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:מקור השאריות הכימיות

תרופות  »

חומרי הדברה»

מזהמים סביבתיים»

למאכל אדם נחשפו אליהם במהלך  המיועדים חומרים שונים שבעלי חיים 

מהווים סכנה לבריאות הציבורתוצרת /ושאריותיהם בבשרהגידול 

מהן שאריות כימיות



סיכונים משימוש לא מושכל בתרופות  



?האם המוצר בטוח לציבור#

-חורג שימוש #

צולביםזיהומים , חומרים בשימוש, מגמותזיהוי 

מידיתבדיקות הסקר אינן מאפשרות אכיפה תוצאות #

מטרות סקר שאריות כימיות



2000–ס"התש, [ביולוגיותשאריות מניעת ]מחלות בעלי חיים תקנות #

מימון של המדינה  #

נבדקים בהתאמה לאיברי המטרה שלהםמטבוליטים#

מגוון רחב של חומרים  בדיקת #

תוצאות אינן מתקבלות בזמן אמת  #

נחירה  / ללא עיכוב טבחות בבית המטבחיים #

סקר שאריות כימיות



בשר צאן–תוכנית דיגום שנתית 



"  משק בסיכון"

האקראיתמשק שנמצא בתוצאות חורגות מהתקן בבדיקת הסקר 

משק בסיכון–סקר שאריות כימיות 

עד[תיאוםוללא]הנחירה/המטבחייםלביתבהגעתויידגםבסיכוןמשק

אצלושנמצאהחומרלשאריותעוקבותשליליותתוצאות5להשגת

.שנהמחצייפחתשלאזמןבפרק,בחריגה



"  משק בסיכון"בדיקת 

י המגדל"תשלום ע#

נבדקת נוכחות החומר שנמצא בחריגה בבדיקת הסקר בלבד#

[ 'שע48]בדיקה דחופה -מתן קדימות במעבדה #

כל הטבחות השייכות למשק מעוכבות  #

שליליתהמטבחיים עד לקבלת תוצאה בבית 

השמדת כל הטבחות–תוצאה חיובית #

משק בסיכון–סקר שאריות כימיות 



הגדרות

MRL – Maximum Residue Limit

החיבמוצרים שמקורם מן מותרת מירביתרמת שארית 

"שרידים במסגרת התקן"

המותרתהמירביתמהרמה הנמוכהמציאת שארית ברמה 

"תוצאה חורגת מהתקן"

המותרתהמירביתמהרמה גבוהההמציאת שארית ברמה 



הערות2016201720182019

כלורטטרציקלין

דוקסיציקלין+ 
4

7242כלורטטרציקילן

ללא התוויהשימוש1222סולפהדיאזין

+  אנרופלוקסצין

ציפרופלוקסצין
21

אסור בשימוש שלא  

ח"י ההתוויה בבע"עפ

המשמשים למאכל  

אדם

השוואה רב שנתית לשאריות שנמצאו בחריגה  
מהרמה המותרת בבשר צאן



השוואה רב שנתית לשאריות שנמצאו בחריגה  
מהרמה המותרת בבשר צאן

הערות2016201720182019

41378איברמקטין
בחיות המשמשות  אסור

לייצור חלב למאכל אדם

?איברמקטיןהאם באמת יש ירידה בממצאי החריגות של 



שנמצאו בחריגה מהרמה המותרת בבשר שאריות 
זיהוי מגמות שימוש חדשות–צאן 

הערות2019

1אוקספנדזול

1לבמיזול

1דורמקטין
ח המייצרים"לא לשימוש בבע

חלב למאכל אדם

ללא התוויהשימוש2פנבנדזול

חריגות לחומרים כ "סה

אלו
5



הערות2016201720182019

כ מקרים  "סה

חריגות שנתיות
12212118

השוואה רב שנתית לשאריות שנמצאו בחריגה  
מהרמה המותרת בבשר צאן



חומרים ללא רישום
כנדרשרישוםעברולא

ומכאןהבריאותבמשרד
לשימושמאושריםשאינם

ישראלבמדינתחוקי"עפ

אינם  אשר חומרים 
מופיעים בחוברת ה  

MRL

עבירה על החוק 1.
.הבשר אינו ראוי למאכל אדם-חריגה מירביתכרמה נחשבת 2.

ללא רישום המאותרת בבשר של חומר שאריתיתכל רמה 
בחומר ומקורה 



התוויה( ללא)שימוש מחוץ 
OFF LABEL

בישראלתרופותרישום
ואלה,הטיפולמתןעבורההתוויותמהןהקובעמפקחהגוףהבריאותמשרד

.לצרכןבעלוןוהןהתרופהרישוםבקובץהןרשומות

התוויה
.הבקשהמגיששלהרישוםבקשתולפי,היצרןמהוראותשונהלהיותיכולה

?  אז מה קובע

!לצרכןבעלוןומופיעהבריאותבמשרדשנרשםמהורקאך



2016בספטמבר 20





הערות2016201720182019

+ אנרופלוקסצין

ציפרופלוקסצין
21

י "אסור בשימוש שלא עפ

המשמשים ח"בבעהתוויה ה

למאכל אדם

פלורוקווינולונים
שימוש אסור מחוץ להתוויה



אסור  –בצאן 
י חוק"בשימוש עפ





https://data.health.gov.il/drugs/index.html#/medDetails

אין התוויה רשומה לכבשים

תכשיר רשום ושימוש ללא התוויה–נורודין

https://www.norbrook.com/products/norodine-24

https://data.health.gov.il/drugs/index.html#/medDetails
https://www.norbrook.com/products/norodine-24


OFFשימוש ללא התוויה -נורודין LABEL

:שימוש ללא התוויה בכבשים
י החוק בישראל"מותר עפ= FDAי "אינו אסור ע



OFFשימוש ללא התוויה -נורודין LABEL

מותרתמירביתללא התוויה לא נקבעת רמה 
כל ערך של שאריות נחשב לחורג= 

עבירה על החוק

ימי המתנה28נדרשים 



ללא התוויה-הבריאות . י רישום מ"עפ: חריג
מותרת בכבשים ועיזיםמירביתאולם קיימת רמה 

ימי המתנה28נדרשים 



שמירה על זמני המתנה
זמן המתנה

צורכיםשאנובמזוןכימייםחומריםשאריותיהיושלאלהבטיחמנתעלנדרש

זמן המתנה קצר
המזוןיצורלשרשרתח"בעשלמהירההכנסה/החזרהמאפשר

זמן המתנה ארוך
היעילותאםגם,מזוןיצורלשרשרתלחזרההנדרשממושךהמתנהבזמןחיסרון
יותרטובה

אופן,ח"בעלסוגההתוויותאתקובעתהתרופותיצרנית*
הנדרשיםההמתנהוימי,(הדברה,הזרקה,מזון)הטיפולמתן





"החקלאית"הנחיות מעלון 



https://www.zoetis.co.za/products/sheep-and-goats/dectomax.aspx

https://www.zoetis.co.za/products/sheep-and-goats/dectomax.aspx


הערות2016201720182019

שימוש מחוץ להתוויה1פנבנדזול

י הסכמת המנהל  "עפ
מותר שימוש מחוץ להתוויה של  

28בכבשים ולכך נדרשים פנבנדזול
ימי המתנה



הבדלים בין יצרנים
IVERMECTINאיברמקטין

https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/byDrug

https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/byDrug


?  מי קיים בארץ
?מה ההבדל



https://data.health.gov.il/drugs/index.html#/medDetails

ללא התוויה בכבשים  
שימוש מחוץ להתוויה  

?ימי המתנה 28

https://data.health.gov.il/drugs/index.html#/medDetails


http://www.ecoanimalhealth.com/ecomectin/

ימי המתנה42

http://www.ecoanimalhealth.com/ecomectin/


משרד הבריאותצרכן מאתר לנלקח מעלון 

ימי המתנה42






