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 האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים -רגולציה של אנטיביוטיקה במכוני תערובת

 

לפיקוח על מזון לבע"ח,  לקראת כניסת החוקבמסגרת השינויים שמבצעים השירותים הווטרינרים 

 המזון בתעשייתאנטיביוטיים  בזרזים השימוש בפועל היקפי את לאמוד לתוקף, ובמטרה  2014-התשע"ד

, מיפוי של השימושים הקיימים 2014חיים, במהלך שנת  ביצע האגף לפיקוח על מזון לבעלי .חיים לבעלי

 הנהוגה המדיניות מול אל ישראל במדינת הקיים של המצב בדיקה לבצעוכן,  םאנטיביוטייבזרזים כיום, 

 המזון לבע"ח. תבזרזי גדילה אנטיביוטיים בתעשיי השימוש מותר בארה"ב, בה

 

מזון לבעלי חיים בישראל.  יצרני כלל עם בפגישות ואימותם שאלונים העברת באמצעות נעשה המיפוי

 והתוויות. בפועל, באילו כמויות, מינונים משתמשים זרזים נבדק באלו המיפוי במהלך

 המותר בעניין, הן לעניין המינון FDA -בין מדיניות ישראל למדיניות ארגון ה פער הבדיקה העלתה כי קיים

 המינונים להזינם. בעקבות הבדיקה, הוחלט לפעול באופן מידי להתאמת שהותר בעלי החיים לסוגי והן

 למדיניות הנהוגה בארה"ב. , בישראל והתוויות

 

מאגף הגידול  יועבר רישום זרזיעוד הוחלט, כי כפי שנהוג בארה"ב, עם כניסת החוק לתוקף, 

 במשרד רישום התרופות פנקס והם ירשמו במסגרתלפיקוח על מזון לבעלי חיים לאגף הרוקחות, 

 הבריאות.

 

 אז מה בעצם הולך להשתנות?

 כניסת חוק המספוא החדש לתוקף מבטלת את סמכותנו לרשום זרזים אנטיביוטים כתוספי מזון.

 החדשחוק   צו המספוא 

 תרופות םאנטיביוטיי זרזי גדילה-תוסף מזון הגדרה

 אגף הרוקחות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים סמכות רישום

חובת מרשם 

 רפואי

 חובה פטור

פיקוח על 

שימוש במכון 

 התערובת

 פיקוח כמזון רפואי פיקוח כמזון רגיל
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 ?ועד לכניסת החוק החדש לתוקף.... מה קרה

, כיצד נערך השטח ליישום החוק החדש, גילנו תמונה מאוד 2016בפברואר  בבחינה מחודשת של הנושא,

 .2014מעודדת, בהשוואה לשנת 

 

. עיקר השינוי , במזוןירידה משמעותית במתן זרזים אנטיביוטייםענף החזירים והבקר ישנה בענף הפטם, 

כיום מדובר רק שמתערובות הפטם הכילו זרזים אנטיביוטיים בעוד  92% 2014חל בענף הפטם שבשנת 

 מתערובות הפטם.  66%על 

 ף ההודים לא חל שינוי.נבע

 ?כיצד מוסבר השינוי

 . שפרי עיכולהתוספים המוגדרים כמ, בבואנו לבחון את נתוני הרישום של התוספים הזאוטכניים

 .2016ועד לפברואר  2015במהלך שנת  אנו למדים שישנו גידול משמעותי ברישום של תוספים מקבוצה זו
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 צאן בקר הודים הטלה חזירים פטם

 ח"שימוש בזרזי גדילה רפואים במזון לבע

2016 2014 

 סוגי תוספים

 זאוטכניים

2014 2015 2016 

 85 102 85 אנזימים

 27 31 29 זרזים אנטיביוטים

 13 14 14 צמחיים זרזים

 51 56 27 פרהביוטיקה

 51 49 30 פרוביוטיקה

 228 252 185 סה"כ

  36% 23% 
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 לסיכום,

ם ברגולציה. שינויים שיובילו  אותנו ליישום מדיניות חקיקה שוות והתעשייה נערכים לשינויי השוקאנו למדים ש

 .FDAב ערך לזו המקובלת 

היקפי ו כתרופות יצמצם את מס' התכשירים המורשים םהאנטיביוטיי המעבר לרישום הזרזים, ולהערכותינ

 רק ילך ויגבר. המזון לבעלי חייםהרישום והשימוש בתוספים זאוטכניים בתעשיית 

האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים, גם לאחר מעבר סמכות הרישום לאגף הרוקחות ימשיך  בכל מקרה,

 לוודא כי יצרני המזון לבעלי חיים המבצעים שימוש בזרזי גדילהמטרה , בבפעולות של פיקוח ואכיפה 

 , פועלים בדומה להוראות ולנהלים החלים על שימוש בכל תרופה אחרת.אנטיביוטיים

 .בעלי החיים ורווחתם ובטיחות המזון המיוצר על ידםוהכל במטרה להבטיח את בריאות 

 

 

 

 

 

  בברכה,

 שנידור-פנינה אורן 

 מנהלת האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים 

 

 


