, והיא ממליצה בפניו א  לאשר את השימוש בתוס), מספוא

 .  היתר עסקה לפי צו הפיקוחרישו  של תוספי מזו  למספוא שקיבלו
לפי הדרישות של השירותי  . הוועדה לאישור תוספי מזו  דנה רק באישור תוספי מזו  חדשי 

הוגש כבר בעבר ולא " תיק המוצר"א  , כאשר מגישי  בקשה לחידוש היתר שנתי, 34להגנת הצומח
אושרו לשימוש לפני שני  יצוי  כי חלק מתוספי המזו  . אי  צור& להגישו שוב, חלו שינויי  במוצר

רישומ  של תוספי מזו  חדשי  , 2004עוד יצוי  כי לפי תקנות האיחוד האירופי מאוקטובר . רבות
והמש& שיווק  מותנה בבדיקה ובהערכה מחודשות לצור& רישו  , מוגבל לעשר שני  בלבד

 . 35מחודש
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ¯È˘Î˙Ï ˙Â˘„ÂÁÓ ‰Î¯Ú‰Â ‰˜È„· Úˆ·Ï ÈÂ‡¯ ‰„ÚÂÂ‰˘ 

˙Â·¯ ÌÈ ˘ È ÙÏ ¯˙È‰ ÂÏ·È˜˘Â Ì‰· ‰ „ ‡Ï ÔÂÊÓ ÈÙÒÂ˙Ï .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  , ˜ÂÁ·˘ ÌÂ˜Ó ˘È
 Ï˘ ˙Â˘„ÂÁÓ ‰Î¯Ú‰ÏÂ ‰˜È„·Ï ‰ ·ÂÓ ÔÂ ‚ Ó Ú·˜ÈÈ ÌÈÈÁ ÈÏÚ·Ï ÔÂÊÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ˘„Á‰

ÔÂÊÓ ÈÙÒÂ˙ . 
  א& הרשימה טר,  תוספי מזו  שניתנו לה  היתרי עסקה700 בשירותי  להגנת הצומח רשומי  כ

ח הביקורת שנשלחה למשרד החקלאות כי "משרד מבקר המדינה העיר בטיוטת דו. פורסמה לציבור
וזאת כדי שכל אד  יוכל לברר ולדעת אילו , מ  הראוי לפרס  את רשימת תוספי המזו  לציבור

משרד החקלאות הודיע למשרד מבקר המדינה בתשובתו . תכשירי  מורשי  לשימוש ולאילו מטרות
,  שהוא מקבל את המלצת משרד מבקר המדינה להכי  רשימה של מוצרי  מאושרי 2008מנובמבר 

   . והוא החל להכי  מערכת שתאפשר לפרס  את הרשימה בהקד 
__________________ 

 .2007הנוהל בעניי  זה עודכ  לאחרונה בספטמבר   34
עבור השירותי  , ט לשעבר"מנהל השו, שמשוני. א' שעשה פרופ) ללא תארי.(המידע לקוח מסקירה   35

 .להגנת הצומח בנושא שינויי  בחקיקת האיחוד האירופי לעניי  מספוא ותוספי 
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 שימוש בתכשירי  המכילי  ארס 

בי  , הוא אלמנט רעיל ועושי  בו שימוש)  ארס  להל  , "ארס "המוכר בש  , Arsenic(זרני&  .1
וג  חשיפה , הארס  יכול להזיק מאוד לבריאות. ת המזיקי  ובהדברה חקלאיתבתעשיית הדבר, היתר

 עד כדי ריכוז  הארס  אינו מתפרק אלא מצטבר בגו) . למינו  נמו& למש& זמ  עלולה לגרו  לסרט 
 . גבוה מהמותר

בארצות . ולכ  ה  אסורי  ש  לשימוש, יצוי  כי תכשירי  המכילי  ארס  אינ  רשומי  באירופה
, ת תכשירי  המכילי  ארס  נמצאי  בשימוש נרחב מסו) שנות הארבעי  של המאה הקודמתהברי

 . 36א& ה  נתקלי  בדעת קהל בלתי אוהדת על בסיס תביעות הקשורות למחלות סרט 
 התיר לראשונה מנהל השירותי  להגנת הצומח את השימוש בתכשיר המכיל ארס  2003בסו) שנת 

היתרי עסקה ניתנו לשני תוספי מזו  . ה לעופות ולחזירי  בישראלכבזרז גדיל)  רוקסרזו  להל  (
 2005ובמאי ; של חברה מארצות הברית) רוקסרזו " (-3Nitro"  ל2004בינואר : שמכילי  רוקסרזו 

תוספי המזו  ). מדולל מרוקסרזו  מתוצרת סי (שמיוצר באר! , של חברה ישראלית" קופורוקס"ל
שכ  ה  מדכאי  , לי העופות מייחסי  לה  חשיבות כלכלית רבהמגד. הללו מכילי  ארס  אורגני

 . 3% 5% בשיעור של 37את התפתחותה של מחלה במעי העו) ומגדילי  את ניצולת המזו  בעופות
לפיכ& . בוועדה המייעצת לאישור תוספי מזו  לא נכלל כאמור שו  נציג מהמשרד להגנת הסביבה

תוספי מזו  חוות דעת מקצועית באשר להשלכות של לא הייתה בפני הוועדה המקצועית לאישור 
עשרות טונות של , לפי נתוני היבוא . השימוש בתכשירי  שמכילי  ארס  על הגנת הסביבה

ט "ממסמכי השו. תכשירי  המכילי  ארס  אורגני מיובאי  לאר! לשמש זרזי גדילה במשק העופות
ורגני המופרש בלשלשת העופות בשנה  טונות של ארס  א9 עולה כי חישוב זהיר מראה שמדובר בכ

הארס  , לאחר פיזור הפרשת העופות בסביבה כדש ).  טונות מיובאות בשנה30על פי אומד  של (
אורגני רעיל העלול לזה  את מי  האורגני עלול לעבור תהליכי מינרליזציה בקרקע ולהפו& לארס  אי

 . התהו 
2.  ÌÈ˙Â¯È˘Â ÌÈÎ¯ˆÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ Âˆ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ)Ú ÌÈ¯ÓÂÁ· Â ÊÂ‰ Â‡ Â Ó¯Â‰˘ ˙ÂÙÂ

ÌÈÈÓÈÎ( ,˘˙‰"Í-1959 ,ÔÒ¯‡ ÏÈÎÓ‰ ¯ÓÂÁ· ˙ÂÙÂÚ ÏÈÎ‡‰Ï ¯ÂÒ‡ , ‰ˆÓÂÁ ˙Â·¯Ï
˙ÈÏ Ò¯‡ .‰Ê ‚ÂÒÓ ¯ÓÂÁ· Â ÊÂ‰˘ ˙ÂÙÂÚ ˜ÂÂ˘Ï Âˆ‰ ¯ÒÂ‡ „ÂÚ . Âˆ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È ·

¯ÂÓ‡Î ,ÁÓÂˆ‰ ˙ ‚‰Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ,‡˘Â · Âˆ‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÎÓÒÂÓ‰ ˙Â˘¯‰ Ì‰˘ , È¯˙È‰ Â ˙ 
˙Ï ‰˜ÒÚ˙ÂÙÂÚÏ ÔÂÊÓ ÈÙÒÂ ,ÔÒ¯‡ ÌÈÏÈÎÓ‰ . ˙ ‚‰Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï‰ Ó Ô˙  ÌÈ¯˙È‰‰ ˙‡

ÁÂ˜ÈÙ‰ Âˆ ÈÙÏ Â˙ÂÎÓÒ Û˜Â˙· ÁÓÂˆ‰. 
 כי השירותי  2008משרד החקלאות השיב בעניי  זה למשרד מבקר המדינה בתשובתו מנובמבר 

סור על להגנת הצומח נתנו היתרי עסקה לזרזי גדילה שמכילי  ארס  היות שלא היו מודעי  לאי
עופות שהורמנו או הוזנו (הזנת עופות בחומר המכיל ארס  לפי צו הפיקוח על מצרכי  ושירותי  

 . 1959 &"התש, )בחמרי  כימיי 
__________________ 

המידע על האיחוד האירופי ועל ארצות הברית לקוח ממאגרי המידע המקצועי של השירותי  להגנת   36
 .ט"והצומח ושל הש

  .  הוספת תכשירי  המכילי  ארס  למזו  העופות מפחיתה את עלות גידול   37
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 ‡·Â‰ Âˆ‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ¯·„˘ ‰ÏÂÚ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó· ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÎÓÒÓÓ
 ¯·ÂË˜Â‡· ÁÓÂˆ‰ ˙ ‚‰Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙ÚÈ„ÈÏ2006 .Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ¯·„˘ ¯Á‡Ï Ì‚ ‡·Â‰ Âˆ‰ 

„¯˘Ó‰ ˙ÚÈ„ÈÏ , ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ¯˙È‰‰ Ï˘ È„»È ƒÓ ÏÂËÈ·Ï ÁÓÂˆ‰ ˙ ‚‰Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÂÏÚÙ ‡Ï
¯ÓÂÁ· . ÏÈ¯Ù‡ „Ú Í¯‡Â‰ ÌÈ¯˙È‰‰ Û˜Â˙2007 , ¯ÂÒÈ‡‰ ÏÚÂ ÌÈ¯˙È‰‰ ÏÂËÈ· ÏÚ ‰Ú„Â‰‰Â

 ¯·ÂË˜Â‡· ˜¯ ‰ÁÏ˘  ¯ÓÂÁ· ˘Ó˙˘‰Ï2007 , ÌÈ˙Â¯È˘Ï Ú„Â  Â·˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ‰ ˘
Âˆ‰ ¯·„ ÁÓÂˆ‰ ˙ ‚‰Ï .¯˙ÈÔÎ ÏÚ  , ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ‰ Ù ‡Ï Ì‚ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó

 ˙ÂÙÈÁ„·- ¯ˆÂ ˘ ·ˆÓ‰Ó ˘˜·˙‰˘ ÈÙÎ -‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÂÓÚ Ì‡˙Ï È„Î  .  
 שאריות של ארס  בבשר עו  

הרמה המרבית " נקבעה 2000 ס"התש, )מניעת שאריות ביולוגיות(בתקנות מחלות בעלי חיי  
ט ממוני  על תכניות לניטור "השו. חיי  או בתוצרתוהמותרת של שאריות ביולוגיות בגוויית בעלי 

ולכ  ה  מקיימי  מדי שנה בשנה , )בחלב ובביצי , בבשר (38שאריות ביולוגיות בתוצרת מ  החי
ט קיימת ועדת היגוי לשאריות ביולוגיות וכימיות "בשו. סקר לבדיקת שאריות במוצרי  מ  החי

 . שקובעת את החומרי  ששאריותיה  ייבדקו, ) ועדת ההיגוי לשאריות להל  (במזו  מ  החי 
ממצאי  חריגי  נמצאו ג  .  אותרו בפע  הראשונה שאריות ארס  בבשר עו)2005בשנת  .1

 . 2006בשנת 
 דנה ועדת ההיגוי לשאריות בממצאי הסקר לבדיקת שאריות ביולוגיות לשנת 2006בינואר  .2

 בתכשיר מזרז גדילה המכיל ארס  בדיו  הועלו תמיהות באשר לעצ  האישור והשימוש. 2005
ט יתבקש לכנס בדחיפות ועדה "הוסכ  בוועדת ההיגוי לשאריות שמנהל השו. במשק העופות

 . שתדו  בנושא הארס 
 וועדה מקצועית שבה השתתפו נציגי משרד הבריאות ונציגי 2006ט מינה באפריל "מנהל השו

 . המשרד להגנת הסביבה
 כי נוכחות ארס  בקרקעות עלולה לזה  את מי התהו  2006הוועדה קבעה במסקנותיה מיולי 

 שלא לחדש   על פי עקרו  הזהירות המונעת  הוועדה המליצה פה אחד . ולפגוע בבריאות הציבור
הוועדה ציינה כי אי  היא . 31.12.06 שתוקפו אמור היה לפוג ב, את היתר השימוש של הרוקסרזו 

מנהל .  שלא נשקפת סכנה מָידית לבריאות האד פועלת להפסקת השימוש בחומר לאלתר משו 
 והמלי! 2006ט העביר את מסקנות הוועדה למנהל השירותי  להגנת הצומח בתחילת אוגוסט "השו

 . בפניו לנהוג לפי מסקנות הוועדה
„Á‰ ‰ˆÏÓ‰‰ ˙Â¯ÓÏ- ÔÒ¯‡ ÏÈÎÓ‰ ¯ÓÂÁ· ˙ÂÙÂÚ ˙ Ê‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÈÚÓ˘Ó

 ÁÂ˜ÈÙ‰ Âˆ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ‰¯ÂÒ‡ ÌÈ˙Â¯È˘Â ÌÈÎ¯ˆÓ ÏÚ) ÌÈ¯ÓÁ· Â ÊÂ‰ Â‡ Â Ó¯Â‰˘ ˙ÂÙÂÚ
ÌÈÈÓÈÎ( ,˘˙‰"Í-1959 - ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ¯˙È‰‰ ˙‡ ¯ÂÓ‡Î ÁÓÂˆ‰ ˙ ‚‰Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ Â˘„ÈÁ 

 ÏÈ¯Ù‡ „Ú ÔÂÊ¯Ò˜Â¯·2007 .  
__________________ 

חומר  "! נקבעה שארית ביולוגית 2000!ס"התש, )מניעת שאריות ביולוגיות(בתקנות מחלות בעלי חיי    38
חומרי  , אנטיביוטיקה, הורמוני , חומר מתכתי, חומר לא אורגני, חומר אורגני, הדברה

המשאיר , לרבות נגזרותיו, חומרי  מרגיעי  או כל חומר אחר, חומרי תילוע, ליי  אחרי אנטימיקרוביא
 ." באחת מ  הרקמות או האברי  שלו או בתוצרתו, שאריות בבעל חיי  בעת המתתו או לאחריה
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  הטיפול של הלשכה המשפטית ושל הנהלת משרד החקלאות  ארס  

ט הועברו לידיעת הלשכה המשפטית "מסקנות הוועדה המקצועית השנייה שמינה כאמור מנהל השו
והיא המליצה שהוועדה תחזור ותבסס את המלצותיה על ידי צירו) חוות דעת , של משרד החקלאות

 והמליצה שלא 2007הוועדה התכנסה בשנית במרס . ממשרד הבריאות ומהמשרד לאיכות הסביבה
ד כי משק העופות הוועדה קבעה פה אח. לחדש את ההיתר להשתמש בתוספי מזו  המכילי  ארס 

נציג המשרד להגנת הסביבה בוועדה התנגד בתוק) לשימוש ; יכול להתקיי  ללא הרוקסרזו 
 . ברוקסרזו 

 חיוותה הלשכה המשפטית של משרד החקלאות את דעתה וסיכמה כי על מנהל 2007במאי 
 כי לנוכח עמדתו 15.4.07 השירותי  להגנת הצומח להודיע לבעלי היתרי העסקה שפקעו ב

אי  כוונה לחדש , המשפטית והמקצועית של משרד הבריאות ולנוכח המלצות הוועדה המקצועית
 . את ההיתרי 

, 2007ביוני וביולי , לית משרד החקלאות עוד שני דיוני  בנושא"למרות סיכומי  אלה קיימה מנכ
ד ע  ההחלטות שהתקבלו בדיוני  אלה לא עלו בקנה אח. ט"וזאת בלי ששיתפה בה  את אנשי השו

לית " החליטה המנכ2007ביוני . 2007סיכומי הלשכה המשפטית של משרד החקלאות ממאי 
שימוש בארס  בתוספי (לבחו  ע  היוע! המשפטי הארכת השימוש בארס  או ביטול התקנה "

 )". מזו 
יש גיבוי של הלשכה "לית משרד החקלאות ש" הוחלט בדיו  נוס) בלשכת מנכ2007ביולי 

. אול  אי  גיבוי לתת היתרי יבוא נוספי , ) את איסור השימוש עד גמר המלאיהמשפטית לא לאכו
על בסיס התשתית היו  לא יהיה . בשלב זה עומדת המלצה ברורה על המש& הצו האוסר שימוש

ההסבר שנית  היה שהוצאת הארס  משימוש משמעותה נזק כלכלי ". נכו  לפנות למשרד הבריאות
 . 2008ויש באר! מלאי לשימוש עד אמצע , )ח לשנה"ש מיליו  50 25(כבד למגדלי  

 חל שינוי בהתנהלותו של משרד 200739! ביולי "רק לאחר שיבוא  של רוקסרזו  עתר לבג
צי  במשרד " החליט משרד החקלאות לנסח הודעה למחלקת הבג2007בספטמבר . החקלאות
. רס  בתערובות בעלי חיי ולפיה אי  בכוונתו להתיר את השימוש בחומרי  המכילי  א, המשפטי 

 הודיע מנהל השירותי  להגנת הצומח למכוני 2007באוקטובר . האיסור יחול ג  על המלאי הקיי 
התערובת כי בתוק) סמכותו לפי צו הפיקוח החליט שלא לחדש היתרי עסקה למוצרי מספוא 

 . המכילי  ארס  אורגני להזנת עופות
Ï‰ ‰˘ ÔÓ˙ÒÓ ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈ¯·„‰ ÌÂÎÈÒÓ ÁÓÂˆ‰ ˙ ‚‰Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ˙

ÌÈ‡Ï˜Á‰ ˙„ÓÚ ˙‡ ÂÙÈ„Ú‰ ,Ì‰È ÈÚ „‚ Ï ÂÈ‰ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÏÂ˜È˘˘ . ÍÂ˙Ó ‰˘Ú  ¯·„‰
ÔÈ„‰Ó ˙ÂÓÏÚ˙‰ ,Â˘‰ Ï˘ Ì˙„ÓÚÓÂ ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰„ÓÚ‰Ó"Ë ,

ÔÒ¯‡ ÌÈÏÈÎÓ‰ ÌÈ¯È˘Î˙· ˘ÂÓÈ˘‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ÂÏÏ˘˘ .ÈÎ ÔÈÂˆ , ¯‡Â¯·Ù· ÌÈÈ˜˙‰˘ ÔÂÈ„·
2007Î Ó Ï˘ ‰˙Î˘Ï· "˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ˙ÈÏ , „¯˘Ó· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ ÂÈ„· ÔÎÂ

˙Â‡Ï˜Á‰ ,˙·Â¯Ú˙‰ È ÂÎÓ ‚Èˆ  Û˙˙˘‰ , ˙‡ ˜ÂÂ˘ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ˜‰·ÂÓ ÈÏÎÏÎ Ò¯Ë È‡ Ì‰Ï
ÔÂÊ¯Ò˜Â¯‰ . ÌÈ‡Ï˜Á‰ ÌÈ˜ÈÙÓ˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙‡ ‚Èˆ ‰ ˘È‚„‰ ‰Ï‡ ÌÈ ÂÈ„·

¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰Ó .Ï ÔÂÎ Ï ‡ˆÓ ‡Ï ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ï˘ ‚Èˆ  ÌÂ˘ ‰Ï‡ ÌÈ ÂÈ„· Û˙˘
‡˘Â · Â˙Ú„ ˙‡ Ì‚ ÚÂÓ˘ÏÂ Â‰˘ÏÎ ÌÈ Î¯ˆ ÔÂ‚¯‡ .  

__________________ 
 . נמסר כי לבקשת הצדדי  העתירה נמחקת12.10.08!בישיבת בית המשפט העליו  מ  39
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 ייצוא מלאי עוד  של רוקסרזו  
 ביקשו מכוני התערובת לאשר לה  להשתמש במלאי  של הרוקסרזו  לייצור תערובת 2008בינואר 

של החומר הלשכה המשפטית במשרד החקלאות סברה כי בנסיבות שבה  יש מלאי  . לייצוא בלבד
יש מקו  למצוא את הדר& לסייע ליצרני  המחזיקי  , שיובא על פי היתרי עסקה שניתנו בזמנו

בתנאי שהמבקשי  , עמדת הלשכה המשפטית הייתה שאפשר להוציא היתרי עסקה. בחומר כאמור
והמבקש ימציא מסמ& המאשר , ההיתר יהיה לייצוא בלבד; ידווחו על המלאי הנמצא ברשות 

 .עד ביקשה לייבא את משלוח התערובת המיועדשמדינת הי
הביקורת העלתה שהשירותי  להגנת הצומח לא הפעילו פיקוח מיוחד לנושא זה מיד לאחר שקיבלו 

עוד נמצא שחברה לייצור ושיווק תוצרת חקלאית . והחומר לא יוצא; את הנחיות הלשכה המשפטית
 קילוגר  של תכשיר 94.6, ש בחומרלאחר שכבר נאסר השימו, 7.2.08 ועד 30.11.07 שיווקה מ

 .  נחקרה החברה בידי מפקח של השירותי  להגנת הצומח2008בפברואר . המכיל רוקסרזו 
 הודיעו שלוש חברות לשירותי  להגנת הצומח שיש לה  מלאי של תכשירי  המכילי  2008באפריל 

 השירותי  להגנת  לא טיפלו2008עד סו) נובמבר . ארס  וביקשו לדעת מה לעשות במלאי  אלה
 . הצומח במלאי 

משרד מבקר המדינה מדגיש שיש צור& חיוני להאי! את הטיפול במלאי  שנותרו בחברות עד 
   . שיושמדו או יוצאו מהאר!

 שימוש בחומרי  אנטיביוטיי  לזירוז גדילה 
חמישה חומרי  המשמשי  זרזי . צו הפיקוח מאפשר לרשו  חומרי  אנטיביוטיי  כזרזי גדילה

כל חמשת החומרי  הללו נאסרו לשמש . 40גדילה מוגדרי  בצו הפיקוח כתרופות שלא לצור& ריפוי
בארצות הברית משתמשי  בזרזי גדילה . 1.1.0641 באירופה מ) זרזי גדילה(תוספי מזו  
 .אנטיביוטיי 

ט ציינו במסמכי  ובשיחות ע  הביקורת שא) על פי שמדובר באנטיביוטיקה "אנשי מקצוע בשו
וה  מוספי  ,  אינו דורש מרש  רופא  שרשומי  כזרזי גדילה  ניפוק התכשירי  , דברלכל 

תכשירי  אלה ניתני  במקרי  רבי  במינו  גבוה פי כמה . לתערובות ללא פיקוח ובדר& קבע
 . מהמותר ומשמשי  לטיפול רפואי

רי   גרס משרד הבריאות שמכיוו  שמדובר בחומ2008בתשובתו למבקר המדינה מנובמבר 
ולכ  ה  , יש לראות בזרזי גדילה אלה תרופות לכל דבר, אנטיביוטיי  שניתני  לכל מיני בעלי חיי 

לגבי "משרד הבריאות הוסי) ש. 42צריכי  להיות רשומי  כתרופות לפי הוראת פקודת הרוקחי 
 ".יש לאסור את השימוש בה  ג  בישראל, 1.1.06 החומרי  שנאסרו לשימוש באירופה כבר ב

__________________ 
. Avilamycin ,Oleandomycin ,Flavomycin ,Virginiamycin ,Bacitracin: החומרי  ה   40

 תכשירי  המכילי  Bacitrcin ,4 תכשירי  המכילי  24: תכשירי  מסחריי  בקטגוריה זו ה 
Virginiamycinתכשירי  המכילי  5! ו Avilamycin . אי  תכשירי  רשומי  על בסיס
Oleandomycinו !Flavomycin. 

 . Regulation (EC) 1831/2003 !הדבר נקבע ב 41
הפיקוח על תכשירי  "בפרק , 908' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„ 58·) 2008 ,בעניי  זה ראו מבקר המדינה  42

 ". וטרינריי 
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, אנו מסכימי  ע  המלצת המבקר: "2008 החקלאות הודיע למשרד מבקר המדינה בנובמבר משרד

ורק לאחר מכ  כתוספי מזו  ) במשרד הבריאות(שיש מקו  לרשו  תרכובות אלה ג  כתרופות 
 ." יש להניח שבעיה זו תמצא את פתרונה בחקיקת המספוא החדשה). בשירותי  להגנת הצומח(

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙‡ ÌÂÊÈÈÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ‰ ÙƒÈ  ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯˘ 
 ÈÏÚ·Ï ÔÂÊÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ‡˘Â · ‰˘„Á‰ ‰˜È˜Á· ÏÂÙÈË‰ ÌÈÈ˙ÒÈ Ì¯Ë· „ÂÚ ‡˘Â ‰ ˙¯„Ò‰

ÌÈÈÁ ,·¯ ÔÓÊ „ÂÚ ÍÂ¯‡Ï ‰ÏÂÏÚ ‡È‰˘ ˙ÂÈ‰ . ˙‡ Û˙Â˘Ó· Â ·ÏÈ ÌÈ„¯˘Ó‰ È ˘˘ Ì‚ ÈÂ‡¯
‰ÙÂ¯È‡· ˘ÂÓÈ˘Ï Â¯Ò‡ ˘ ÌÈ¯ÓÂÁ‰ ‡˘Â  .  

 קוקסידיוסטטי 
במאגר . מחלת הקוקסידיוזיס היא מחלה טפילית הפוגעת בעופות ועלולה להביא למות  .1

).  קוקסידיוססטי  להל  ( תרופות למחלת הקוקסידיוזיס 18התרופות של משרד הבריאות רשומי  
לחלק  יש פעילות אנטיביוטית וה  ניתני  בתו& תערובת , הקוקסידיוסטטי  ה  חומרי  כימיי 

 במגבלה של    מקבלי  קוקסידיוסטטי  מהיו  הראשו  לחייה  ועד למועד שיווק  פטמי. המזו 
 . זמ  המתנה לפני שחיטה לחלק מהתכשירי 
, ט הסביר שמת  קוקסידיוסטטי  מוגדר כטיפול קליני"רופא וטרינר ראשי למחלות עופות בשו

פי שהיה ראוי שלכל א) על . והמרשמי  אמורי  להינת  בידי רופאי  קליניי  המטפלי  במשקי 
בדר& . הרי שבפועל אי  מרשמי  פרטניי  לכל משק ולכל סוג תערובת,  מרש  פרטני משק יינת

כלל כל מכו  תערובת מקבל מרש  גור) אחת לשישה חודשי  ומוכר את המזו  הרפואי שהוא מכי  
 . לכל דורש

נמצאו חריגות ברמת  2007 2005ט בשני  "בסקרי  לבדיקת שאריות ביולוגיות שנעשו בשו .2
בכל שנה מהשני  הללו נמצאו בפטמי  שנבדקו בסקר . השאריות של כמה קוקסידיוסטטיי 

ובייחוד , שאריות ביולוגיות המעידות על שימוש בקוקסידיוסטטי  שלא לפי ההתוויה
הדבר מעיד על כ& שמגדלי הפטמי  אינ  מקפידי  על זמני המתנה . בקוקסידיוסטט ניקרבזי 

ממצא זה מראה כי ההדרכה וההסברה אשר ניתנו למגדלי  : "2007ח לשנת "וד צוי  בדוע. כנדרש
ופעולות האכיפה , בעבר אודות הסכנות לבריאות הציבור כתוצאה מנוכחות שאריות אלה

כנראה שאינ  מועילות מספיק במניעת החריגות ויש מקו  לשקול , המבוצעות בתחו  זה במשחטה
ממצאי  דומי  נמצאו ג  בשני  שקדמו לסקרי  ".  החורגי נקיטת צעדי  משפטיי  כנגד

 .האמורי 
3. ¯ ˜ · Ï  Ì È Ë Ë Ò Â È „ È Ò ˜ Â נמצא כי מגדלי הבקר נוהגי  להשתמש בקוקסידיוסטטי   :˜

ט "השו, מכיוו  שהשימוש בקוקסידיוסטטי  בבקר נעשה ללא התוויה, אול . כבזרזי גדילה לבקר
 . אינ  בודקי  שאריות שלה  בבקר

כי , מהמסמכי  עולה. ואסור לשימוש בבקר, ט מוננסי  רשו  באר! כתרופה לעופותקוקסידיוסט
למרות זאת לא בדקה . ט שמגדלי בקר משתמשי  במוננסי " ידעו בשו2007  ו2006בשני  

. המעבדה לבדיקת שאריות ביולוגיות במכו  הווטרינרי את רמת השאריות של התרופה בבשר בקר
ועקב כ& הופסק , 2007ט החלו לחקור את הנושא בסו) "נריי  בשוהמפקחי  על התכשירי  הווטרי

 הוגשה בקשה קולקטיבית לאשר שימוש חריג בתרופה 2008במאי . חוקי במוננסי  השימוש הלא
לאחר .  לתכשירי  רפואיי 1986 ו"התשמ, )תכשירי (לתקנות הרוקחי  ) 3(א29לבקר לפי תקנה 

נית  , שה לרישו  תוספת התוויה לתכשיר לבקרשהוגשה לאג) הרוקחות שבמשרד הבריאות בק
 . עד שיסיי  משרד הבריאות את הרישו  בהלי& רגיל, אישור להשתמש בכמות מוגבלת של התכשיר



 809 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 ‡Â‰ ÌÈÁ˜Â¯‰ ˙„Â˜Ù· ˘¯„ Î ÌÂ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈÈ¯ È¯ËÂ ÌÈ¯È˘Î˙· ÌÈ ˘ Í˘Ó· ·Á¯  ˘ÂÓÈ˘
È‡ Ï˘Â È‡ÂÙ¯ ÔÂÊÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰ Ï˘ ‰‡ˆÂ˙ ¯˙È‰ ÔÈ·- ˙ËÈ˜  „‚ Î ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÚˆÓ‡

˜ÂÁ È¯ÙÓ . ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï È„Î Û˙Â˘Ó· ÏÂÚÙÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÏÚ
‡Ï‰-‰Ï‡ ÌÈ¯ÓÂÁ· È˜ÂÁ .   

  מרכיב בתזונת בעלי חיי   לשלשת עופות 
הלשלשת משמשת . לשלשת העופות משמשת לדישו  ולזיבול וכחלק ממזונ  של עגלי  לבשר

בתערובת או מוספת ,  קילוגרמי  ליו  לעגל3 1.5והיא ניתנת בכמות של , תחלי) זול למקורות חנק 
: לשלשת העופות עלולה להכיל את מכלול החומרי  שניתני  לעופות במזו . לתחמי!

. ועוד, תכשירי גדילה כגו  תכשירי  המכילי  ארס  אורגני, קוקסידיוסטטי , אנטיביוטיקה
בי התערובת הניתנת לבני בקר מצויות שאריות השירותי  להגנת הצומח בודקי  א  בי  מרכי

נוכחות שאריות בלשלשת העופות כמרכיב במזו  הבקר לא נבדקה עד מועד סיו  הביקורת . כימיות
 . בשיטתיות במעבדה לביקורת טיב המספוא שבשירותי  להגנת הצומח

תבדוק באופ  ר ועדת ההיגוי לשאריות וביקש ש" פנה לשירותי  להגנת הצומח יו2008בינואר  .1
 2007ר ועדת ההיגוי לשאריות ציי  בבקשתו שבסקר לבדיקת שאריות "יו. מדגמי ג  את הלשלשת

בשל הוספת זבל עופות לבֵרכות הדגי  כתחלי) תזונתי לחנק  , נמצאו רמות גבוהות של ארס  בדגי 
 .השירותי  להגנת הצומח לא השיבו לפנייתו). חלבו (
ט וציי  שיש בעיה "ר ועדת ההיגוי לשאריות ג  למנהל השו"ב יו כת2008באותו חודש ובמרס  .2

א) על פי שהדבר נעשה כבר שני  , טוקסיקולוגית בהוספת לשלשת עופות למזונ  של בני בקר
ר ועדת ההיגוי לשאריות הוסי) ואמר כי יש להתחיל בפעולה לאיסור שימוש בלשלשת "יו. רבות

 .בקר או דגי יהיו אלה בני , עופות כמזו  לבעלי חיי 
 . הנושא לא נבח , 2008אוגוסט , עד מועד סיו  הביקורת

 ¯·Ó·Â Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ÚÈ„Â‰ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó2008 ˙‡ Ï·˜Ó ‡Â‰˘ 
 È · ˙Ò·‡‰Ï ˙ÂÙÂÚ ˙˘Ï˘Ï· ˘ÂÓÈ˘‰ Í˘Ó‰· ˘„ÁÓ ÔÂ„Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Úˆ‰

¯˘·Ï ¯˜· . 
את הנושא הזה אלא ג  את השימוש בזבל עופות כי יש לבחו  לא רק , משרד מבקר המדינה מעיר

   . להאכלת דגי  בבֵרכות הגידול
 פיקוח על מזו  לחיות מחמד 

ייבוא מזונות לחיות מחמד מתבצע בפועל באישור מיוחד המונפק על ידי המחלקה לסחר חו! 
על מוצרי מזו  לחיות . ט"במשרד החקלאות ועל סמ& היתרי  מהמחלקה לטיב המספוא ומהשו

היתר . ונדרש לקבל עבור  היתר עסקה ממנהל השירותי  להגנת הצומח, חמד חל צו הפיקוחמ
. כל משלוח מיובא מאושר בנפרד, נוס) על כ&. העסקה שנית  למזו  לחיות מחמד הוא היתר שנתי

בדיקת המדינה שממנה מיובא המזו  ומצב : תהלי& התרת הייבוא לאחר הגשת הבקשה להיתר כולל
ובכלל זה קבלת אישור , בדיקת עמידת המפעל המייצר בדרישות הנוגעות לעניי ; התחלואה בה
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והצגת אישור ; הרשות המוסמכת במדינת הייצור על אודות תהליכי הייצור והפיקוח הווטרינרי

לאחר מת  היתר הייבוא נבדק המשלוח על ידי הרופא . לייבא את סוג המוצר בידי החברה המייבאת
. ודגימות ממנו נשלחות למעבדה הממשלתית שבמכו  הווטרינרי, להווטרינר הממשלתי בנמ

 . וסלמונלה במזו ) חיידקי (בבדיקה זו נבדקת נוכחות  של מיקרואורגניזמי  
) מזו  לחיות מחמד(בדיקת תהלי& שחרור  מהנמל של תוספי מזו  ושל מוצרי  מוגמרי   .1

לכ  .  כל המשלוחי  ואת כל האצוותהעלתה כי השירותי  להגנת הצומח אינ  יכולי  לבדוק את
נמצא כי אי  בודקי  שימורי  המיועדי  לחיות . בדיקה מעמיקה של המשלוחי  נעשית באופ  מדגמי

 . לשירותי  להגנת הצומח אי  כלי  לבדוק אות , כאמור, "רטוב"היות שאלה נחשבי  מזו  , מחמד
דקת נוכחות  של אפלטוקסיני  אלא לא נב) כולל מזו  לחיות מחמד(במוצרי מספוא מוגמרי   .2

באשר למוצרי  מ  החי נקודת המוצא . בדיקה זו אינה תנאי ס) לייבוא לישראל. במקרי  חריגי 
המקצועית של השירותי  להגנת הצומח היא שבמוצר המוגמר האחריות היא על המפעל המייצר 

ת את מוצריה  על ומחובת  להודיע למדינות המייבאו, ועל המדינות שמתעדות את המוצרי 
, הבודקי  כל מוצר מיובא, ט"זאת בניגוד לנקודת המוצא המקצועית של השו. תקלות במוצרי 

 .גולמי ומעובד כאחד
על מנהל השירותי  להגנת הצומח לבצע את הבדיקות הדרושות כדי , לדעת משרד מבקר המדינה

ג  הוא נושא ,  צו הפיקוחלפי" מנהל"מתוק) היותו ה. להבטיח את טיב מוצרי המספוא המוגמרי 
  .באחריות א  משלוחי  של מזו  שאינו ראוי למאכל נכנסי  ארצה

 מער  סמכויות הפיקוח על מזו  לחיות מחמד 
 התגלה שמוצרי מזו  לכלבי  מתוצרת חברה בארצות הברית גרמו למות  של 2006בתחילת שנת 

מונית הורה משרד החקלאות שבוע לאחר ההרעלה הה.  אחרי 70  כלבי  ולאשפוז  של כ40 כ
מר יוסי , ל משרד החקלאות דאז" מינה מנכ2006בפברואר . ליבוא  להסיר את המוצרי  מהמדפי 

צוות בדיקה לבחינת היערכות המשרד ולאופ  טיפולו בפרשת הרעל במוצרי המזו  לכלבי  , ישי
 ).  צוות הבדיקה להל  (

 : המסקנות העיקריות של צוות הבדיקה היו
מער& הסמכויות בנושא זה נשלט ה  על ידי צו .  כפילות בטיפול בנושא מזו  לבעלי חיי  יש .1

 1988 ח"התשמ, )יבוא ויצוא של מוצרי  מבעלי חיי (הפיקוח וה  על ידי תקנות מחלות בעלי חיי  
הסמכות להעניק היתרי עסקאות נתונה בידי , על פי צו הפיקוח).  תקנות מחלות בעלי חיי  להל  (

, על פי תקנות מחלות בעלי חיי . וזאת באמצעות המחלקה לטיב המספוא, רותי  להגנת הצומחהשי
לאחר שהמוצרי  . ט"סמכות רישוי הייבוא היא ג  של מנהל השו, א  במזו  יש רכיבי  מ  החי

, סמכויות הפיקוח על שיווק  נתונות באופ  בלעדי בידי השירותי  להגנת הצומח, מיובאי  לישראל
 .על פי צו הפיקוח" מנהל"כוח מינויו של מנהל השירותי  להגנת הצומח לוזאת מ

 אינו כולל בדיקות  ט " ה  של השירותי  להגנת הצומח וה  של השו מער& הבדיקות  . 2
 . לאפלטוקסיני 

מועד בו החלו הכלבי  , 2006 ועד פברואר 2005ט בדצמבר "מרגע קבלת ההתרעה מהשו . 3
, ת השירותי  להגנת הצומח בהיעדר יוזמה לבצע בדיקות כלשה  במוצרי התאפיינה התנהגו, למות

בדיקה מעבדתית (וה  בהיעדר בקרה יזומה על מהלכי היבוא  בנדו  , 43על א) סימני האזהרה
 ). Recall  להל  , ופעולת איסו) המוצרי  מהשוק

__________________ 
הודעת החברה כי החלה באיסו/ המוצרי   ;ט על הימצאות רעלני  במוצרי החברה"מידע שהגיע מהשו  43

 .ועוד,  כלבי  ועל הקשר האפשרי למוצרי המזו ט על תמותת"דיווחי  ראשוני  שהגיעו לשו; מהחנויות
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הייבוא ובעת ט לאחר הוצאת היתר "שיתו) הפעולה בי  השירותי  להגנת הצומח לבי  השו .4
ט בשלב מת  "השירותי  להגנת הצומח פועלי  יחד ע  השו. משברי  צרי& להיות מוסדר בנהלי 

מהמסמכי  עולה כי היעדר סמכות אחת שתכריע באופ  , אול . ההיתר לייבוא מזו  לבעלי חיי 
 ט בתחו  המזו  לבעלי חיי  הופ& את"סופי בנושאי  המשותפי  לשירותי  להגנת הצומח ולשו

 . תהלי& קבלת ההחלטות בעת משבר לקשה יותר
ל משרד החקלאות דאז דוח ובו המלצות בדבר האופ  שבו " הגיש צוות הבדיקה למנכ2006ביולי 

אפשר לשפר את הפיקוח על מזו  לחיות מחמד ואת שיתו) הפעולה בי  השירותי  להגנת הצומח 
מלצות אלה עלה כי במועד סיו  בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה אחר יישו  ה. ט"ובי  השו
הטיפול ביישומ  של המלצות אחרות של צוות . בוצעו רק חלק מה , 2008אוגוסט , הביקורת

 : כמפורט להל , 2008אוגוסט , הבדיקה לא הושל  עד מועד סיו  הביקורת
דיר חוק אשר יס, ייבוא ושיווק מזו  לבעלי חיי , לא קודמה חקיקת חוק אחיד ומתוא  בנושא ייצור

ט "לא שופר ולא הוסדר בנוהל ברור ומוגדר שיתו) הפעולה בי  השו; את מער& הסמכויות בנושא
לא נקבע נוהל להערכת סיכוני   ;Recallלא נקבע נוהל לביצוע ; ובי  השירותי  להגנת הצומח

ובמידת , ט"ולניהול משברי  שלפיו יפעלו כל הגורמי  המקצועיי  בשירותי  להגנת הצומח ובשו
באשר לסעי) זה הסביר משרד החקלאות למשרד מבקר המדינה כי . ור& ג  במשרד הבריאותהצ

 . ניהול משברי  בכל מקרה נעשה לגופו של עניי 
משרד מבקר המדינה סובר שראוי לקבוע נוהל להערכת סיכוני  ולניהול משברי  היות וניהול אד 

כגו  העברת , וע שבו נפגעו הכלבי הוק בעת משבר אינו מבטיח פעילות מיטבית כפי שנלמד מהאר
קשר מתוא  ע  הלשכה המשפטית ושיתופו של משרד , מידע והערכה משותפת של הסיכוני 

   . הבריאות במידת הצור&
 סיכו 

 ‰ÚÈ‚ÙÏ ‡È·‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ¯˘‡ ÌÈÈÁ ÈÏÚ·Ï ÔÂÊÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ  ˙¯Â˜È··
Ì„‡‰ È · ˙Â‡È¯·· ‰ÚÈ‚ÙÏ Û‡Â ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ˙Â‡È¯·· . ÌÈ˙Â¯È˘Â ÌÈÎ¯ˆÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ Âˆ

)Â· ¯ÁÒ‰Â ‡ÂÙÒÓ ¯ÂˆÈÈ( ,Ï˘˙‰"‡-1971 ,ÌÈ·¯ ÌÈ‡˘Â  ¯È„ÒÓ Â È‡Â ÛÈ˜Ó Â È‡ , Ì‰·Â
 ÔÂÊÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰"·ÂË¯ "ÌÈÈÁ ÈÏÚ·Ï , ˙Â‡¯Â‰ ¯„ÚÈ‰Â È‡ÂÙ¯ ÔÂÊÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰

˘ÂÓÈ˘Ï Â¯Ò‡ ˘ ÌÈ¯ÓÂÁ ˙„Ó˘‰Ï .‰Ê ·ˆÓ ,ÈÏÚ· ÏÂ„È‚· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÏÎÏ ·ËÈ‰ ÚÂ„È‰ 
ÌÈÈÁ ,˙Â ÈÈ¯·Ú „„ÂÚÏ ÏÂÏÚ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  , ‡ÂÙÒÓ· ¯ÁÒ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ‡˘Â · ˙ÂÏÈÙÎ ˘È

ÁÓÂˆ‰ ˙ ‚‰Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÈ· ,ÁÂ˜ÈÙ‰ Âˆ ÁÂÎÓ ÌÈÏÚÂÙ‰ ,ÌÈÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÈ·Â ,
 ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ˙ÂÏÁÓ ˙„Â˜Ù ÁÂÎÓ ÌÈÏÚÂÙ‰]˘„Á ÁÒÂ [ ,Ó˘˙‰"‰-1985 ; ÌÂ‡È˙‰ ˙Ú· ‰·

 ‰ÙÈÎ‡ ‡˘Â · ÌÈÙÂ‚‰ È ˘ ÔÈ·¯„ÒÂÓ Â È‡ ‰¯˜·‰Â ‡Â·ÈÈ‰ ÈÏ‰Â  Ï˘ . ÏÚ ¯·‚˙‰Ï È„Î
 ‰˙Â‡  ‰¯˜· ÁÈË·‰ÏÂ ˙ÂÈÚ·‰- ˙ÂÁ˙ÂÙÓ ˙Â È„Ó· ˙ÂÏ·Â˜Ó‰ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙÏ - ÏÎ ÏÚ 

Â˜ÂÂÈ˘Â ‡ÂÙÒÓ‰ ¯ÂˆÈÈ È·Ï˘ , ÔÂÊÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ˘„Á‰ ˜ÂÁ‰ ˙˜È˜Á ˙‡ ‰¯‰Ó· ÌÈÈÒÏ ˘È
ÌÈÈÁ ÈÏÚ·Ï .ÈÏ‰· ‡˘Â ‰ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ÓÂ˘Ê¯ÂÊÓ Í . ÈÂ‡¯ ÛÒÂ ·

 Ô˙Ó ÔÂÁ·Ï Â‡Â·· ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·Ï ‰‚‡„‰ ˙‡ ÂÈÏÂ˜È˘ ÏÂÏÎÓ· ÏÂ˜˘È ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó˘
¯ˆÈÈÏ ÌÈ¯˙È‰ ,‡ÂÙÒÓ ˜ÂÂ˘ÏÂ ‡·ÈÈÏ ,ÔÂÊÓ ÈÙÒÂ˙· ¯ÂÓ‡‰ ÏÎ· „ÂÁÈÈ· , ÌÈ¯È˘Î˙ Ì‰˘

¯·„ ÏÎÏ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ . 
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Î· ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÔÈ· ÌÈÈ˙Â‰Ó ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ Â‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·· Ú‚Â ‰ Ï

ÔÂÊÓ ÈÊÎ¯Ó·Â ˙·Â¯Ú˙ È ÂÎÓ· È‡ÂÙ¯ ÔÂÊÓ ˙ Î‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ . „¯˘ÓÏ ÚÈ„Â‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
 ÌÈÈÁ ÈÏÚ·Ï È‡ÂÙ¯ ÔÂÊÓ Â‡ ÔÂÊÓ ÌÈ¯ˆÈÈÓ ¯˘‡ ˙·Â¯Ú˙ È ÂÎÓÂ ÔÂÊÓ ÈÊÎ¯Ó˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó

˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÁÂ˜ÈÙ· Ì È‡ , „¯˘Ó È„È· ˙È„ÚÏ· ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÍÎ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎÂ
˙Â‡Ï˜Á‰ .·È˘‰ „‚ Ó ‡Â‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó 

ÌÈÁ˜Â¯‰ ˙„Â˜Ù ÏÚ ˜ÂÁ‰ ÁÂÎÓ „˜ÙÂÓ‰ ,‡˘Â Ï ˙ÂÈ¯Á‡ ÂÏ ˘ÈÂ . „¯˘Ó ·˙Î „ÂÚ
 Ï˘ ˙ÂÁ˜Â¯‰ Û‚‡ È„È· ˙‡ˆÓ  ÌÈÈ¯ È¯ËÂÂ‰ ÌÈ¯È˘Î˙‰ ‡˘Â Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ÏÎ˘ ˙Â‡Ï˜Á‰

˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó .ÔÈ˜˙ ‡Ï ·ˆÓ Â‰Ê ÈÎ ˘È‚„ÓÂ ¯ÊÂÁ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó . ˘ ÏÚ ÌÈ„¯˘Ó‰ È
ÌÎÒÂÓ ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏÂ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ „ÁÈ „ÚÂÂÈ‰Ï .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  , ˘„Á‰ ˜ÂÁ‰ ˙˜È˜Á ˙¯‚ÒÓ·

ÌÈ„¯˘Ó‰ È ˘ ÔÈ· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ Ì‚ ¯È„Ò‰Ï ˘È ÌÈÈÁ ÈÏÚ·Ï ÔÂÊÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ . 
 


