
החלב  ייצור  שרשרת  את  שבדקו  האירופי,  האיחוד  נציגי 
האירופי, לשוק  מוצרים  לייצא  אישור  למתן  הישראלי 
צירפו את ישראל לנבחרת העילית של איכות החלב בעולם.

החלב  נחשב  שלו  האיכות  בקרת  ובשל  איכותו  בשל 
הישראלי לאחד הטובים בעולם.  

החלב  ענף  של  והפיקוח  הבקרה  תחנות  סקירת  להלן 
ביותר  והבטוח  המוכיחות את היותו המפוקח  בישראל 

מבין ענפי המזון.

מערכות
הבקרה והפיקוח
של ענף החלב

www.milk.org.il
מועצת החלב

הפרה היא חיה נקבית, בשל כך מפריש גופה 
הורמונים שחלקם הזעיר מגיע גם לחלב. 

מערכת העיכול של האדם מפרקת את מרבית 
ההורמונים האלה. 

רמות ההורמונים הקיימים בחלב פרה נחשבות 
בלתי מזיקות וכדי להגיע לרמות הנחשבות 

מסוכנות לצריכה יש לצרוך מאות ליטרים
)לגבי אסטרוגן( ואלפי ליטרים )לגבי 

פרוגסטרון( של חלב ביום. 
בדיונים, בהשתתפות מומחים בעלי שם, 

המובילים בתחומם בעולם, קבעו נציגי 
ארגון הבריאות העולמי )WHO( וארגון 

המזון של האו”ם )FAO(, כי הרמה המזערית 
של ההורמונים הטבעיים בחלב )אסטרוגן 

ופרוגסטרון( אינה משפיעה בשום צורה על 
בריאות הציבור. 

בדיקה שערכה מועצת החלב הישראלית 
)2013( מציבה את החלב הישראלי, מבחינת 
כמות ההורמונים, בשורה אחת עם המדינות 

המתקדמות בעולם. מומחים מובילים 
בתחומם בארץ ובעולם סברו פה אחד כי אין 

לכמויות ההורמונים, הקיימים בחלב הישראלי, 
כל השפעה על בריאות האדם.

הורמונים אנדוגניים

תהליך ייצור החלב ומערכות הבקרה והפיקוח
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כלל  קפדנית  ופיקוח  בדיקה  מערכת 
ארצית, באמצעות “קופת חולים” וטרינרית 
החלב  כי  מבטיחה  פרטיים,  ורופאים 
המשווק בארץ מיוצר אך ורק מפרות, עזים 

וכבשים במצב בריאותי תקין. 

המערכת כוללת:
טיפול וטרינרי קליני בשדה: כל מגדל א. 
מקנה מבוטח בביטוח בריאות ומקבל  

שירות וטרינרי לאורך השנה כולה.  
באמצעות ממשלתי,  פיקוח  מנגנון  ב. 
)דומה אזוריות  וטרינריות  לשכות   

כל  המחלבה.  בשער  שמבוצעות  בדיקות 
)תהליך  הבדיקה  את  עובר  חלב  משלוח 
אם  הקובעת  בהיקפו(  לישראל  ייחודי 
הוא מאושר או פסול. אם המשלוח פסול, 
שופכים את החלב והמגדל נקנס בחומרה.

הבדיקה כוללת: 
מעכבים חומרים  נוכחות  שלילת  א. 
)חומרים אנטיביוטיים וחומרים אחרים  

העלולים לפגוע בבריאות האדם(.  
החלב: של  החמיצות  רמת  קביעת  ב. 
פגיעה על  מרמזת  זה  בערך  עלייה   
באיכות החלב כתוצאה מבעיות קירור  

תחנה 1    טיפול רפואי בבקר ובצאן ושמירה על בריאותם   

הבריאות(: משרד  ללשכות  במבנהו   
משרד של  ומבצעת  מפקחת  זרוע   
הווטרינריים והשירותים  החקלאות   

בישראל.   
העטין  לבריאות  הארצי  המערך  ג. 
מועצת בתוך  מחלקה  )מאל”ה(:   
בריאות בשיפור  העוסקת  החלב   
הגולמי החלב  ואיכות  העטין   
מקצוע ואנשי  מעבדות  באמצעות   

בתחום.  

תחנה 2    בדיקות בחלב טרם קבלתו למחלבה   

והאחסון הייצור  בתהליך  הגיינה  או   
ברפת/דיר.  

על החלב:  טמפרטורת  בדיקת  ג. 
הטמפטורה להיות מתחת ל-4 מעלות  

צלסיוס.   
מים הימצאות  מים:  נוכחות  בדיקת  ד. 
החלב הרכב  את  מעוותת  מוספים   

ופוגעת באיכותו ובבטיחותו.  
חריגה ומראה:  ריח  טעם,  בדיקות  ה. 
לתהליך מהכנסתו  המכל  את  פוסלת   

הייצור.  

עוברים  החלב  מוצרי  כל  לחוק,  בהתאם 
גבוהה  בטמפרטורה  )חימום  פסטור 
להשמיד  במטרה  קצר(  זמן  למשך 
גורמים פתוגניים מחד ולשמור על רכיבי 

החלב וסגולותיו המיוחדות מאידך. 

תחנה 3    פסטור   

בהתאם לתקן 55, “חלב פרה גולמי”, בכל 
יום נשלחות מכל משק, נוסף על בדיקות 
למעבדה  חלב  בדיקות   ,)2 )תחנה  הסף 

המרכזית בקיסריה, כדי לבצע:
ספירת תאים סומטיים: מדד לבריאות  .1

העטין ברמת העדר והפרה הבודדת   

תחנה 4    פיקוח ובקרה   

לרמת מדד  כללית:  חיידקים  ספירת   .2
אם הגולמי.   החלב  של  ההיגיינה   
והחלב מהתקן,  חורגות  התוצאות   
אינו מתקבל במחלבה, המגדל נקנס עד  

לשיפור התוצאות.   

תחנה 5    תרופות לשימוש וטרינרי   

חלב  למחלבה  לשלוח  מוחלט  איסור  חל 
כזה  חלב  בתרופות.  המטופל  חיים  מבעל 

מופרד מחלב העדר ואינו משווק כלל. 
מאושרות  תרופות  לשימוש  מותרות 
ובעלות מספר רישוי של משרד הבריאות 
ימי  על  להקפיד  הרפתן  על  בלבד. 

התרופות,  יצרן  לתווית  בהתאם  המתנה, 
המבטיחים כי שאריות התרופה התפרקו 
טיפולים  כי  לזכור  יש  מהגוף.  והופרשו 
במטרה  החיים  לבעלי  ניתנים  וטרינריים 

למנוע מהם סבל ותמותה מיותרים.

תחנה 6   הורמונים   

חל  תרופות.  כדין  הורמונים  של  דינם 
הגברת  לצורכי  בהם  שימוש  על  איסור 
ייצור חלב.  ההורמונים המותרים לשימוש 

בישראל אינם מסוכנים והפרשתם בחלב 
מזערית וללא השפעה על בריאות האדם 
)גם בצריכה של עשרות כוסות חלב ביום(. 

תחנה 7    חומרי הדברה  

השירותים הווטרנריים במשרד החקלאות 
שנתי  סקר  עורכים  הבריאות  ובמשרד 
לבדיקת חומרי הדברה, רעלנים וחומרים 
השנתיות  הסקר  תוצאות  בחלב.  נוספים 

כל  הארגונים.  בפרסומי  מתפרסמות 
לגילוי  תחקיר  מחייבת  מהנורמה  חריגה 

מקורה, למניעת הישנות המקרה בעתיד. 

תחנה 8    מה קורה לחלב שנפסל?  

פסילה  הוראת  יוצאת  נפסל  שחלב  ברגע 
נשלח  הפסול  והחלב  החקלאות  ממשרד 
לשפד”ן, בליווי צמוד של מחלקת הפיצו”ח 

במשרד  והחי  הצומח  על  הפיקוח  )יחידת 
החקלאות(.

רק בישראל

מחולקות לרפתן ערכות 

לבדיקת שאריות 

אנטיביוטיקה,

וכל מגדל רשאי לשלוח 

למחלבה דגימות לצורך

ביצוע בדיקה, טרם

הוספת החלב

למכל הכללי. 
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