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 2020מאפייני התנהלות  מאל"ה בשנת 
 

( מוטל על מועצת החלב "להבטיח את איכותו 2011בהתאם לחוק תכנון משק החלב )
 של החלב הגולמי". ובטיחותו 

הנו מחלקה מקצועית במועצת )מאל"ה( ואיכות החלב  עטיןהמערך הארצי לבריאות 
 :באמצעים הבאים להבטיח את בריאות העטין ואיכות החלב הגולמיפועל החלב 

 

לאבחון , ISO 17025, מוסמכת מעבדה מיקרוביולוגית ארציתהפעלת  .א
גורמים פתוגנים בחלב העלולים לפגוע בבריאות העטין ובבריאות הציבור. 

בדיקות בחלב לאבחון גורמי מחלות נוספות העלולות  בנוסף לכך ביצוע
 לפגוע בבריאות בע"ח וברווחתם.

 

לכל בעלי  דירים,בברפתות ו ביצוע בדיקות טכניות שנתיות וממשקיות .ב
ע"י צוות מדריכים ורופאים וטרינריים, המומחים  ,מכסות החלב בארץ

 בתחום בריאות העטין ואיכות החלב.

 

לכל הגופים העוסקים בהדרכה, ייצור, הובלה  וייעוץ תמיכה מקצועיתמתן  .ג
 ואחסנה של חלב גולמי.

 

בנושאים כמו: ציוד חליבה,  נהלי עבודה מקצועייםכתיבה ועריכה של  .ד
רווחת בע"ח ואיכות שגרת חליבה, טיפולים, בטיחות, בריאות העטין, 

 החלב.

 

, בארץ השתתפות פעילה בגופים מקצועיים, בוועדות ובמוסדות שונים .ה
 העוסקים בתחום החלב ובטיחותו. ובעולם,

 

ענף ובעלי עניין בארגון סמינרים, ימי עיון, מפגשים אזוריים, עם השותפים  .ו
 החלב.

 

בנושאים הקשורים לבריאות העטין  במחקרים ובתצפיותהשתתפות  .ז
 .ובריאות ורווחת המקנה ואיכות החלב
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 2020סיכום תוצאות בריאות העטין ואיכות החלב לשנת 
 

 כללי
 

 817ירדה מצבת משקי החלב בישראל )בקר וצאן( בעלי מכסת חלב ל  2020בשנת 
(. יחד עם זאת עלתה כמות החלב המיוצר במשקים אלו )טבלה 3-ו 1משקים )טבלה 

2.) 
 

 2016-2020. מספר משקי חלב בשנים 1טבלה              
 

2016 2017 2018 2019 2020 
774 760 748 724 697 
47 47 43 46 44 
79 79 75 79 76 

900 886 866 849 817 

נתוני מספר משקים וממוצע ייצור חלב בקר לרפת, ע"פ מגזרים  .2 
 באלפי ליטרים 2020 – 2010

   

 

  

 

 

 סה"כ בתי ספר ומחקר משפחתי  שיתופי שנה/מגזר

 
2010 4,408 672 865 1,315 

 
2011 4,728 714 906 1,403 

 

2012 4,745 732 889 1,430 

 

2013 4,865 741 914 1,467 

 

2014 5,192 903 965 1,739 

 

2015 4,940 895 895 1,713 

 

2016 5,226 986 954 1,873 

 

2017 5,419 1,057 1,055 1,994 

 

2018 5,505 1,103 1,079 2,065 

 

2019 5,304 1,134 1,025 2,071 

 

2020 5,404 1,203 1,025 2,182 
 

 

 

  
 

 2010-2020. התפתחות מספר רפתות ע"פ מגזרים 3טבלה             
 

משפחתי  שיתופי שנה/מגזר
 ואחרים

 סה"כ בתי ספר ומחקר

2010 163 774 15 952 
2011 163 776 15 954 
2012 163 762 15 940 
2013 164 756 15 935 
2014 163 660 14 837 
2015 162 625 14 801 
2016 162 598 14 774 
2017 163 583 13 759 
2018 164 573 13 750 
2019 163 548 13 724 
2020 163 521 13 697 
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 תוצאות מדדי האיכות של החלב הגולמי
 
 ספירת תאים סומטיים )סת"ס(.1
 
ממוצע הסת"ס של החלב  2020בשנת  - סת"ס של חלב בקר המשווק למחלבות  .א

(. תוצאה זו מלמדת כי 2 ,1)איורים  חלבבמ"ל  217,000 היה  המשווק למחלבה

בהשוואה השתפר במדדי האיכות  2020בשנת שווק  למחלבות בארץ שהחלב 

פי נהלי -יש לעבוד על ,במטרה להמשיך ולשמור על בריאות העטין ה קודמת.שנל

עבודה כתובים הקשורים לשגרת חליבה היגיינית, שמירה על תנאים סביבתיים 

החיים וכמובן יישום -הקפדה על רווחת בעליהחליבה, תקינות מערכת נאותים, 

בטיחות ביולוגית בכל משק המייצר חלב. בנוסף לכך, על המגדל להפנים כי ביצוע 

מדיניות הניטור, המעקב האבחוני וניתוח התוצאות ע"י רופאים המומחים 

 ית וברמת המשק הבודד.ארצברמה ה יןבתחום, יבטיחו את קידום בריאות העט

 1995-2020סת"ס משלוחי חלב בקר למחלבות  -1איור 

 
הסת"ס לרמה של   (, ניתן לראות כי לאחר התייצבות בממוצע1ע"פ נתוני הגרף )איור 

ברמת הסת"ס של החלב המשווק  מתונה נראתה עלייה 2011-16בשנים  210,000
פחתי, שני המגזרים, השיתופי והמש. תמגמה זו נבלמ 2020למחלבות, נראה כי בשנת 

 2010. מאז ועד 1995-2006עברו תהליך משמעותי מאד לשיפור איכות החלב בשנים 
המגזר  2011החל משנת  חל שיפור ניכר בתוצאות האיכות בשני המגזרים הללו.

 המשפחתי מציג תוצאות טובות יותר ברמת הסת"ס בהשוואה למגזר השיתופי.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

      371 332 287 303 300 259 259 248 241 224 204 193 210 207 193 200 218 223 220 223 221 212 221 236 241 219

      540 515 440 462 451 396 338 277 265 239 222 201 231 218 201 204 220 216 216 219 220 209 212 227 229 214

          428 395 339 357 352 305 284 258 249 230 211 196 218 211 196 202 219 220 218 221 221 211 218 233 236 217
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2005 -2020לתשלום יכות החלב התפלגות סת"ס ע"פ דרגות א -2איור 

 
 

 

דרגה  ;200,000קטן מ  -חל שינוי בסיווג מדדי דרגות האיכות: מעולה 2011החל משנת 

. אנו רואים עלייה בשיעורי משלוחי החלב, 300,000דרגות ב+ מעל ל  ,201-300,000א 

 66% ה מלמעל 2005בשנת  25%מ  - שסווג בדרגה "א" על חשבון החלב ה"מעולה"

 . 2019בשנת 

אופיינה בעליה ניכרת בשיעור משלוחי החלב שסווגו בדרגה "מעולה" אך  2020ת שנ

 יחד עם זאת בירידה בשיעור משלוחי החלב שסווגו בדרגה "א". 

. ניתן 2020ל  2019מינורי לטובה בין השנים שינוי התרחש ברמת החלב המסווג ב+ 

 ק למחלבות.מכלל החלב המשוו 6.6% – 3הוא נע בין   2013לראות שהחל משנת 

 

 סת"ס  ע"פ תוצאות ביקורות החלב החודשיות:   .ב

מצב בריאות העטין ברמת הפרה, סת"ס ביקורות החלב מייצגות נאמנה את 

לניהול ושליטה  ,ביקורת החלב החודשית הינו כלי הכרחי ביצוע. הקבוצה והעדר

ו  3רפת מודרנית ומתקדמת. תוצאות ביקורות החלב בתאים סומטיים )איורים ב

4 ). 

  

67.5% 71.5% 

55.8% 
61.6% 

73.2% 70.0% 

54.6% 51.2% 

38.1% 35.3% 34.7% 
43.2% 

36.6% 
28.3% 27.1% 

39.0% 

24.8% 
22.2% 

31.9% 
29.9% 

21.6% 24.7% 
44.6% 

37.5% 
56.9% 58.3% 59.0% 

53.5% 
58.4% 

65.5% 66.4% 

56.7% 

7.7% 6.3% 
12.2% 8.5% 5.2% 5.3% 

0.8% 
11.3% 

5.0% 6.3% 6.3% 3.3% 5.0% 6.2% 6.6% 4.4% 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       ג              ג     

 +ב

  

    לה



7 

 

 2004-2020תוצאות סת"ס ביקורות חלב שנים  -3איור 

 

 
 

 
פרות;  115,431במסגרת ביקורת החלב החודשית בוצעו בדיקות ל  2020בשנת 

מהמגזר  74,129רפתות( ו  320מהמגזר המשפחתי לרבות כפרי נוער )  היו 41,302  מהן
הממוצעות בביקורת החלב במגזר המשפחתי היו  רפתות(. סת"ס 158השיתופי )

. הממוצע הארצי של סת"ס ביקורות חלב בשנת 258,000 -ובמגזר השיתופי  261,000
 אשתקד. 291,000לעומת  259,000היה  2020

רפתות משפחתיות הפסיקו לבצע  21פרות מביקורת החלב ו  2,125  ירדו 2020בשנת 
 ובם עקב פרישתם מהענף.את ביקורת החודשית מסיבות שונות, ר

 

כאשר משווים את תוצאות הסת"ס מהחלב המשווק למחלבות לתוצאות הסת"ס 

אמנם גדל עם השנים אך השינויים  םאנו מוצאים כי הפער ביניה בביקורות החלב

מקבילים ותואמים . המשמעות היא שיותר חלב מופרד ע"י המגדל ואינו מגיע לשיווק 

 (.4חלב ובעיקר להימנע מקנסות )איור עקב הרצון לשמור על איכות ה

 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

      270 258 241 262 253 232 234 260 262 262 274 276 261 271 291 291 261

254  ב     232 214 241 232 215 229 249 261 262 270 266 253 270 289 290 258

    259 242 224 249 239 221 231 253 262 262 271 270 256 270 290 291 259
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 2004 - 2020התפלגות רמות סת"ס ע"פ משלוחים למול סת"ס ביקורות חלב  – 4איור 

 
 

 ספירת חיידקים כללית )סח"כ(  .3
 

קיון יצור החלב הגולמי החל מניאת תהליך י מבחינה היגייניתמדד זה משקף 
על  ההובלתו, שמיר, שגרת החליבה, אחסון החלב, בכניסה למכון הפרה

 שרשרת הקרור ומניעת זיהומים עד הגעתו למחלבה. 
מניתוח התוצאות בעשור האחרון נראה כי אין שינוי משמעותי בהתפלגות 

  (.5החלב המשווק ע"פ דרגות האיכות לספירת חיידקים כללית )איור 
דרגה מעולה, עד – 10,000נן כדלקמן: עד יה 2015דרגות רמות התשלום החל מ 

 דרגה ב.  50,000דרגה א ומעל ל  50,000
 

 התפלגות דרגות תשלום עבור ספירת חיידקים כללית -5איור 
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67.0%
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של החלב שווקו למחלבה בדרגות  99%ניתן לראות כי למעלה מ 5באיור 
החלב  הבקטריאלי של זוהי בהחלט תוצאה מחמיאה מאד לאיכות; מעולה ו א'

 הגולמי בארץ. 
 (: 2019-20סיכום תוצאות שנתי ע"פ ביקורות החלב )

לגבי מדדי הייצור המאופיינים  2019-20מצ"ב התוצאות המסכמות והשוואה בין שנים 

בעלייה כמעט בכל הפרמטרים )שומן, חלבון ובמספר הממוצע לפרות בעדר( וירידה 

 (. 4ברמת הסת"ס )טבלה מס 

 

 2019-20ות כלליות ע"פ ביקורות חלב שנים סיכום תוצא. 4טבלה 

 ה.מ.ב( :)מקור            

 הפרש ב % הפרש 2020 2019 תכונה  
 0.6 72 11,924 11,852 חלב ק"ג

 2.31 10.6 458.10 447.5 שומן ק"ג
 1.6 0.06 3.84 3.78 שומן %

 0.9 3.6 400.00 396.4 חלבון ק"ג
 0.3 0.01 3.35 3.34 חלבון %

 1.63 197 12,151 11,954 חמ"מ ק"ג
 -12.3 - 32 259 291 סת"ס

 -0.6 0.2 33.6 33.8 אחוז יציאה שנתי
 -1.8 -2125 115,431 117,556 מס פרות

 -5.4 -26 478 504 מס משקים
 3.3 8 241 233 ממוצע פרות לרפת
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 : לסיכום
ביקורות ב ,ה בסת"סימזהים שני שיאים של עלי, כבשנים עברו, אנו 2020גם בשנת 

בשיא החורף ובשיא הקיץ. בשתי התקופות ישנם שינויים בסביבת הפרה,  - החלב
 .בעיקר בקיץהמרבץ החמרה ברטיבות ועלייה בצפיפות עקב ריבוי ההמלטות בחורף 

לדיכוי המערכת  גורמת הותולחות גבו ותטמפרטורהמאופיינת בעקת החום  גם 
-, קליניות ותתבסיכון לדלקות עטיןברגישות ועלייה משמעותית , להחיסונית
 בתקופות אלו וממילא לעלייה משמעותית בסת"ס.  קליניות,
העטין של  בריאות, הרעה במצב רבות ברפתות, ישנה האחרונות בשניםבנוסף, 
לא  שיכון מתנאירבים,  במקרים ,שנובעת ההמלטה אחרי והמבכירות הפרות

, מתן "טיפול להמלטה"ההכנה" והעגלות והפרות בתקופת ה"יובש"  מתאימים של
 יובש סלקטיבי" לא מתאים, וריבוי פרות הנגועות כרונית.

 
השנים האחרונות  15כאשר מנתחים את תוצאות הסת"ס, מביקורות החלב, ב 

מגמת מתקיימת  2009החל מ  .290,000ל  220,000נמצאה מגמה גלית שנעה בין 
רמת הסת"ס מביקורות החלב  2020סומטיים בשנה. בשנת תאים  7,000עלייה של כ 

 ירדה במעט בהשוואה לשנה קודמת. 
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 2020 - השמדות חלב חריג

 

אלף ליטרים בחלב בקר לעומת  600נרשמה ירידה בהשמדת של  2020בשנת  •
 1,067אלף ליטרים סך שפיכת החלב  41. בצאן נרשמה ירידה של 2019שנת 

 אלף ליטרים חלב צאן.  12-אלף ליטרים חלב בקר ו 1,056אלפי ליטרים מהם  
ידה מסך השפיכות, יר  49%אלף ליטרים שהם   505בסקטור השיתופי הושמדו  •

 .2019-ביחס ל 50%של 
 מסך השפיכות. 51%אלף ליטרים שהם  556בסקטור המשפחתי הושמדו  •
 מיליון ש"ח.  2-הערך הכלכלי של החלב שהושמד מוערך בכ •
( 45%לשפיכת חלב בקר היו חומרים מעכבים ) 2020-הסיבות העיקריות ב •

 (.51%( ומעכבים )38%(, בחלב צאן חמיצות )40%וחמיצות )
אירועים  77ל  95 -עי שפיכת חלב בקר במגזר המשפחתי ירד ממספר אירו •

 .43אירועים ל  70ובמגזר השיתופי מ  
הערה : הנתונים בסקירה אינם כוללים השמדות חלב בגין ויסות חלב בתקופת  •

אלף ליטרים חלב שהופרד  987הושמדו במהלך חג הפסח  2020החגים. בשנת 
 ממנו השומן.
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 2020 -סיכום פעילות צוות השדה של מאל"ה 

 :מצבת כוח האדם בשדה

 מדריכי ממשק ומיכון חליבה  3

 מומחים לבריאות העטין  –רופאים וטרינריים  2

 כללי:

צוות המדריכים והרופאים, בניהולו של ד"ר עדין שווימר, עסק גם השנה בטיפולי מנע, 
רגיעה, ובמתן פתרונות לתקלות  בנושאי ממשק ותקינות מערכות חליבה בשעת 

חמורות. התערבותם המהירה והמקצועית קידמה את מצב בריאות העטין ואיכות 
 החלב, רווחתן של הפרות ומנעה נזקים בריאותיים למקנה ונזקים כלכליים למגדלים.

פי סדר עדיפויות מובנה, שנקבע -מתן השירות ע"י המדריכים והרופאים נעשה על
 עצת החלב: בהנהלת מאל"ה ומו

 בדיקות לאישור תקינות מכונת החליבה לכלל יצרני החלב )בקר וצאן( אחת לשנה.  .1
 משקים בפיקוח/בסיכון )לפי סת"ס וסח"כ(. .2
 אירועים חריגים ודחופים.  .3
פעילויות מתוכננות )דיגום מעדרים נגועים בחיידקים מדבקים, דיגום ממכלי חלב,  .4

 חומרי חיטוי לפטמות ועוד(.
 רתיים" לפי פנייה של המגדל, רופא מטפל, מחלבה וגופי תמך אחרים.אירועים "שג .5

שביעות רצונם של המגדלים מהשירות של מאל"ה בשדה גבוהה )כמו בעבר(. מספר 
 המשקים שנמנעים מקבלת שירות מאל"ה בשדה מסתכם בבודדים.

רופאי מאל"ה עסקו השנה בביקורים, בעיקר במשקים בעייתיים, עפ"י מדדי בריאות 
טין ו/או איכות החלב, בניהול מפגשים משותפים לניתוח תוצאות שנתיות, הערכת ע

סיכונים, ייעוץ והדרכה והוצאת המלצות לשיפור המצב ושמירה על ההישגים 
הנוכחיים כולל בהיבטים כלכליים. כמו כן שותפים במחקרים, הממומנים מקרן 

 המחקר של מועצת החלב.

במגבלות מגפת הקורונה, גם בפעולות יזומות על פעל צוות השדה, בצל ו 2020בשנת 
ידו בנושאים הבאים: בדיקת מכוני חליבה לצורך קבלת אישור לתקינות מכונת 

פי תקנוני איכות החלב ודרישת השו"ט. ביצוע דיגום -החליבה, אחת לשנה, כמחויב על
כלל העדר, במקרים של נגיעות בפתוגנים מדבקים. כמו כן התקיימו מפגשים 

עיים של צוות המדריכים במשקים בהם הועלו סוגיות מקצועיות שנויות מקצו
במחלוקת ובארגון מפגשים ברמת מושב / אזור. ארגון והשתתפות בקורסים, ימי עיון, 

 ימי הדרכה לעובדים זרים, היערכות לשעת חירום ועוד.

 –מחלבה: צוות השדה תיחקר ונתן מענה באירועים של חריגי חלב  -חריגי חלב 
 קבלה במחלבה.ב

מחשוב ותוכנת "בריאותין": אין עדיין התקדמות בפיתוח דוחות חריגים ואחרים, 
 לניהול, בקרה ומשוב שוטפים של הפעילות בשדה.
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 משקית של צוות השדה:-ריכוז פעילות תוך .1

 מדריך/ה
 היקף

 המשרה

מספר אתרי 
 חליבה*

 באזור )דיר/רפת(

מספר 
 בעייתיים )%( דירים רפתות ביקורים

  (59.5) 264 24 420 444 246/17 100% גברי
 (63.7) 228 45 313 358 240/30 100% גולן

 (66.8) 268 66 335 401 212/46 100% מאיר
 100% עדין

662/93 
114 110 4 88 (77.2) 

 (84.6) 11 3 10 13 100% שמוליק
 (64.6) 859 142 1188 1330 698/93  סה"כ

 שמספקים גם שירותי חליבה, לבעלי מכסות נפרדים. *יש להבחין בין אתרי חליבה,

 

 התפלגות לפי הגורם הפונה )%(  ובדיקות לאישור תקינות מכונת החליבה*: .2

 יזום ע"י...

 מדריך/רופא
מגד מדריך 

 ל

רופא 
מטפ

 ל

רופא 
 מאל"ה

מועצת 
 החלב

חברה/ מחלבה
 ספק

תקינות  אישור
 מכונת החליבה*

 294/309 2 14 23 1 0 178 225 גברי
 271/283 1    5 7 0 1 150 199 גולן

 329/323 8 3 1 0 0 207 176 מאיר
 - 0 2 0 37 9 66 1 עדין

 - 0 0 0 1 1 11 0 שמוליק
 898/915 11 24 31 39 11 612 601 סה"כ

אושרו כתקינים / סה"כ  –*בדיקות לאישור תקינות מכונות החליבה )רובוטים( 
מכוני חליבה  4היו  2020. עד סוף 2020כתקינים ב שלא נבדקו, או לא אושרו  בדיקות

 שלא אושרו כתקינים.
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 התפלגות לפי הפעילויות במשק: -מדריכים 

 

 *שונות גדולה, בין המדריכים, בהגדרת פעילות "ייעוץ והדרכה".

 

 התפלגות לפי סיבות ופעילויות במשק: –רופאים  .3

 רופא
קריאה 

מיוחדת או 
 דחופה

סת"ס 
 גבוהה

שיכון 
שגרת  וממשק

 חליבה
סיכום 

 תקופתי

הערכת 
 סיכונים

ייעוץ 
 והדרכה

 102 31 22 31 30 25 18 עדין
 3 4 5 3 7 5 0 שמוליק

 105 35 27 34 37 30 18 סה"כ

 

  

 מדריך
בדיקות 
תקינות 

 )רובוטים(

קריאה 
דחופה 

 /מיוחדת

סת"ס 
 גבוהות

סח"כ 
 גבוהות

דיגום 
חומר 
 חיטוי

דיגום 
ממיכל 

 כללי

התפרצות 
דלקות 
 קליניות

ייעוץ 
 והדרכה*

 26 10 129 121 60 29 2/0 305( 5)  גברי
 10 22 131 121 25 6 0/0 (7) 276 גולן

 103 19 179 200 17 21 4/3 (5) 318 מאיר
 139 41 439 442 102 56 6/3 (17) 899 סה"כ
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 :2021לקראת  -הצעות  לנושאים ופעילויות של צוות מאל"ה בשדה 

 

  כולל בבניית תוכנה(  עפ"י הצרכים של המגדלים והענף כולולבחון את הפעילויות( 
  ליווי צמוד ותדיר ע"י רופא ו/או מדריך מאל"ה, למשקים חריגים בתחום בריאות

 העטין ו/או איכות החלב. ביקורי המשך, מותנים בביצוע המלצות צוות השדה.
 .אינטראנט, לשירות המגדלים 
 לות המדריכים ב"בריאותין", כולל מנגנון של "משוב חכם", לקדם את תוכנת פעי

 וסיכום הפעילויות )ברמה תקופתית(.
  .שימוש בתכנת נ.ע.ה. להערכת מצב נכונה וממוקדת יותר של מצב העדר/רפת/דיר 
  הגברת המודעות וההדרכה לתנאי היגיינה נאותים במכון החליבה )לעגן הנושא

 בתקנון איכות חלב(.
  סיכונים בשיטות מדויקות יותר )אפידמיולוגיה/סטטיסטיקה(.ביצוע הערכת 
  הדרכה אינטנסיבית, לשגרת חליבה היגיינית, מוקפדת, מתואמת ומתוזמנת, על כל

 , ולא רק על מה? איך דגש על –מרכיביה 
 .)"הפקת סרטוני הדרכה לחליבה נכונה )מכון ש"ד/פרלל ו"קרוסלה 
  השדה, בשטח.הגברת המעורבות של צוות  -רווחת בע"ח 
  הגברת המודעות וההדרכה בפועל למתן "טיפול יובש סלקטיבי", נכון ומותאם לכל

 רפת )ע"י ו/או בהנחיית רופאי מאל"ה(.
 לטראליים, עם הרופאים המטפלים, ובעיקר עם רופאי -העצמת קשרי העבודה, הבי

 ה"החקלאית".
  ,היגיינה( הכנסת שיטות ניטור חדישות ואמינותVADIA.) 
  אחת לחודשיים  –של צוות השדה )ובמקרים מסוימים של כל צוות מאל"ה( מפגש

 בסבב בין המדריכים והרופאים.  –( case studyלהצגת תיאור מקרה ) –
  לפתוגנים מדבקים לעטין,  -הגברת הניטור ממכלים כלליים ומהפרותBLV ,BVD ,

 לפטוספירה, ברוצלה, נאוספורה. 
 ב.הגברת השימוש בבדיקות הריון בחל 
  המשך תחקור אירועים של "חריגי חלב" בקבלתו במחלבה, במטרה למנוע אירועים

 חדשים.

  שימוש במעבדת הסימולטור, להערכת אפקטיביות של חומרי שטיפה וחיטוי של
 מערכת החליבה.  

  ביצוע ימי עיון / סיורים, הדרכה והסברה לבעלי עניין כמו: נציגי מחלבות, חברות
לציוד חליבה, רופאים, שו"ט בשדה, שיתוף פעולה עם מחלקת בקר וצאן בשה"מ 

 והתאחדות מגדלי בקר.
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 2020סיכום פעילות המעבדה לבריאות עטין לשנת 

 אבחון פתוגנים לעטין בתרבית .1

 מספר הבדיקות שבוצעו לאבחון פתוגנים במקנה )פרטני(: .א

בדיקות לאבחון  60,000מצאן, בסה"כ בוצעו  8,120 -דגימות מבקר ו 51,260נבדקו 
  2019בבדיקות אלה בהשוואה לשנת  24%פתוגנים בתרבית. בשנה זו ניכרה ירידה של 

 תוצאות האבחונים של הבדיקות הפרטניות בבקר .ב

' בהשוואה לשנים קודמות, מיקופלסמה בוביסיידק המדבק 'פחות אבחונים של הח -
 בארבע רפתות.  2020והוא אובחן בשנת 

 קליניות:-להלן שיעור האבחונים לפי פתוגנים בדגימות הקליניות והתת -

מבין הדגימות  % ממצא
 ה"קליניות"*

 קליניות"-מבין הדגימות ה"תת %

 4.3 (31.4) 34.5 א.קולי
 25.3 (15.5) 13.5 סטפ. שאינו אאוראוס

 25.3 (14.4) 13.4 אין צמיחה
 21.5 (4.9) 9.5 אין פתוגנים

 4.7 (8.7) 8.3 סטרפ. יובריס
 2.4 (6.3) 5.4 סטרפ. דיסגלקטיה

 3.1 (3) 3.9 סטרפ. אחרים
 0.8 (3) 3.7 ט.פיוגנס

 1.5 (2.7) 2.3 סטפ. אוראוס
 2.6 2.1 אנטרוקוקוס

 3.7 1.9 בוביס הקורינ

 מצוינות בסוגריים 2019בשנת  *תוצאות

 תוצאות אבחונים של הבדיקות הפרטניות בצאן .ג

בטבלה מפורט שיעור האבחונים לפי פתוגנים מבין כלל האבחונים בבדיקות  -
 הקליניות הפרטניות בעיזים:

 מסה"כ הדגימות % ממצא
 22.3 סטפ. שאינו אאוראוס

 15.5 סטפ. אוראוס
 6.8 אין פתוגנים

 5.8 ארגינוזהפסאודומונאס 
 3.9 ט. פיוגנס

 3.9 א.קולי
 1.9 ק.פסאודוטוברקולוזיס

 1.9 סטרפ. אחרים

 'אגלקטיא מדבקת' אובחנה בדגימות חלב שמקורן בשני דירים. -
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 בדיקות רגישות לאנטיביוטיקה במהלך השנה. 3,855בוצעו  .ד

 בקר -

שינויים משמעותיים ברגישויות של רב החיידקים שנבדקו במהלך השנים  נראיםלא 
נמצא כי ל'סטפילוקוק שאינו אאוראוס' ולסטרפטוקוקים למיניהם כך האחרונות. 

לאוברולקסין, מיקוספקטונה, מרבופלוקסצין, פטרוקסימין  96%-רגישות גבוהה מ
 וצפקווינום.  

מדד , כם לפניצילין ולאוקסציליןת של סטפילוקוקייוהרגישו חשוב לעקוב אחר 
 :לעמידות כללית

מסך כל בידודי 'סטפ שאינו אאוראוס' רגישים  54%נמצא כי  2020בשנת  -
 מהם רגישים לאוקסצילין.  77%לפניצילין וכי 

לכל סוגי האנטיביוטיקה  96%-חיידקי 'סטפ. אוראוס' מראים רגישות הגבוהה מ -
(. הרגישות לאוקסצילין 94%וקסצילין )( וא86%שצוינו לעיל, להוציא פניצילין )

 (MRSA)החיידקים העמידים קודמות בהן שיעור תיים הבהשוואה לשנ עלתה
 היה גבוה יותר.

 עיזים -

 :2020אחוז הבידודים הרגישים של סטפ. אאוראוס ו'סטפ שאינו אאוראוס' בשנת 

סטפ שאינו  סטפ אאוראוס 
 אאוראוס

 100 100 אוברולקסין
 78 85 אוקסצילין

 95 93 מיקוספקטונה
 99 100 מרבופלוקסצין
 100 100 פאטרוקסימין

 56 37 פניצילין
 100 100 צפקווינום

 אבחון פתוגנים בדגימות מיכל .ה

. בהשוואה לשנת משקים 426-בדיקות תרבית לדגימות מיכל, שמקורן ב 716נערכו 
במספר הבדיקות ומספר המשקים  26%-ו 36%ירידה של  , נתונים אלה מהווים2019

 בהתאמה.

 בדיקות חומרי חיטוי לפטמות וספירות חיידקים .2

 400-( מ2019בהשוואה לשנת  32%דגימות של חומרי חיטוי )ירידה של  609נבדקו 
 (.2019בהשוואה לשנת  24%משקים )ירידה של 

 מטושים ומיכל )כללית ומבדלת(.ספירות חיידקים מדגימות של רפד, מים,  120נערכו 
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 (ELISA -בדיקות נוגדנים בחלב )ב .3
 סיכום כולל:

שם 
 הבדיקה

 שינוי )%( 2019 2020

מיכלי 
 ם

מבחנו
 ת

משקי
 ם

מיכלי
 ם

מבחנו
 ת

משקי
 ם

מיכלי
 ם

מבחנו
 ת

משקי
 ם

 7.9- 30.4- 35.5 367 68,077 141 338 47,392 191 בת שחפת
BLV 438 1,229 244 256 891 201 71.1 37.9 21.4 

לפטוספיר
 ה הרדג'ו

305 101 228 208 81 193 46.6 24.7 18.1 

 בת שחפת 
 שחפת.-נראתה ירידה במספר הבדיקות לבת 2020במהלך 
משקים ברמת העדר. שיעור התוצאות החיוביות הממוצע בבדיקות אלה  161נבדקו 

 , בדומה לשנים קודמות.3.1%הנו 
 BLV ולפטוספירה הרדג'ו 

. בולטת עלייה בהשוואה לשנים הקודמות, הן בבדיקות פרטניות והן ברמת המיכל
 234 -דגימות מיכל התקבלו ממשקים, ו 30-לפרות בודדות מ BLVהתקבלו בדיקות 

 משקים.
 

 BVDבדיקות מולקולריות לאבחון  .4
בדיקה זו מאתרת את הפרות שהן ה'מפיצות התמידיות' של הנגיף, לכל חייהן 

(Persistently Infected, PI) .פרות אלה מהוות מקור הדבקה חמור בעדר . 
באמצעות בדיקה של דגימה ממיכל החלב ניתן לאתר המצאות פרה/ות אלה גם 

 בעדרים גדולים, לאור הרגישות הגבוהה שלה.
 316הייתה עלייה במספר הבדיקות בהשוואה לשנים הקודמות, ונבדקו  2020בשנת 

 .BVD-דגימות מיכל ל
 

 היריון בחלב בדיקות .5
חלבונים, המיוצרים ע"י כפתורי השליה, המכונים  22בדיקה זו מתבססת על 

Pregnancy Associated Glycoprotein (PAGs)  הם מופרשים לדם/חלב ואפשר .
 ריון כולו. יההבכל שלב במהלך ויום  25להתחיל לזהותם כבר לאחר 

הפרה, ולקבל את התוצאה  ימים מהזרעת 28ניתן לשלוח דגימות חלב למעבדה כעבור 
 ביום הגעת הדגימה.

יתרונה הגדול של בדיקה זו הוא שיפור רווחת הפרה. הדיגום יכול להתבצע במהלך 
 החליבה, אין צורך באיסוף, קשירה, המתנה וביצוע בדיקה פולשנית.

  משקים. 37-בדיקות היריון בחלב, אשר התקבלו מ 3,020בוצעו  2020במהלך 

 מרי חיטוי למכון החליבה בסימולטורבדיקות יעילות חו .6

בשנה "(. סימולטור)" חליבה מערכת המדמה במעבדה בקיסריה נבנתה מערכת
האחרונה הוכנסה מערכת זו לשימוש לצורך בדיקת היעילות של חומרים שונים בניקוי 
ובחיטוי המכון. כדי לכמת את היעילות נעשה שימוש בתערובת חיידקים שמקורה 

רץ. התערובת המדודה מוצמדת לדסקיות נירוסטה ובתום במערכות חליבה בא
 השטיפה נמדדת שוב. 

ביוזמת מגדלים וכן ביוזמת  בדיקות יעילות לחומרים,מספר נערכו  2020במהלך שנת 
 חברות המייצרות את חומרי הניקוי.
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 והסברההדרכה 

הגברת המודעות וההכרה בחשיבות נושא בריאות העטין ואיכות החלב הוטמעה 
 בתודעתם   

 של   יצרני החלב והעוסקים בענף זה באמצעות:
 

  הפצת מידע שוטף וחומר הדרכתי למגדלים באתר "יצרני החלב" של מועצת
דף מידע אינטרנטי שבועי "חלבי" ופרסום  דפי מידע  החלב הכוללים :

 ועיים באתר מאל"ה ובעיתונות החקלאית.ומאמרים מקצ

 
  .מפגשים אישיים עם המגדלים והרופאים המטפלים במשקים עצמם 
 

  ביצוע ופרסום מחקרים במסגרת כנסים בארץ )כנס הבקר בירושלים, כנס
 (.IDFמיקרוביולוגיה וטרינרית ( ובעולם )

 

 החלב למשק ממוחשב יצירה ושימור מידע
 

, נאסף "בריאותין"באמצעות תוכנה ייחודית לבריאות העטין ואיכות החלב בשם  
ונשמר מידע רב ברמה הלאומית. מידע זה כולל את כל הידוע, החל מרמת הרבע 
הנגוע ועד לניתוחים כלל ארציים, ממשקיים ובריאותיים. תוכנה זו מקושרת באופן 

", תוכנות לניהול עדר, נתוני רצוף וקבוע עם מאגרי מידע אחרים כמו: "ספר העדר
מחלבות, ומתעדכנת מידי יום לתועלת רופא מאל"ה, מדריכי ממש"ח, הרופא המטפל 

 והמגדל גם יחד.
 
 

 
 ההמעבדה  לציוד חליבה בקיסרי

 
המעבדה לציוד חליבה מנוהלת על ידי גולן יעקב  ונמצאת בצמידות למעבדת מאל"ה 

)סימולטור(, המשמש בין השאר לביצוע בקיסריה. במעבדה קיים מדמה לציוד חליבה 
 החליבה. ISOבדיקות  וכיולים של ציוד חליבה ע"פ תיקני 

 הערכת יעילותל בתשלוםהמעבדה לבצע בדיקות  התחילה  2019בשנת 
חומרי החיטוי והניקוי למכוני חליבה וכן שירותים נוספים לחברות  )אפקטיביות(

 .מסחריות
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 : 2021מאל"ה לשנת יעדי פעילות 
 

  למעבדה לבריאות העטין ואיכות החלב יעדי פעילות  

  כגון אבחון מולקולרי של ברוצלה הכנסת שיטות עבודה נוספות במעבדה
 .במיכלי החלב

  המשך פיתוח העבודה עם המערכת המולקולרית לאבחון גורמים פתוגנים
 .(Home Made)  בחלב בשיטות מתקדמות ועצמאיות

  פעילה במחקרים חדשים והגברת היכולות המקצועיות של צוות השתתפות
 המעבדה.

  הידוק שת"פ עם מעבדות מיקרוביאליות אחרות בארץ ובעולם לצורך העשרת
 הידע.

 .מתן תמיכה מקצועית לגופי מחקר, מחלבות ולגופים ממשלתיים 

  איסוף המידע וריכוזו  ברמה הלאומית בכל הקשור לבריאות העטין ואיכות
 .החלב

 
 
 

 
 :לצוות השדה יעדי פעילות

      .צירוף משקים למעגל הניטור והבקרה המיקרוביאלית של המעבדה 

  על בריאות  ןהעמקת הידע בנושאי איכות הסביבה ורווחת בע"ח והשפעת
 העטין ואיכות החלב.

  לאישור תקינות מכון החליבה לכלל  ,שנתיות–המשך ביצוע בדיקות חד
 המגדלים )בקר וצאן(.

  .ארגון ימי הדרכה וסיורים מקצועיים לעוסקים בתחום החלב 

  של המעבדה לציוד חליבה )סימולטור( ומתן שירותים  יםשיווק והפעלה מוגבר
 בתחום המחקר וביצוע בדיקות לחומרי ניקוי וחיטוי מערכות החליבה.
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  תודות:

על המסירות, המקצועיות והנכונות הגבוהה לתרום לשיפור איכות  – לעובדי מאל"ה
 החלב ובריאות העטין.

 
על ההכרה בחשיבות מאל"ה והתמיכה בפעילותה   - הנהלה והעובדים -למועצת החלב

 לאורך שנים.
 

ואספקת נתונים  על שיתוף הפעולה הפורה - לה.מ.ב למעבדה המרכזית  וספר העדר
 .מספר העדר

 
 על האמון שניתן בנו. – לרופאים המטפלים ולמדריכי שה"מ למגדלים,

 
 על הגברת המודעות לאיכות החלב ולבטיחותו. –למחלבות 

 
  על התמיכה המקצועית. - טרינרי ולעובדיו המסוריםולשו"ט, למכון הו

 


