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פתחדבר
יצרני החלב מהווים חוליה חשובה ביותר בתוך שרשרת האיכות של ענף החלב בארץ.
שותפיםנוספיםכמוספקיהמזון)מרכזימזון-תערובות(,מוביליהחלבוהמחלבותמשלימיםשרשרת
מזוןזוכלאחדבתחוםאחריותו.המטרההמשותפתלכולםהייתהונשארהלייצרולשווקאתהחלב
ומוצריוכמזונותבריאים,איכותייםובטוחיםלכללהצרכנים.
יצרניהחלבנדרשיםמעברלדאגהלפרנסתםלשמורגםעלבריאותציבורהצרכנים,עלבריאות
ורווחתהמקנהוכןעלאיכותהסביבהבההםפועלים.מדריךזהמיועדלהםוהואכוללאתהנושאים
החייביםבהתייחסותופעולהלצורךקבלתתוהאיכות.הואנכתבבצורהפשוטהוענייניתומטרתולהבהיר
ולקדםאתהנושאיםהדורשיםטיפולברמתמשקהחלבהבודד.מצורפיםאליונספחיםשוניםוכן
דוגמאות של טפסים ודוחות האמורים להקל על המגדל במערכת הניטור והבקרה העצמית.
יצרניהחלב מחויביםלהבטיחלעצמםכיהכלליםוהנחיותבמדריךזהיבוצעוויבוקרובביקורת
פנימיתוחיצוניתתוךשימתדגשעלהצעדיםהמניעתייםהכתוביםבו.מניעתהבעיהעדיפהתמידעל
הצורךוהמשאביםהדרושיםלטיפולבה.ישוםהנחיותאלובמלואןיבטיחבסופושלדבריצורחלב
בריא,בטוחוהעקרריווחי.במקבילתעלהמודעותציבורהצרכניםלתהליכיהאיכותוהבטיחותהמחייבים
אתכללענףהחלבוכךגםיובטחחוסנו.
מועצתהחלב בשיתוף גופים נוספים כמו השירותים הוטרינרים ,התאחדות מגדלי הבקר,
משרדהחקלאותוהגנתהצומח,משרדהבריאותוהמשרדלהגנתהסביבה,הרופאיםהווטרינריים
והמחלבות,מבקשיםיחדאיתכםיצרניהחלב,להובילאתהמהלךולהגיעלהנחלהמיירביתשלתואיכות
ובטיחותזה.
יחדנשמורונחזקאתענףהחלבונהפוךאתהחלבלמוצרהמזוןהאיכותיוהבטוחביותרלצריכה.

·¨·¯†„Â·Î
שייקהדרורי
מנכ"למועצתהחלב

ד"רשמוליקפרידמן
מנהלמקצועישלמועצתהחלב

איכותובטיחות
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חוברתזומבוססתעלחוקים,
תקנותוהמלצות-ענףהחלב
פקודתמחלותבע"ח)נוסחחדש(התשמ"ה.1985-
חוקצערבע"ח)הגנהעלבע"ח(התשנ"ד.1994-
חוקירישויעסקיםהתשכ"ח.1968-
תקנותהרוקחים)ניפוקםשלתכשיריםוטרינרים(התשמ"ט.1988-
תקנותמחלותבע"ח)מניעתשאריותביולוגיות(-התש"ס.2000-
רשימתתכשיריםהכימייםהרשומים)הדברה(לשימושבבקר.2006-
רשימתתכשיריניקוי-חיטוי2006משרדהחקלאות-השירותיםהוטרינריים.
תקנותמחלותבע"ח)תכשיריםכימיים(התשמ"ב.1982-
תקן55לחלבגולמי-מכוןהתקניםלישראל.
רשימתמחלותרשומות-השירותיםהוטרינריים.
תקנוןהחלב-מועצתהחלב.2006
Grade A PMO-2005
IDF–Guide to good dairy farming practice -2004

המלצותלמבנירפת-שה"ם
המלצותלצינוןוקירורפרות-שה"ם
המלצותישראליותלמיתקניחליבה-מאל"המועצתהחלב2000-
תקנימשרדאיכותהסביבהבנושאתשטיפים.

4
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בריאותהמקנה
בריאותהמקנה
המטרה:שמירהעלמקנהבריאלאורךכלהשנה
הסיבות :מזון)חלבו/אובשר(המיוצרמחיותמשק,חייבלהיותמזון,אשרמקורובבע"חבריא
ואיןסכנהלבריאותהציבורבצריכתו.
אחריותביצועית:מרכזרפת/דיר/מרכזבריאותמקומי
אחריותמקצועית:רופאמטפל/רופאממשלתי.

 .1דרכיםלמניעתחדירתמחלות

א .קנייתמקנהחדשתתבצעאךורקממקורידועהנמצאבמעקבבריאותיקבוע)רופאמטפל,
השירותיםהוטרינרים,מאל"ה(.
ב .הובלתבע"חתתבצעאךורקלפיהנחיותהשירותיםהוטרינרים)הובלתבע"ח.(2005בכלקניית
מקנהללאקשרלגילו,ישלערוךתחקירמקדיםמולהגופיםהמוזכריםבסעיףהקודם)ראה
נספחמס'.(7
ג .ישלדאוגלקיוםגדרמקיפה,שער,שילוטובורטבילהבכניסהלמשקהחי)רישויעסקים(.
יש להגביל ו/או למנוע את  כניסתם של מבקרים וכלי רכב לא מורשים לאזור בע"ח.
ד .שימושבכליםובציודברפת/בדירחייבלהיותממקורעצמי/ידועולאחרניקוייסודימזבלאו
חלב,לפניואחריהשימושבהם.
ה .טיפולבגופותבע"חופינוייםיעשהאךורקלפיהנחיותהשו"טולמיתקניםהמורשיםלכך)פקודת
מחלותבע"ח.(1985

 .2זיהוי מוקדם של מחלות  ומניעת התפשטותם בעדר
ולאדםבאמצעות:

א .התקשרות על בסיס ביקור קבוע של רופא וטרינר מטפל )ראה פירוט בהמשך "שירות
וטרינריקליני"(.
ב .שמירתקשרעםרופאהלשכההוטרינריתהאזוריתלנושאיםכמו:חיסוניחובהורשות,בקרה
על מחלות מדבקות )"רשימת מחלות רשומות"( ותנועת בע"ח מתוך ומחוץ למשק.
 ג .המגדל חייב להיות מודע לסכנות ממחלות הקשורות לבריאות הציבור )זואונוטיות(.
ד .מומלצת התקשרות עם גופי סמך רפואיים /ממשקיים נוספים כמו מאל"ה/ושה"ם.
ה .חלה חובה על שימוש בתוכנית ניהול עדר בריאותית )ידנית או ממוחשבת( אשר
תכלולבתוכה:
זיהויורישוםהמקנהברמתהפרט-מהמלטהועדיציאהמהעדר)כוללשימורההיסטוריה(.
פרוטוקוליעבודהכתוביםהמותאמיםלמשק,לאזורולדרישותהמדינה)פרוטוקוליטיפול
ביונקים ,דלקות עטין ,חיסוני חובה ורשות ,שיגרת חליבה ,תחזוקת מכון וציוד חליבה(.

איכותובטיחות
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יתבצערישום,תיעודומעקבביומןרפואיאשריכללובוהנושאיםהבאים:
רישוםמקנהחולה)תאריך,מסזיהוי,תאורהתחלואה:ירידהבחלב,חום,דלקתעטין,
צליעות(.
תוצאותאבחוןהגורמיםהפתוגניםבמקנההחולה)בדם,בחלב,בצואה,בשתן,בנפלים,
בניתוחיםלאחרהמוות(.
יומןטיפולים-פירוטהטיפוליםשניתנו)תאריך,מס'מקנה,הסיבה,סוגטיפול,מינון,תדירות
וזמןשאריות(-ראהניספחמס.8.
תיעודתמותהבעדראוהתנהגותבלתישגרתית.

 .3התקשרותעלבסיסקבועלקבלת"שירותירופא
וטרינריקליני"

באחריותהמגדללהעסיקרופאוטרינרקליניולהזמינולטיפולוטרינרי,בכלמקרהחריגמעבר
לביקורהשגרתיהחודשי.
הגדרתהמקריםהחריגיםהמחייביםביקוררופאבמשק:
 .1כלחשדלמחלההדורשתמעורבותרופא.
 .2כלחשדלסבלאוכאבשלחיהברפתאובדיר.
 .3כלחשדלפגיעהבאיכותהחלבאובבריאותהציבור.
 .4כלאירועשלתמותהבלתירגילהאוהתנהגותחריגהמהמקובל.
 .5כלתחלואהאוהתבטאותקליניתיוצאתדופןמהמקובלו/אואינהמוכרתבמשק.

 .4זיהויוהפרדתמקנהחולהוחלבחריג

 .1ישלזהותולהפרידמקנהחולהאוהחשודככזהו/אומצבוהבריאותילאידועמשארהמקנה
הבריא,לפיהחלטתהרופאהווטרינרובהתאםלהנחיותהשו"ט)פקודתמחלותבע"ח.(1985-
 .2חולבותחולותו/אומטופלותתחלבנהאחרונות,בציוד,נפרדאובציודשעברניקויוחיטוייעילים.
" .3חלבחריג"-דמיאובטעםו/אוריחאולאחרמתןטיפולתרופתי,חייבלהיותמופרדומורחק
מהחלב הכללי ואסור לשיווק ,בהתאם להתוויות היצרן ו/או הרופא המטפל )ראה תקנון
חלב.(2006

תמונה

6
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 .5שימושבתרופותוכימיקלים

)חומריהדברה,קוטליחרקיםומזיקיםאחרים(

המטרה:

למנועשאריותשלהםעלפידיןבחלבובבשר.
)תקנותמחלותבע"ח-מניעתשאריותביולוגיות.(2000

למנועשימושבחומריהדברהרעיליםו/אומצטבריםבסביבה.
)תקנותבע"ח-תכשיריםכימיים(1982-
למנועפגיעהבבריאותבע"חוביכולתתפקודםעקבשימושלאתקין.
)חוקצערבעליחייםהגנהעלבע"ח(1994-
להגביראתמודעותיצרניהחלבבצורךלשימושאחראיומושכלבתרופות,
חומריחיטויוהדברה.

אמצעים:

ישלהשתמשבהםלפיהוראותהיצרןו/אוהרופאהמטפל,במינוןובתדירותהמומלציםתוך
הקפדהיתרהעלזמןהישארותםשלחומריםאלובחלב,בבשרואיסורשיווקם.
איןלהזיןחולבותבתוצרילוואיממקורתחיאחרים)למשלזבלעוף(אומפסולתתעשייתית
אחרתממוחזרת.
שימושבתרופותוכימיקליםהואבלעדיאךורקלייעודםהמוגדרבהתוויותולפיאישורהשו"ט
)תקנותהרוקחים-ניפוקתכשיריםוטרינרים.(1998-
יש לאחסן אותם לפי ההנחיות היצרן באופן בטוח )נעול( הרחק ממזון בע"ח ומחלב.

ישלנהלרישוםמדויקאחרקבלתםבמשק,לקבועאתמורשיהשימושבהםוכןלנהלרישום
ומעקבאחרביצוע)ראהנספחים5ו.(6-

פירוטנוסף:

 .1חומריהניקויוהחיטוישנעשהבהםשימושבמשקיחלביירכשובמכליםסגוריםמהיצרן
אוהמפיץ,שתכולתםמזוההכהלכהוהםיישמרוויאוחסנועלפיהוראותהיצרןלאותו
מוצרספציפי.
התוויתעלהמכלתכלולאת:
שםהמוצר,הרכבכימי,הוראותשימוש,אזהרותואמצעיזהירות,הוראותעזרהראשונה,
הוראותאחסוןותחזוקהשלמיכל,שמווכתובתושלהיצרן/המפיץ.
 .2ציודהמשמשלמתןתרופות)מזרקים,מחטים,כליהגמעה(לאינוקהבמיכלהשטיפה
שלמכוןהחליבה.בכלמקרה,הואיאוחסן,כךשלאיזהםאתהחלבאואתהמשטחים
הבאיםבמגעעםהחלב.

איכותובטיחות
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קיימת חובת הפרדה בין תרופות או חומרים שנועדו לטיפול בבעלי חיים נחלבים
ולשאינםנחלבים.
ההפרדהתתבצעבאמצעות:
מדפיםנפרדיםבארונות,במקרריםנפרדיםאובתאיםיעודייםבאותומקרראובמתקניאחסון
אחרים.התרופותיאוחסנוכךשלאיוכלולזהםאתהחלבישירותאובעקיפין.
תרופותוכימיקליםיתוייגוכהלכהוהתוויותיישאואתשמווכתובתושלהיצרן/המפיץ.
תוויותהתרופותיכללוגם:
א .הוראותשימושוזמניהפסקתשימושמומלצים.
ב .אמצעיזהירותבעתהצורך.
ג .מרכיב)ים(פעיליםבתרופה.
ד .תאריךפגתוקף.
ה .לאייעשהכלשימושאואיחסוןבתרופותבלתימאושרותו/אושאינןמתוייגותכהלכהלטיפול
בבעליחייםבמשקהחלב.
ישלהמנעמשימושבחומרהדברהבקרבתמקורותמים)50מטרלפחות(.
ניקוזואיסוףלאחרשימוש-ישלהקפידעלכךבהתאםלחומרובהתאםלדרישותעלפידין.
חומריםמסוכנים-יופנולאתרפינויפסולתייעודיתבתיאוםעםהרשויותהאחראיותלכך.

.6הדרכתמגדלים/עובדיםבענףהחי
המטרה:

שמירהעלרמהאיכותית,בטיחותית,מקצועיתועלריווחתםשלכללהעובדים.אפיוןוהגדרה
ברורהשלאופןהעבודהוהפעולותהמתבצעותע"יכללהעובדיםבמשקהחי.יכולתמעקבאחר
ביצועםבפועל.

באחריות:

מנהלהרפת/דיר:
אמצעים:
א .גיוסעובדיםמתאימיםובריאיםלפידרישותואופיהעבודה.
ב .הגדרותתפקידים,סמכויות,דרישותמקדימות,מסלולהסמכה,הכשרהוהדרכהבשטח.
ג .במידהוהעובדאינודוברעבריתישלבצעאתתהליךהקליטהבשפההמובנתלוולבדוקאת
מידתהבנתובפועל.
ד .רקלאחרתקופתחניכהניתןלתתאתההסמכהלתפקיד)חולב,מאביס,גידול,תחזוקה,בריאות(.
ה .ישלהבטיחאתרמתםהמקצועיתשלהעובדים)מפגשים,השתלמויות,ימיעיון-לפחות
אחתלשנה(.
ו .מומלץלהיעזרבגופיעזרותמךלהדרכהולמעורבותבימירגיעהומשבר.
ז .ישלכתובולהפיץביןכללהעובדים,נהליםמדויקיםלפעולותשונות)תחזוקה,חליבההזנה,
בטיחותביולוגיתובטיחותבעבודהוכו'(.
ח .יש לבצע הערכה תקופתית של פעילות העובדים וליישם מסקנות בהתאם.
ט.ישלוודאתנאימחיה,רווחה,העסקהושיכוןנאותיםלצוותהעובדים.
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חליבה
המטרה:

ביצועחליבהיעילהשלבע"חללאפגיעהבבריאותהעטיןאוברקמותהעטין.
הבטחתאחסוןהחלבוקירורותחתתנאיםהיגיינייםמתאימים.
מניעתסבלוכאבמיותריםמבע"ח.

אחראי:

מנהלהרפת/דיר

אחריותביצועית:
חולבים

חליבה-כללי
החליבהתתבצעבמכוןחליבהמאושרלחליבתבקר/צאןע"יהגורםהמיקצועיכפי,שנקבע
עלידימנהלהשו"ט)רישויעסקים(.
צדיהגוף,העטינים,הבטןוהזנבשלכלבעליהחייםיהיונקייםמכללכלוךנראהלעין.
כלפעולותניקויהעטיןיושלמולפניהחליבה.
העטיניםוהפטמותשלכלבעליהחייםינוקווייבושולפניהחליבה.הפטמותיטופלובתמיסתחיטוי
לפניהחליבהוייובשולפניהחליבה.בתוםהחליבהיחוטאוהפטמותשוב.
חליבהבידייםרטובותאסורה.מומלץלחלובבכפפותחדפעמיות.

פירוטיתר:
.1
.2
.3

חובתזיהויפרטנילכלנחלבת.
הכנהנכונהוהיגייניתשלהעטין)ראההמלצותמאל"הלשגרתחליבההיגייניתנספח.(9
קיוםוהקפדהעלחובתההפרדהביןחלבבריא,לחלבהנחלב,מחיהחולהאומטופלת.
פרוטהמיקריםהמחייביםהפרדתחלב:
דלקתעטיןקלינית.
לאחרקבלתטיפולבחומריםאנטימיקרוביאליים.
קולוסטרום-לפחות3ימיםמההמלטה.
דםבחלב.
כלממצאאורגנולפטי)טעם,ריח,מרקם(.

.4
.5
.6
.7

ציודהחליבהחייבלהיותמאושרלשימושבתעשייתהמזוןומורכבבהתאםלתקניםהביןלאומיים
)ראההמלצותישראליותלמתקניחליבה-נובמבר(2000
ציודהחליבהחייבלהיותמתוחזקכראוי)ראהטופסמעקבאחרתחזוקתמכוןחליבה,לפי
תדירותטיפול-ראהנספחמס.(4.
מכוןהחליבהוציודהחליבהחייביםלהיותנקייםבמהלךכלהחליבה.
ישלהבטיחכיהחולביםשומריםעלכלליהיגיינהאישייםבזמןהחליבה.

איכותובטיחות
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 .8אחסוןהחלב-ישלהבטיחכיפניםהמיכלוסביבתונקייםכלהזמן.
 .9קירורהחלב-ישלהבטיחכיקירורהחלבמבוצעבהתאםלנדרש.
 .10איסוףהחלב-נעשהבהתאםלנהלים)תקנוןהחלב.(2006
 .11בסיוםהחליבהישלתעדאתהידעשהצטברלפני,במהלךובסיוםהחליבהולוודאהעברת
המידעלאחראי.המידעהנצברבסיוםהחליבהיכלול:
כמותחלבכללית.
חריגותשנצפובאיכותהחלבובבריאותהפרות.
חריגותבאיתקינותטכניתשלציודהחליבהוהקירור.
פרותחדשותמטופלות)זיהוי,סימון,הפרדה,תיעוד(.
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מזוןומים
המטרה:

הבטחתמתןמזוןושתייהאיכותייםובטוחיםלמקנה.
הבטחתבריאותבע"ח.

אחריות:

מרכזהרפת/דיר
אחראיבריאותוהזנה
עובדים

כלליהתנהלות:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

הבטחאתמתןהדרישותהקיומיותוהיצרניותשלהמקנה)העזרבמדריךהזנה(.
איכותמיהשתייהלמקנהחייבתלהיותזההלאיכותמיהשתייהלאדם.
ישלהשתמשבציודומכשורהמיועדיםלמזון)רקלמזון(ואינםלשימושמשותףעםחומרים
כימיקלים)חומריהדברה,חיטויוניקוי(.
ישלהפרידבאחסוןביןהמזונותלגילאיםולבע"חשונים)עגלות,חולבות,יונקים,כבשים,עזים(.
אחסןאתהמזונותבמתקניםראוייםוהמנעמזיהוםהמזוןע"יגורמיםרעלניםלמיניהם.
קבלמזונותרקמספקיםאומרכזימזוןותערובתמורשים)עםתעודותהמאשרותאתתקן
האיכותשלהםוכןאתהשתתפותםבחלבא"ב(.
נהלמעקבורישוםאחרקבלתהמזונותהשוניםומועדיהשימושבהם.
שמורלעצמךדגימהמכלסוגמזוןנרכשעדלגמרהשימושבו.

איכותובטיחות
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רווחתבעליהחיים
עקרונותבסיסיםאלוחייביםלהתקייםבמטרהלשמורעלרווחתבעליהחיים:
מניעתצמא,רעבוהזנהלקויה.
מניעתצפיפות/אינוחותועקה)סטרס(.
מניעתכאב/מחלותופגיעותפיזיות.
מניעתהפחדה.
ישלאפשראורחחייםנורמליבהתאםלהרגליהמקנה.

אמצעים:

 .1הפעלתוכניתניהולשלמקנהתוךבקרהעלבריאותוהתנהגותבע"חבמקום.
 .2שמירהעלמבניםראויים,מרווחים,מאוורריםובעליתאורהטבעיתומלאכותית)ראההמלצות
שה"םלמבנים(.
 .3ישלמנועעקהמכלסוגשהוא:חום,רטיבות,צפיפות,חוסרבמיםאובמזון.
 .4ישלמנועהמצאותמכשוליםהעלוליםלפגועבבע"ח-המנעמרצפותחלקות.
 .5אלתבצעכלפעולההעלולהלגרוםלכאבלבע"חכוללהכאהלצורךהבאתםלחליבה.
 .6פעללמנועצליעותחדשותבעדרוקיצורמשךזמןקיומם)מניעתית+טיפולית(.
 .7סימוןבע"חיבוצעאךורקלפיהנחיותברורותשלמניעתכאבמיותר.
 .8כלפעולהכירורגיתמחייבתשימושבהרדמהאובאמצעיהרגעהלמניעתהכאב.
 .9חליבהחייבתלהיעשותבצורהנכונהובציודמתאיםותקין-בדיקתתקינותמכוןחליבהחייבת
להתבצעלפחותפעםבשנהעלידיגורםאשרהוסמךלכך.
 .10כאשרישצורךבהמתתחסדשלבע"חבעדר-ישלמנועכאבמיותר.
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איכותהסביבה
המטרות:

מניעתזיהוםסביבתהעבודהמחומריםהנוצריםברפת/דיר)זבל,חלב,גופות(.
מניעתזיהוםמשנילסביבהמשימושלאנכוןבחומריםכימיקלים,תרופותוחומריהדברה.

אמצעים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ישלהקפידעלאיסוףהזבלבאופןקבוע,אחסונווסילוקומהרפת/דיר.
ישלמנועחלחולוזיהוםשלמיהתהום–)בטון,ריצוף,שימושבמאצרות(
ישלהשתמשאךורקבחומריםמורשים)חומריהדברה,ריסוס,תרופות,חומריחיטוי,ניקוי(ולפי
הוראותהשימוששלהיצרןובהתאםלתנאיהרישוישלהשו"ט.
ישלאחסןאותםבמקוםנפרד,סגורומרוחקמבע"ח,ממיכלהחלבומהמזון.
לאחרהשימושבהםישלוודאאתסילוקםמהמקוםלפיהנחיותעלהתוויתאושלהמשרד
להגנתהסביבה.
ישלדאוגלסדר,ניקיוןומראהתקיניםשלהרפת,דיר,מכון,חצרות,סככות,דרכיגישהוהובלה.

איכותובטיחות
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מבנים
המטרה:

לבנותולתחזקאתהמבניםוהחצרותברפת/בדירבאופןבויילקחובחשבוןתנאיהמחיה,רווחתבע"ח,
תנאי ההיגיינה והבטיחות הנדרשים על פי דין )המלצות שה"ם למבנים ,חוק צער
בעליחיים(.

באחריות:

מרכזרפת/דיר

.1מכוןהחליבה

כללי:
מכוןחליבהיוקםבכלמשקיהחלבבהםקיימיםבעליחייםמניביחלב.מכוןהחליבהיאופייןב:
 .1רצפות,שנבנומבטוןאוחומריםבלתיחדיריםאחרים.
 .2קירותותקרותחלקים,צבועיםואטומיםלמים,לאבקולגופיםזריםאחרים.
 .3מוארבאורטבעיו/אומלאכותי,מותאםהיטבלחליבתיוםו/אולילה.
 .4המבנהיאפשראספקתאווירותחלופתו,למניעתיצירתעיבויאווירוריחותרעים.
 .5החלקהפנימישלמבנההמכוןוציודוישמרונקייםבתוםכלחליבה.
 .6תתאפשרשטיפהוניקוישלפניםהמבנהוהציודהנמצאבתוכו.
 .7עופותובע"חאחרים)כלבים,חתולים(יוחזקומחוץלאזורהחליבה.

 .2ביתןאיחסוןלמיכלהחלב

.1יותקןעלרצפהחלקההבנויהמבטוןאומחומרבלתיחדיראחר,משופעתכדילהבטיחניקוז
)נספח.(2
.2פסולתנוזליתתסולקבאופןסניטרי.ביבירצפהיהיונגישיםומחובריםלמערכתביובסניטרית.
.3הקירותוהתקרותייבנומחומרחלק,יתחוזקוהיטבוייצבעוכהלכה,אויהיומוגמריםבצורה
מתאימהדומה.
.4במקוםיהיהדיאורטבעיו/אומלאכותיוהואיהיהמאווררכהלכה.
.5מקוםזהלאישמשלכלמטרהאחרתמלבדלאיחסוןהחלב.
 .6מיםזורמיםבאיכותמישתיהובלחץיועברובצינורותאלמבנהזה.ביתןהחלביהיהמצוידבכיור
רחצהושטיפהביןשניתאיםומתקניחימוםמיםמתאימים.
 .7מיכלהחלביכלול:
מתקןרישוםטמפרטורותמדויקונגישאשרימצאבנתיבזרימתהחלבכלפימטהממתקן
קירור,יעילשמקרראתהחלבלטמפרטורהשל70Cאופחות.
ממיכלזהיילקחודגימותעלפיהנחיותבאופן,שלאייגרםזיהוםהמיכלאוהדגימהעלידי
דוגםחלבמורשה.
תתאפשרגישהלמיכליתהחלבכדילאסוףדגימהמייצגת.
.8תתאפשרשטיפהוניקוישלפניםהמבנהוהציודהנמצאבתוכו.
.9לעופותובע"חאחרים)כלבים,חתולים(אסורההשהייהבמקוםזהבאופןמוחלט.
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 .3מרבץהחולבות

.1מרבץבע"חיהיהמשופעומנוקזולאיהיובושלוליותעומדותשלמיםאוהצטברויותשל
זבלרטוב.
.2הזבליסולקאויפוזרעליורפד,בתדירותגבוההדיה,כדילמנועאתהזדהמותהעטיניםוצדי
הגוףשלהחולבות.
.3פסולתמספואלאתצטברבמקום.
.4פסולתבעליחייםתנוקזכהלכהולבעליהחייםתהיהדריסתרגליציבהבמרבץ.
.5שקתותיהיונקיותומוגנותמקרינתהשמש.
.6אבוסחלקונקילפניחלוקתהאוכלוללאשאריותמזוןאוגופיםזרים.
.7המרבץיהיהללאמפגעיםפיזייםהעלוליםלגרוםנזקלעובדיםאולמיקנה.

.4שירותים

כלמשקחלבחייבלהיותמצוידבחדרשירותיםאחדאויותר,שמיקומונוחוהואבנויכהלכהומופעל
ומתוחזקבאופןסניטרי.לאתהיהנגישותלזבוביםולאיגרםזיהוםשלפניהקרקעומקורותהמים.

.5הגנהמפניזיהוםהחלב

הפעולות,הציודוהמתקניםשלמכוןהחליבהומיכלהחלביהיוממוקמיםומנוהליםכךשימנעו
אתזיהוםהחלב,הציוד,המכליםוהכלים.כלכמותשלחלבלאתסונן,תישפך,תועבראותאוחסן
אלאאםכןהיאמוגנתכהלכהמפניזיהומים.
כליהרכבהמשמשיםלהובלתחלבממשקהחלבלתחנתהקבלהשלהמחלבהאותחנתההובלה
ייבנוויופעלובאופןשיגןעלתכולתםמפנישמש,כפורוזיהום.כלירכבאלויישמרונקייםמבפנים
ומבחוץואףחומר,שעלוללזהםאתהחלבלאיובליחדעםהחלב.

.6בקרתחרקיםומכרסמים

צעדיםיעיליםינקטוכדילמנועאתזיהוםהחלב,המכלים,הציודוהכליםעלידיחרקיםומכרסמים
וכימיקליםהמשמשיםלהשמדתמזיקיםאלו.
ביתןהחלבומכוןהחליבהיהיונקייםמחרקיםומכרסמים.
הסביבהתשמרמסודרתונקייהולאישררובהתנאיםשעלוליםלגרוםאולהוביללהתרבות
חרקיםומכרסמים.
המספואיאוחסןכךשלאימשוךציפורים,מכרסיםאוחרקים.

איכותובטיחות
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הייגינהאישית
 .1מתקניידיים

יותקנומתקנירחיצתידייםמתאימים,לרבותברזיםוכיוריםעםמיםחמיםוקרים,סבוןאותכשיר
ניקויומגבותהיגייניותאישיותבמיקוםנוחבמכוןהחליבהובשירותים.

 .2נקיוןעובדים

הידייםיירחצו,ישטפווייובשובמגבתהיגייניתאישיתמידלפניהחליבה,לפניביצועכלפעולהבמכון
החליבה ומיד לאחר הפסקת כל אחת מפעולות אלו .כלל זהה ינקט גם ביציאה לאחר
שימושבשירותים.
החולביםומובילי/דוגמיהחלבילבשובגדיםנקייםבעתהחליבהאוהטיפולבחלב,מכליהחלב,
הכליםאוהציוד.

 .3בריאותהעובדים

העובדיםבמכוןהחליבהוהעוסקיםבדגימתהחלבו/אובהובלתוחייביםלהיותבריאיםללאמחלות
זיהומיותכלשהןוללאפצעיםאומפגעיםעוריים.
כדילהגןעלעצמםמומלץלעבודבמהלךהפעולותהשונותבכפפותחדפעמיות,בסינורובמגפים.

כליםוציוד
כללי
.1

.2
.3
.4
.5

כלהמכלים,הציודוהכליםהרבפעמייםהמשמשיםבטיפול,באחסוןובהובלהשלחלביהיו
עשויים מחומרים חלקים ,לא סופגים ,בלתי מתכלים ,לא רעילים וייבנו כך שניתן יהיה
לנקותםבקלות.
כלהמכלים,הכליםוהציודיתוחזקוהיטב)ראהפרוטוקולתחזוקהוטיפולים-נספחמס3.ו.(4-
חומרארוג)פילטר(לאישמשלסינוןחלברבפעמי.
כלהפריטיםהחדפעמייםייוצרו,יארזו,יובלוויטופלובאופןסניטריויעלובקנהאחדעםהדרישות
המפורטותבסעיףשלפרקזה.בפריטיםשנועדולשימושחדפעמילאייעשהשימושחוזר.
מכליאחסון/קירורבמשקהחלב,צינורותסניטציהמולחמיםומיכליהובלהיעלובקנהאחדעם
הדרישותהמפורטותבחוברת"המלצותישראליותלמתקניחליבה".
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נקיון
.1
.2

.3

חובתקיומהשלמערכתשטיפהמסועפתונפרדתלכלחלקיצנרתמכוןהחליבהומיכלהחלב
המנוקהבאופןמכני,ידניאואוטומטי,לפיפרוטוקולעבודההמותאםלמשק.
המשטחיםהבאיםבמגעעםהחלב)המכלים,הציודוהכליםהרבפעמייםשנעשהבהםשימוש
בטיפול,אחסוןאוהובלתהחלב(ינוקולאחרכלחליבהאופעםלפחותאחתמדי24שעות
להמשךפעילותם.
לאתהיההוצאהחלקיתשלחלבממכליאחסון/החזקהשלחלבעלידימוביל/דוגםהחלב,
מיכל האחסון/החזקה של החלב ירוקן לחלוטין ,ינוקה לפני החליבה הבאה .במצב חירום,
כתנאי מזג אוויר קשים במיוחד ,אסון טבע וכדומה יותרו חריגות על פי שיקול דעתה של
המחלבההקולטת.

חיטוי
תרכובתכימיותהנןיעילותבחיטויכלים,מכליםוציודשלחלב.תרכובותאלומפורטותברשימתהחומרים
המאושריםע"יהשירותיםהוטרנריםוהשימושבהןיעשהבהתאםלהתוויתהיצרן)רשימתתכשיריניקוי
וחיטוימעודכנת-משרדהחקלאות(.

איכותובטיחות
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קירורחלבגולמי
חלבגולמילפסטוריקוררעדלטמפרטורהשל100Cאופחותבתוךארבעשעותאופחותמתחילת
החליבההראשונה,ולטמפרטורהשל50Cאופחותבתוךשעתייםלאחרסיוםהחליבה.מותנהבזאת
כיהטמפרטורהלאחרהחליבההראשונהוהחליבותהבאותלאתעלהעל.100C
טמפרטורתהחלבבמיכלהחלבצריכהלהיותבין20Cל.40C-
פירוט:
מתקןהרישוםיאומתעלידימדטמפרטורהסטנדרטיוקללקריאה.
רישומי הטמפרטורה יישמרו במשק החלב למשך תקופה מינימלית של שישה ) (6חודשים
ויהיוזמינים.
מתקןרישוםהטמפרטורותצריךלהיותמותקןבקרבתמיכלאחסוןהחלבומיקומוצריךלהיותנוח
לגישהוהסתכלות.
החיישןשלהמתקןרישוםהטמפרטורותיהיהממוקםכך,שיאפשראתרישוםהטמפרטורהשל
התכולה,כאשרהמיכלמכיללאיותרמאשרעשרהאחוזים)(10%מקיבולתוהמכוילת.
מתקןרישוםהטמפרטורותיעמודבמפרטיםהטכנייםהקיימיםלגבימתקנירישוםטמפרטורות
במכלים.
ניתןלהשתמשבמתקןרישוםטמפרטורותו/אוכלמתקןאחרשעונהעלנהליםאדמיניסטרטיביים
אלווהמפרטיםהטכנייםכדילעקוב/לרשוםאתהטמפרטורהשלמיכלהחלבבצובר.
רישומימתקןרישוםהטמפרטורותיכללואתשםהיצרן,תאריךוחתימתהאדםהנוטלאתהרישומים.
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נספחים
הוראותכלליותלכליםוציודחליבה-

נספחמס1.

הוראותלהתקנתמיכלחלב-

נספחמס2.

המלצותלתחזוקתמכוןחליבהבמשקקטן-נספחמס3.
המלצותלתחזוקתמכוןבמשקגדול-

נספחמס4.

רשימתחומריחיטויוהדברהמורשים-

נספחמס5.

טופסמעקבשימושבחומריחיטויוהדברה -נספחמס6.
טופסתחקירלרכישתבקר/מקנהחדשים -נספחמס7.
טופסמעקבטיפוליםברפת/דיר-

ניספחמס8.

הכלליםלביצועשיגרתחליבההיגיינית-

ניספחמס9.

איכותובטיחות
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הוראותכלליותלכליםוציודחליבה-נספחמס1.
 .1כלהמכלים,הציודוהכליםהרבפעמייםהחשופיםלחלבאולמוצריחלב,אושמהםעלוליםלטפטף
אולהתנקזנוזליםאולהיותשקועיםבחלבאובמוצריחלביהיועשוייםמחומריםחלקים,בלתי
חדירים,בלתיסופגיםובטוחיםמהסוגיםהבאים:
א .פלדתאלחלדמסדרת-American Iron and Seel Insitiute) AISI300המכוןהאמריקני
לברזלופלדה(.
ב .מתכתבלתירעילהועמידהבפניהתכלותדומה.
ג .זכוכיתחסינתאש.
ד .פלסטיקאוגומיוחומריםדמוייגומישהםעמידיםיחסית,חסיניםבפנישפשופים,חריצים,
התפרקות,סדקים,שבריםועיוותיםבתנאישימושרגילים;אינםרעילים,עמידיםבפנישומן,בלתי
סופגיםבלתימסיסיםואינםמשחרריםתרכובותכימיותואינםמוסיפיםלמוצרטעמיםאוריחות
לוואיואשרשומריםעלממדיהםהמקורייםבתנאישימושחוזרונשנה.
.2

פריטים לשימוש חד פעמי יוצרו ,נארזו ,הובלו וטופלו באופן סניטרי ועולים בקנה אחד
עםהדרישות.

 .3בפריטיםשנועדולשימושחדפעמילאיעשהשימושחוזר.
.4

כלהמכלים,הציודוהכליםיהיונקייםמשברים,סדקיםומסימניהתכלות.

.5

כל החיבורים במכלים ,בציוד ובכלים אלו יהיו חלקים ונקיים משקעים ,סדקים או בליטות.

 .6צינורותחלבהמנוקיםבאופןמכניהנםבעליניקוזעצמי.אםנעשהשימושבאטמים,הםיופעלו
אוטומטיתויעשומחומריםהמאושריםלשימושבמגוןגימוריםוהשימושבהםיהיהכזהשייצור
משטחפנימיחלקוישר.כלהמשטחיםהפנימייםבעליהחיבוריםהמולחמיםבצנרתיהיוחלקים
ונקייםמשקעים,סדקיםאובליטות.
 .7מסננות,אםנעשהבהןשימוש,יהיוממתכתמחוררתאובנויותכךשניתןיהיהלהשתמשבמסננות
חדפעמיות.
 .8כלחלקימכונותהחליבה,לרבותהקמצים,הגביעים,בטנותהחליבה,משאבותהחלבוכלהחלקים
האחריםהבאיםבמגעעםהחלבניתניםלניקויבקלותונבדקיםלעתיםקרובות.הצנרת,ציוד
החליבהוהמכשיריםהמצריכיםבדיקהותחזוקהיהיונגישיםבקלות.כליעבודהלצורךהבדיקה
יהיונגישיםבביתןהחליבה.
.9

לצנצנותהחלביהיומפזרימיםלצורךהשטיפה.

 .10מכליהאחסון/קירורבמשקהחלב,צנרתהסניטציההמולחמתומכליההובלהעוליםבקנהאחד
עםהדרישות.
 .11במהלךהמילויניתןלהשתמשבצינורותפלסטיק/גומיגמישיםביןשסתומיהמילוישלמיכליאחסון
שלחלבבצוברהמתמלאיםמלמטה,כאשרהדברדרושלמטרותפונקציונליות.צינורותאלו
יהיוניתניםלניקוז,קצריםככלהאפשר,בעליהתקניםסניטרייםונתמכיםכדילשמורעלשיפוע
ויישוראחידים.התקניהקצהשלהצינורותאלויהיומחובריםבקביעותבאופןשיבטיחחיבורמושלם
בין הצינור להתקן ,שניתן לנקותו באמצעים מכניים .הצינורות ייחשבו לחלק ממערכת
ניקוימכניתומאושריםלשימושבמזון.
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הוראותלהתקנתמיכלהחלב-נספחמס2.
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10

.11
.12
.13

מיכלהחלביותקןבמבנהשרצפתויציבהומסוגלתלשאתאתעומסמיכלהחלב.הרצפהתהיה
משופעתומנוקזתלביוב.
רגלימיכלהחלביהיומתכננותויעמדועלפלטותנירוסטהולאישירותעלהרצפהכדילפזראת
עומסהרגלעלהרצפה.הפלטותיותאמוע"יספקהמיכללעומסהנדרשויסופקועלידו.
המיכליותקןמפולסעלצירהרוחבשלוומשופעעלצירהאורךבשיפועשלאיקטןמ1%לכווןפתח
הריקוןשלמיכלהחלב.
לאחרכיולמיכלהחלביסומנועלבסיסהמיכל,מעל2רגליוהקדמיותומעל2רגליוהאחוריות,
חריצים)באמצעותאזמל(אשריהיומפולסים)עםצינורפילוס(.
במידהולאחרתקופהקייםחשדלסטייהמפילוס,ישלבדוקאת4הנקודותשפולסועלבסיס
המיכלולוודאשהמיכללאיצאמכוונוהראשוני.במידהוקייםשינוי,ניתןבאמצעותכווןרגליהמיכל
להחזירו למצב הראשוני ,אך רצוי לבדוק את הסיבה שגרמה לשינוי כדי למנוע הישנותה.
למיכלתותקןמערכתלשטיפתהמיכל,רצוישתהיהאוטומטית.
למיכלתותקןמערכתלמעקבורישוםשלהטמפרטורהבמיכלהחלב,רצוישהמערכתתהיהמחוברת
למחשבהרפתומסוגלתלתתהתרעותבמקרהשלחריגהבטמפרטורה.
עלפתחיהכניסהוהריקוןשלהחלבמהמיכליותקנוחיישנים/מפסקיגבולשיהיומחובריםלמערכת
החליבה/שטיפהכדילמנועחדירתמישטיפהלמיכלהחלבאולחילופיןלשפיכתחלבלביוב.
מומלץ להכשיר את המיכל להכנסת חלב בזמן החליבה מפתח הריקון של המיכל.
מדחסיהקירוריותקנובמקוםמאווררשיאפשרזרימתאוירחופשיתממצנניהמדחסיםמהמבנה
החוצה.במקרהשהמדחסיםמותקניםמחוץלמבנה,באווירחופשי,ישלהקפידעלהתקנהכךשכוון
זרימתהאווירמהמצנניםתהיהעםכווןהרוחולאנגדה.כמוכןיותקןגגמעלהמדחסיםכדילא
לחשוףאותםלגשם.
מערכת החשמל של המיכל ומדחסי הקירור תעמוד בכל תקני החשמל המקובלים.
מבנהמיכלהחלביהיהסגורעםאפשרותלנעילה.
תתאפשרגישהנוחהשלמיכליתהחלבלמיכלהחלב.

איכותובטיחות
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המלצותלתחזוקהמונעתשלמכוןהחליבה
במשקקטן-נספחמס3.
המלצותלתחזוקהמונעתשלמכוןהחליבה-טיפוליומי
המערכת

בדיקותוטיפולים

משאבותואקוםכנף

זרימתשמן+גובהשמן

מערכתויסותואקום

מעקבעלרמתהואקום
בשעוןבמכון

מערכתפעימה

פיתולבטנותבתוךהגביע

מיכלחלב

בדיקתטמפרטורהחלב

תאריךביצוע

תאריךהבא

בוצעע"י

מדחסיאויר/מערכתאויר ניקוזנוזלים/נקזאוטומטי
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המלצותלתחזוקהמונעתשלמכוןהחליבהלפיטיפולשבועי
המערכת

בדיקותוטיפולים

מערכתפעימה

שטיפהבמים)למפעמיםמורשים(

אשכולחלב

בדיקתצינוריותחלבופעימהלהימצאותחורים

אשכולחלב

טיפולבחריריםלהחדרתאוירבקומץ
בדיקתחוריםבצינורחלבואוירקצר

משחרריחלב

בדיקתניקיון+מלכודת

משחרריחלב

בדיקתנקזים

מערכתשטיפתמיכוןהחליבה

טמפרטורתהמיםבסיוםהסחרור

מיכלחלב

שטיפתסחרורבחומצה

מערכתויסותואקום

ניקוימסננים

אשכולחליבה

ניקויאטמים

צנרתגמישה

בדיקתצנרתוחלקיגומיכללים+גטרים

מערכתשטיפתמיכוןהחליבה

ניקוימסננימיםבכניסהלמערכתהשטיפה

חצרהמתנה

ניקוימסננימים

חצרהמתנה

בדיקתממטרותתחתיות

חצרהמתנה

בדיקתממטרותעיליות

חצרהמתנה

בדיקהוטיפולב"כלבחשמלי"

מיכלחלב

בדיקתזרימתגז)בועות(

מיכלחלב

כניסהעםפנס,ניקויחיצוני

מיכלחלב

ניקויחיצונימדחסיהקירור

מדחסיאויר/מערכתאויר

בדיקתגובהשמןורצועות

מדחסיאויר/מערכתאויר

בדיקתמערכותשרותושימוןאויר

מחסניחלפיםוחומריניקויוחיטוי

בדיקתמלאיםשלחלקיחילוףוחומריניקוי
וחיטוילמכוןהחליבה

תאריך
ביצוע

תאריך
הבא

איכותובטיחות
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המלצותלתחזוקהמונעתשלמכוןהחליבהלפיטיפולתלתחודשי
המערכת

בדיקותוטיפולים

משאבתואקוםרזרבית

החלפה/הפעלה+בדיקתשימון

מערכתוויסותואקום

ניקויפנימי

קוויואקום

שטיפהבסודהקאוסטיתאוכלחומרקאוסטי
אחר)לרבותחומרניקוייומי(+ניקויכדינוזלים+
מיכליאיזון+בדיקתמצופים+ניקויכדיורשתות
סינוןבמשאבותואקום+בדיקתנקזים

מערכתפעימה

ניקוימסנניאויראטמוספרי

מערכתמדידתחלב
)מדיחלבוצנצנות(

בדיקתניקיוןאטמיםוחלקיגומי

מערכתשטיפתמיכוןהחליבה

החלפתצינוריותוחלקיםבמשאבותחומרי
הניקויוהחיטוי

תאריךביצוע

תאריךהבא

בוצעע"י

המלצותלתחזוקהמונעתשלמכוןהחליבהלפיטיפולשנתי
המערכת

בדיקותוטיפולים

משאבותואקוםכנף

מצברצועות+שטיפתסולר+ניקויחיצוני

מערכתוויסותואקום

החלפתחלקיםפנימייםשלהמווסת

מסיריגביעים

ניקויפנימיוסיכהבחומרמתאים

מערכתפעימה

החלפתחלקיםפנימיים-גומיות
בבוכניות+אטםשקעואקום

מערכתמדידתחלב
)מדיחלבוצנצנות(

ניקיוןפנימיבצנרת

משחרריחלב

בדיקתמשאבתהחלב+החלפתאטם
מכניואלחוזר

מיכלחלב

בדיקתמערכתהקירורע"יטכנאיקירור

מיכלחלב

החלפתצינוריותוחלקיםפנימיים
במשאבותחומריהניקוי

בדיקתתקינותמערכת
החליבהע"ימאל"ה

בדיקהעםמכשורלפניתקניISO

תאריךביצוע

תאריךהבא

בוצעע"י
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המלצותלתחזוקהמונעתשלמכוןהחליבהלפיהמלצותהיצרניםאוהמדריכים
המערכת

בדיקותוטיפולים

משאבותואקוםיבשות

גירוז,שטיפהבמים,החלפתשמן

אשכולהחליבה

החלפתבטנותוניקויגביעיםוסעפתפעימה

צנרתגמישה

החלפתצינורותחלב

צנרתגמישה

החלפתצינורותחלבכפולים

צנרתגמישה

החלפתצינורותשטיפה

חצרהמתנה

טיפולמאווררים

מיכלחלב

בדיקתשמןבבוחשים

מיכלחלב

החלפתשמןבבוחשים

מערכתחימוםמים

בדיקתמתקניהחימום

מערכתחימוםמים

בדיקתמחליפיחום

מערכתחימוםמים

בדיקתמשאבותסחרור

מערכתחימוםמים

בדיקתמערכותטיפולבמים

מערכתחימוםמים

ניקוימסננימים

מדחסיאויר/מערכתאויר

החלפתשמן

מדחסיאויר/מערכתאויר

בדיקתטכנאי

ייצורחשמלחירום)גנראטור(

הפעלתהמערכתובדיקתה

ייצורחשמלחירום)גנראטור(

טיפולים

קרוסלה

בדיקתסביבל

קרוסלה

בדיקתמערכותהידראוליות

תאריךביצוע

תאריךהבא

בוצעע"י

מערכתמדידתחלב)מדיחלבוצנצנות( החלפתדיאפרגמותוחלקיגומי
מערכתשטיפתמיכוןהחליבה

שטיפתסחרורבחומצה

איכותובטיחות
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המלצותלתחזוקהמונעתשלמכוןהחליבה
במשקגדול-נספחמס4.
המלצותלתחזוקהמונעתשלמכוןהחליבהלפיטיפוליומי
המערכת

בדיקותוטיפולים

משאבותואקוםכנף

זרימתשמן+גובהשמן

מערכתויסותואקום
בשעוןבמכון

מעקבעלרמתהואקום

מערכתפעימה

פיתולבטנותבתוךהגביע

מיכלחלב

בדיקתטמפרטורהחלב

מדחסיאויר/
מערכתאויר

ניקוזנוזלים/נקזאוטומטי

תאריךביצוע

תאריךהבא

בוצעע"י

המלצותלתחזוקהמונעתשלמכוןהחליבהלפיטיפולשבועי
המערכת

בדיקותוטיפולים

תאריךביצוע

תאריךהבא

בוצעע"י

מערכתוויסותואקום ניקוימסננים
מערכתפעימה

שטיפהבמים
)למפעמיםמורשים(

אשכולחלב

ניקויאטמים

אשכולחלב

בדיקתצינוריותחלבופעימה
להימצאותחורים

אשכולחלב

טיפולבחריריםלהחדרת
אוירבקומץצינורחלבקצר

משחרריחלב

בדיקתניקיון+מלכודת

משחרריחלב

בדיקתנקזים

מערכתשטיפת
מיכוןהחליבה

מיםבסיוםהסחרור

מיכלחלב

כניסהעםפנס,ניקויחיצוני

מיכלחלב

שטיפתסחרורבחומצה

מדחסיאויר/
מערכתאויר

בדיקתגובהשמןורצועות

מדחסיאויר/
מערכתאויר

בדיקתמערכותשרות
ושימוןאויר
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מחסניחלפיםוחומריניקויוחיטוי

מיכלחלב

מיכלחלב

חצרהמתנה

חצרהמתנה

חצרהמתנה

חצרהמתנה

מערכתשטיפתמיכוןהחליבה

מערכתשטיפתמיכוןהחליבה

צנרתגמישה

קוויואקום

בדיקתמלאיםשלחלקיחילוףוחומריניקויוחיטוי
למכוןהחליבה

ניקויחיצונימדחסיהקירור

בדיקתזרימתגז)בועות(

בדיקהוטיפולב"כלבחשמלי"

בדיקתממטרותעיליות

בדיקתממטרותתחתיות

ניקוימסננימים

החלפתצינוריותוחלקיםבמשאבותחומריהניקויוהחיטוי

ניקוימסננימיםבכניסהלמערכתהשטיפה

בדיקתצנרתוחלקיגומיכללים+גטרים

חודש

חודש

חודש

חודש

חודש

חודש

חודש

חודש

חודש

ניקויאטמים

חודש

חודש
ואחרי
חדירתחלב

מערכתויסותואקום

חודש

אשכולחליבה

מערכתפעימה

ניסוימסנניאויראטמוספרי

שטיפהבסודהקאוסטית+ניקויכדינוזלים+מיכליאיזון
+בדיקתמצופים+ניקויכדיורשתותסינוןבמשאבות
ואקום+בדיקתנקזים

ניקויפנימי

חודש

משאבתואקוםרזרבית

החלפה/הפעלה+בדיקתשימון

המערכת

בדיקותוטיפולים

תדירות
הטיפול
משקגדול
חודש

תאריךביצוע

המלצותלתחזוקהמונעתשלמכוןהחליבהלפיטיפולחודשי

תאריךהבא

בוצעע"י

איכותובטיחות

27

Composite

hanhayot9 24_36.fh9 12/4/07 12:04 PM Page 5
K

CY CMY

MY

CM

Y

M

C

בדיקהעםמכשורלפניתקניISO

בדיקתמערכתהקירורע"יטכנאיקירור

בדיקתמשאבתהחלב+
החלפתאטםמכניואלחוזר

ניקיוןפנימיבצנרת

החלפתחלקיםפנימיים-גומיותבבוכניות+
אטםשקעואקום

ניקויפנימיוסיכהבחומרמתאים

החלפתחלקיםפנימייםשלהמווסת

שנה

שנה

שנהאו
לפיהצורך

חצישנתי

שנה

שנה

בדיקתתקינותמערכת
החליבהע"ימאל"ה

מיכלחלב

משחרריחלב

מערכתמדידתחלב
)מדיחלבוצנצנות(

מערכתפעימה

מסיריגביעים

מערכתוויסותואקום

המערכת

בדיקותוטיפולים

תאריךביצוע

המלצותלתחזוקהמונעתשלמכוןהחליבהלפיטיפולשנתי

החלפתצינוריותוחלקיםבמשאבותחומריהניקוי

שלושהחודשים

תדירות
הטיפול
משקגדול
שנה

מיכלחלב

מערכתמדידתחלב
)מדיחלבוצנצנות(

בדיקתניקיוןאטמיםוחלקיגומי

ניסוימסנניאויראטמוספרי
שלושהחודשים

מערכתפעימה

מערכתפעימה

ניקויפנימי

שלושהחודשים

משאבותואקוםכנף

ניקוימערכתשימון

המערכת

בדיקותוטיפולים

תדירות
הטיפול
משקגדול
שלושהחודשים

תאריךביצוע

המלצותלתחזוקהמונעתשלמכוןהחליבהלפיטיפולתלתחודשי

תאריךהבא

תאריךהבא

בוצעע"י

בוצעע"י
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המלצותלתחזוקהמונעתשלמכוןהחליבהלפיהמלצותהיצרניםאוהמדריכים
המערכת

בדיקותוטיפולים

משאבותואקוםיבשות

גירוז,שטיפהבמים,החלפתשמן

אשכולהחליבה

החלפתבטנותוניקויגביעיםוסעפתפעימה

צנרתגמישה

החלפתצינורותחלב

צנרתגמישה

החלפתצינורותחלבכפולים

צנרתגמישה

החלפתצינורותשטיפה

חצרהמתנה

טיפולמאווררים

מיכלחלב

בדיקתשמןבבוחשים

מיכלחלב

החלפתשמןבבוחשים

מערכתחימוםמים

בדיקתמתקניהחימום

מערכתחימוםמים

בדיקתמחליפיחום

מערכתחימוםמים

בדיקתמשאבותסחרור

מערכתחימוםמים

בדיקתמערכותטיפולבמים

מערכתחימוםמים

ניקוימסננימים

מדחסיאויר/מערכתאויר

החלפתשמן

מדחסיאויר/מערכתאויר

בדיקתטכנאי

ייצורחשמלחירום)גנראטור(

הפעלתהמערכתובדיקתה

ייצורחשמלחירום)גנראטור(

טיפולים

קרוסלה

בדיקתסביבל

קרוסלה

בדיקתמערכותהידראוליות

תאריךביצוע

תאריךהבא

בוצעע"י

מערכתמדידתחלב)מדיחלבוצנצנות( החלפתדיאפרגמותוחלקיגומי
מערכתשטיפתמיכוןהחליבה

שטיפתסחרורבחומצה

איכותובטיחות
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רשימתחומריחיטויוהדברהמורשיםבשימוש
הרפת/הדיר-לחולבותבלבד-נספחמס5.
שםהחומר
)שםמסחרי(

התוויות

מס'רישוי
השירותים
הוטרינריים

אופן
השימוש

שםמורשה
השימוש
לחומרזה

פגתוקף
)תאריך
מלא(

הערות

מעקבשימושבחומריחיטויוהדברה-
נספחמס6.
תאריך

שעה

שם
החומר

מקוםהשימוש
)סככות,חצרות,
מבנים,עלהחולבות(

מינון
מיהול

שם
משתמש
המורשה

בוצע
כן/לא
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טופסתחקירלשימושהמגדלטרםרכישהאוהעברת
מקנהחדש-נספחמס7
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

שםהמשקהמוכר/המעביר
מס'טלפוןלבירורים
האםנמצאבביקורתהחלבהחודשיתשלספרהעדר
שםהרופאהמטפל
מס'טלפוןשלולבירורים
הלשכההוטרינריתהאזורית
הרופאהאחראי
מס'טלפוןלבירורים
מבקשלקנות :יונקים
עגלות/צפירות/גדיים
עגלותהרות6חודשים
מבכירות
פרותבוגרות/עזים/כבשים
פר/איל/תיש

ישלמלאטבלהזובעזרתהרופאהווטרינרלגביהמידעוהבדיקותהנדרשותטרםרכישה:
סוגהבדיקה

לאילוגורמיםניבדק

ביצועבפועל-ע"י/תאריך

 .1בדיקותדם
.2

בדיקתצואה

.3

בדיקתחלב

.4

בדיקותאחרות

*חלקמהבדיקותהינםבדיקותחובהוחייבותלהתבצעבהסכמתובאישורהשירותיםהוטרינרים-
הלשכההוטרינריתהאזורית.
תוצאותהבדיקהוהמלצותהרופאהמטפל:
.1
.2
.3
חתימה
הערותכלליות:
 .1לאחרהעברה/קניהישלבודדאתהמקנההחדשמשארהעדרלתקופהשללפחותחודשימים
ולתצפתמידייוםלגבישינויים,תחלואהותנובתהחלב.
 .2מקנהחולבחדשמומלץלחלבובסוףהחליבהכקבוצהאוכבודד.

איכותובטיחות
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תאריך שעה

כללי
מס'מקנה

אש

קי

אי

קי

אי

קי

אי

קי

אי

אי

קש

אש

קש

אש

קש

אש

קש

אש

קש

קי

דלקתעטין

סיבהאחרת

הסיבהלטיפול

בעבריתו/או
באנגלית

שםהתרופה
תוךשרירי

תוךעטיני

אופןהמתן

תוךורידי לפי
המלצת
הרופא

מס'
ימים
לטיפול

מ"ל

ימים

שםמלא

תאריך

הפרדתחלבמהמיכל
הכלליעד

בוצע
עלידי
מס'
מס'
פעמים שעות
ביום

מינון
ותכיפות
הטיפול

טופסמעקבטיפוליםברפת/דיר-חולבות
נספחמס8.
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10הכלליםלביצועשגרתחליבההיגיינית
נספחמס9.
א .נטילתידייםוחבישתכפפותחדפעמיות

חובהליטולידייםבמיםוסבוןלפניואחריהחליבה.בנוסףלכךמומלץלחבושכפפותחדפעמיות
במהלךכלהחליבה.

ב .חיטויפטמותמקדיםלחליבה

ישלדאוגלכךשהנחלבותיגיעולמכוןכאשרהעטיןנקיויבש.ביצועחיטוימקדיםלפטמות)בהמלצת
המדריךאוהרופא(יבוצעכאמורעלפטמותיבשותונקיותובהתאםלהוראות.זמןהשהייתחומר
החיטויעלהפטמותהוא30שניות.בתוםזמןזהישלנגבאתהפטמותמשאריותחומרהחיטוי,
במגבתנפרדתלכלנחלבת..

ג .הוצאתזליפים

פעולהזוחייבתלהתבצעלפיהנחיותברורותשלהמדריךאוהרופאומטרתהלעודדחליבה
מהירה ויעילה ויחד עם זאת לאפשר לחולב לצפות בחלב טרם העברתו למיכל הכללי.

ד .הרכבתאשכולהחליבה

ההרכבהחייבתלהתבצעללאהחדרתאויר,ללאמגעשלהגביעיםברצפהועלעטיןיבשונקי.
הרכבה נכונה תמנע "צפצופים" ונפילות אשכול החליבה ותצמצם את תחלואת העטין.

ה .איסורשימושבמיםבמהלךהחליבה

איןלשטוףאתאשכולהחליבהאובמתהחליבהבנוכחותהנחלבות..

ו .הסרהנכונהשלאשכולהחליבה

הסרתאשכולנכונהמחייבתתמידסגירהמקדימהשלהואקוםבקומץ.

ז .חיטויפטמותלאחרהחליבה

ישלחטאאתהפטמותבכיסוימלאעםהסרתאשכולהחליבה.

ח .טיפולב"חלבחריג"

חלבמדלקתעטיןקליניתאוחלב"חריג"אחרחייבלהיותמופרדמידיתמהחלבהכלליוציוד
החליבהחייבבשטיפהובחיטוילפניהרכבתולנחלבתהבאה.גםידיהחולבחייביםבשטיפהובחיטוי
גםאםהואחובשכפפותחדפעמיות.

ט .רישוםומעקב

ישלנהלרישוםומעקבאחרהפעילותשהתרחשהבמהלךהחליבהכוללתקלותטכניותוזיהוי
פרותחריגות.

י .מניעתמרבץ-אספקתמזוןומיםלאחרהחליבה

אספקהמידיתשלמזוןומיםללאהגבלהמידבתוםהחליבהחשובהביותרלשמירהעלבריאות
העטיןומניעתנגיעותתוךעטינית.

איכותובטיחות
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חמשההמלצותלשמירהעלבריאות
העטיןואיכותהחלב-נספחמס10.
 .1מניעה-הדרךהיעילהוהזולהביותרלקבלתחלבבריאואיכותיוהיאכוללת:
שמירהעלמרבץנקיויבשכלהשנה.
הקפדהעלשגרתחליבההיגייניתמלאה.
מתןטיפול"יובש"אנטיביוטילכללהעדר.
ביצועבדיקתתקינותמכוןהחליבהוציודוהנלווהלפחותפעםבשנה.
שמירהעלכלליטיפולוהפרדת"חלב-חריג"מחלבתקין.
שימוש בערכת  Delvotestלאחר טיפול באנטיביוטיקה ולפני משלוח החלב למחלבה.

 .2טיפולתרופתיבתחלובהיעשהעלפיהעקרונותהבאים:
יבוצעעלפיפרוטוקולכתוב.
ינתןבהקדםהאפשרי)למניעתהתבססותהחיידקבעטין(.
מומלץלטפלעלבסיסאבחוןהגורםהפתוגניומבחןהרגישותשלו.
יעשהבהמלצתובהנחייתהרופאהמטפל.
יתבצעמעקבאחריעילותהטיפול)ראהסעיף.(4

 .3שמירהעלרווחתבע"ח:

מיםומזוןבהתאםלצרכיםהפיזיולוגיםוהיצרניםשלבע"ח.
מניעתצפיפות,אינוחותועקהמכלסוגשהוא.
מניעתהפחדה.
מניעתכאב/מחלותופגיעותפיזיות.
ישלאפשרלבע"חאורחחייםהמותאמיםלצרכיוהפיזיולוגייםוהיצרניים.

 .4ניטורומעקבקבועיםלנוכחותגורמיםפתוגניםבחלב:

יש לדגום באופן קבוע ורצוף במהלך השנה חלב החשוד כנגוע לפי המדדים הבאים:
דלקתעטיןקלינית)ניראתלעין(-כלאירועמחייבדיגום.
דלקתעטיןתתקליניתללאסימניםהנראיםלעין)ע"פתוצאותסת"סביקורתחלבאוביצוע
בדיקת-(CMTכאשרתוצאתהסת"סבביקורתהחלבבבקרהיאמעלל350,000-ב3-ביקורות
עוקבות יש מקום לבצע בדיקת   CMTלזיהוי הרבעים הנגועים ,לדגום אותם ולשלוח
לאבחוןהמעבדה.
לאחרמתןטיפול-ישלבדוקאתהחלבשבועייםמתוםהטיפולכדילראותאםמתקיימת
החלמהבקטריולוגית-חשובביותר!
לאחרהמלטה-במידהונתנתהמלצהלכךע"יהגורםהרפואיהמוסמך.
ישלערוךמעקברשוםאחרכלהפעולותוהתוצאותהמתקבלותבעקבותפעילותהניטור.

 .5משוב,ניתוחתוצאותוהוצאתהמלצות:

ישלאסוףאתהתוצאותהבקטריולוגיותהממשקיותוהטכניותומידישנהלבצעמפגשמשותףשל
המעורביםבנושאזה)רופאמטפל,מדריך,רופאמאל"ה(לניתוחכללהתוצאות,זיהויואבחוןגורמי
הסיכוןוכתיבתהמלצותלשיפורולקידוםמצבבריאותהעטיןואיכותהחלבבעדר.
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רשימתטלפוניםלשכותוטרינריות-השירותיםהווטרינריים
שםהלשכה

שםהמנהל/ת

מס.טלפון

מס.נייד

מס.הפקס

שו"טבשדה

ד"רזמירעובד

03-9681614

050-6241326

03-9681746

קריתשמונה

ד"רבוריסאבן-טוב

04-6951635

050-6241316

04-6351635

טבריה

ד"רבוריסאבן-טוב

04-6721825
04-6723947

050-6241316

04-6721825

עכו/נצרת

ד"ריובלהדני

04-9910524
04-9910640

050-6241319

04-9853052

עפולה

ד"רשקלארקמתיאס

04-6423906
04-6423951

050-6231323

04-6522617

חדרה

ד"רגיוראהוידה

04-6303415
04-6303406
04-6633438

050-6241317

04-6334386

כנות

ד"ראביוסרמן

08-8591533
08-8591739
08-8591853

050-6241342

08-8591012

באר-שבע

ד"ראליסגרוס

08-6235755
08-6235749

050-6241360

08-6235749

איכותובטיחות
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דףקשרשלעובדיהמועצה
שם

תפקיד

טלפוןנייד

שייקהדרורי

מנכ"ל

050-5315257

אפרירייקין

סמנכ"ל

050-5350707

שולהנווה

מנהלתלשכה

050-6383210

ישראלוגנר

מבקרפנים

052-8023051,050-5423051

נטליביטון

פקידהבמזכירות

050-6666651

אדריאנהשוחט

מנהלתשיווקופרסום

050-5439551

אביבהאמסילי

מנהלתחשבונותראשית

050-6371133

ד"רטובהאברך

מנהלתתחוםחדשנותובריאות
וניהולסיכונים

050-4757105

אמייעקבי

מנהלתחשבונות

050-7518018

רונימשה

מנהלמחלקתתכנון

050-5384650

דפנהעצמון

פקידהמחלקתתכנון

050-7896898

ג'ולישםטוב

פקידהמחלקתתכנון

050-8552447

דוריתאשכנזי

פקידהמחלקתתכנון

054-4452542

עמיתמיר

מנהלמחלקתמחשובומערךמידע

050-7621327

לירוןתמיר

כלכלן

050-5697063

קלאודיופסקין

חשב

050-7288345

מועצתהחלב-טל,03-9564750:פקס,03-9564766:דרךהמכבים46ראשל"צמיקוד75054
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המערךהארצילבריאותהעטיןואיכותהחלב
שם

תפקיד

טלפוןנייד

ד"רשמוליקפרידמן

מנהלמאל"הומנהלמקצועי
שלהמועצה

050-2851371

ד"רעדיןשווימר

מנהלפעילותמאל"הבשדה

050-5524476

ד"רמורפריד

מנהלתהמעבדה

050-2988836

דר'אוריקורן

רופאקלינימועדוןעדריםנקיים

052-2851355

אברהםהראל

מנהלאיכותוקשרייצרנים
ומדריךממשקחליבה

050-2783458

מאיררייכמן

מדריךממשקחליבה

050-2988835

גולןיעקב

מדריךממשקחליבה

050-2895939

זאבפלדהיים

מדריךממשקחליבה

050-5349586

רלףגינזבורג

מדריךממשקחליבה

050-7574479

דנהמיניס

מדריכתממשקחליבה

050-8454903

דייןרחל

מזכירה

050-4759068

אמירגו'ייבגלינה

אחראיתנקיוןוסטריליזציה

052-4519344

אנג'ליקהמרטינז

טכנאיתמעבדה

052-5296585,050-8454903

נהאיהחטיב

רכזתלבורנטיות

052-5910093

פיינסודעפרה

לבורנטית

052-3714442

לאהישראל

לבורנטית

054-6595962

ימינהמצרפי

לבורנטית

052-2788970

המעבדהלבריאותהעטיןואיכותהחלב-קיסריה
מזכירות:רחל,04-6274477-פקס04-6274242:
e-mail: office@mba-labs.org.il

מעןלמכתבים:פארקהתעשיהקיסריהת.ד3553.מיקוד38900
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מדריךלמגדלים

מהדורהראשונה2007

w w w. m i l k . o r g . i l
המועצהלענףהחלבבישראל דרךהמכבים46ת.ד15578.ראשוןלציון75054
טל ,03-9564750 :פקסoffice@is-d-b.co.il ,03-9564766 :
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