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 תקציר 

הבריאות בארץ  עמידות חיידקים לאנטיביוטיקה מהווה את אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני מערכות  

לאחר  אלף איש מתים מדי שנה ברחבי העולם  700כ־  האו"ם בנושא,של  (  2019)על פי הדו"ח האחרון  .  ובעולם

 . 2050מיליון עד  10-צפוי לזנק לשמספר ,  שנדבקו בחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה

שימוש   הם  בחיידקים  עמידות  להתפתחות  המרכזיים  לא  מוגברהגורמים  באנטיביוטיקה -ושימוש  .  מושכל 

נפוץ    מוגברשימוש   אמנם  משק. באדםבאנטיביוטיקה  בחיות  דווקא  מתרחש  השימוש  מרבית  למעשה  אך   ,

כך, .  במקרה זה, האנטיביוטיקה לא משמשת לטיפול במחלות בלבד, אלא למניעת זיהומים וכן לזירוז גדילה

 אדם.   לבעלי חיים המיועדים למאכל משמשים 73%-מתוך כלל החומרים האנטיביוטיים הנמכרים בעולם, כ

אחראי  משק  בחיות  באנטיביוטיקה  הנרחב  שהשימוש  לכך  עדויות  ומצטברות  הולכות  האחרונות  בשנים 

ו כן, שימוש לא מבוקר באנטיביוטיקה בחיות משק עלול  כמלהתפתחות עמידות בחיידקים, הפוגעים גם באדם.  

 Critically Importantאף להשפיע על שיעור העמידות של חיידקים לאנטיביוטיקה החשובה לטיפול באדם )

Antimicrobials.)    דרך ובחי  באדם  לאנטיביוטיקה  עמידות  בהתפשטות  טמונה  נוספת  חיידקים סכנה  זני 

פלסמידים   ו/או  עמידותבעלי  עמידים  המקנים  רבות  לכן,    . גנים  השימוש  כיום    מגבילותמדינות  את 

למטרת על הוספת אנטיביוטיקה    2006שנת  אסר בהאיחוד האירופי    בחיות משק. כך, למשל,באנטיביוטיקה  

גדילה  של    זירוז  ולמזון  השתייה  משקלמי  ב.  חיות  רשמי  באופן  גדילה  בזרזי  השימוש  נאסר    2018-בישראל 

 . החדש לתוקף של חוק המספואבעקבות כניסתו 

ולהתמודדות עם    לשימוש מושכל באנטיביוטיקהמדינות רבות בעולם מקדמות כיום תוכניות פעולה לאומיות  

. (בגישת הוליסטית של "בריאות אחת" )קידום הבריאות של האדם והחי כאחד  התפתחות חיידקים עמידים

לצמצום    פעולה לאומיתתוכנית    לא גיבשהלמרות ההצלחות המשמעותיות של תוכניות אלו, מדינת ישראל עדיין  

 במשק החי. השימוש באנטיביוטיקה 

חיזוק הרגולציה והפיקוח על תכשירים וטרינריים מהווה דרך חשובה לצמצום השימוש באנטיביוטיקה בחיות 

את תהליכי    במסמך זה אני ממפה עולה של מדינות רבות בעולם.  משק ומהווה חלק בלתי נפרד מתוכניות הפ

בישראל וטרינריים  תכשירים  של  החקלאות(  הרגולציה  ומשרד  הבריאות  משרד  בין  מתחלקים   מעלה ,  )אשר 

לחיזוק  פתרונות אפשריים    ומציעהאנטיביוטיקה(    בדגש עללפיקוח על תכשירים וטרינריים )  סוגיות הקשורות

   ונים.ושיפור התהליכים הש

מתוך  .  להטמעתו נדרשת הפניית משאבים ושיתוף פעולהו  הוא חיוניבמשק החי  שימוש מושכל באנטיביוטיקה  

במשק החי בישראל על   איסוף נתונים אודות מכירה וצריכה של אנטיביוטיקההדחוף בעולה הצורך    המסמך

. כמו  ההשפעות של פעולות התערבות ומניעה מדויקת יותר ולהעריך את ע הערכת סיכוניםלבצ מנת שיהיה ניתן

יגביר את יכולת ההיערכות   כן, ישנו צורך להקים מערכת סיסטמית לניטור חיידקים עמידים באדם ובחי אשר

. לבסוף, עולה הצורך להמשיך ולחזק את הפיקוח סביב תכשירים וטרינריים,  לאתגר משמעותי זה  הלאומית

   ובעיקר במקומות הניפוק וברמת המשק.רישום, דרך אספקת התכשירים שלב ההחל מ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4638249/
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 רקע כללי 

חיידקים   'אנטיביוטיקה'(עמידות  )מעתה  אנטימיקרוביאליים  הגדולים   לחומרים  האתגרים  אחד  את  מהווה 

ברפואה ההומנית והווטרינרית,    באנטיביוטיקהשימוש נרחב    . 1העומדים בפני מערכות הבריאות בארץ ובעולם

חיידקים   של  להתפשטות  האחרונים  בעשורים  הובילו  גנטיים,  שינויים  לעבור  חיידקים  של  יכולתם  עם  יחד 

עמידים לאנטיביוטיקה. חיידקים אלו גורמים לשיעורי תחלואה ותמותה גבוהים בקרב האדם והחי, מגבילים 

 UNהאו"ם בנושא )של  (  2019)על פי הדו"ח האחרון  בוהות.  את אפשרויות הטיפול וכרוכים בעלויות כספיות ג

Ad hoc Interagency Coordinating Group on Antimicrobial Resistance,)  אלף איש מתים מדי שנה   700כ־

)ראו    20502מיליון עד    10-לאחר שנדבקו בחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה. מספר זה צפוי לזנק ל ברחבי העולם

   .איש בשנה 5,000-מתים מזיהומים עמידים כ לפי הערכות משרד הבריאות, בישראל (.1איור 

בעולם1איור   גורמי התמותה העיקריים  מזיהומים   ואלף איש מת  700־כ  2016בשנת    .2050-ו  2016בשנים    . 

נכון    , יותר ממספר החולים בסרטן בעולם2050מיליון עד    10-. מספר זה צפוי לזנק לעמידים לאנטיביוטיקה

 : מתוך .2016לשנת 

 3Resistance (AMR)Report by Jim O’Neill, chairman of the UK’s Review on Antimicrobial  . 

 

 מוגבר. שימוש  1באנטיביוטיקה  מבוקר  לאו  מוגברשימוש    הואלהתפתחות עמידות בחיידקים    המרכזי  םהגור

בקהילה ובבתי חולים, אך למעשה מרבית השימוש מתרחש דווקא    אצל רופאים   קייםבאנטיביוטיקה אמנם  

בחיות משק. במקרה זה, האנטיביוטיקה לא משמשת לטיפול במחלות בלבד, אלא למניעת זיהומים וכן לזירוז  
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כbגדילה  בעולם,  הנמכרים  האנטיביוטיים  החומרים  כלל  מתוך  כך,  המיועדים   משמשים  %73-.  חיים  לבעלי 

  .4,5אדם למאכל

אם לגמרי  לא ברור  , אך  להתפתחות עמידות בחיידקיםגורם  באנטיביוטיקה בחיות משק    מוגבראומנם שימוש  

ה בריאות  על  משפיעה  זו  תופעה  לכך  .  אדםוכיצד  העיקרית  מהסיבה  גנים   הקושינובעת  של  מעבר  להוכיח 

בשנים האחרונות הולכות ומצטברות עדויות לכך . יחד עם זאת,  6,7לעמידות בין אוכלוסיות של בעלי חיים לאדם

ור מחיות משק  לעב  עשויים  . חיידקים עמידיםלסכן את הציבור  בחיות משק עלול  הששימוש נרחב באנטיביוטיק

 שטופלה תוצרת חקלאית  צריכת  ואף דרך    מן החי  מזוןצריכת  , דרך  עם בעלי חיים נגועים  לאדם דרך מגע ישיר

כמו כן, הסביבה עשויה לשמש מאגר לגנים לעמידות שעלולים להגיע בסופו . 6,7(2)ראו איור  בעלי חיים של בזבל

 Centers for Disease Control andהמרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן )לפי  .  8של דבר לפתוגנים באדם

Prevention - CDC )  אחד מכל חמישה זיהומים עמידים באדם מקורו בחיידקים ממזון נגוע או ממגע ישיר עם ,

שיעור העמידות של חיידקים  להשפיע על  אף    לשימוש לא מבוקר באנטיביוטיקה בחיות משק עלו.  9בעלי חיים

( באדם  לטיפול  החשובה  נרחב   (.Critically Important Antimicrobialsלאנטיביוטיקה  שימוש  למשל, 

( קוליסטין  באדם,ה  (,Colistinבאנטיביוטיקה  עמידים  רב  בזיהומים  לטיפול  עמידות   חשובה  להופעת  הוביל 

. סכנה נוספת טמונה בהתפשטות עמידות לאנטיביוטיקה באדם  10יהבחיידקים בחיות משק, בהם אנטרובקטר

בדוח שפרסם הארגון לבטיחות מזון  .גנים המקנים עמידותבעלי  זני חיידקים עמידים ו/או פלסמידים  ובחי דרך  

( בשנת  EFSA - European Food Safety Authorityבאירופה  באנטיביוטיק  2019(  בין שימוש    ה נמצא קשר 

חיידקי  להתפתחות עמידות בו  בחיובאדם    E.coli  בחיות משק לבין עמידות בחיידקFluoroquinolones   מסוג

באנטיביוטיקה  נמצא קשר בין שימוש    בנוסף  בחי.  (Campylobacter)  וקמפילובקטר  (Salmonella)  סלמונלה

  .coli .E11 יעמידות בחיידקבחיות משק לבין  sTetracyclineמסוג 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b   שימוש אנטיביוטיקה הניתנת לבעלי חיים במינון נמוך לאורך זמן במטרה לשפר את קצב גידלתם ואת התפוקה שלהם.    –זרזי גדילה

, בקצב הגדילה אינו ברור לגמריהמנגנון המאפשר האצה  . 6במשקל בעל החיים 15-20%- באנטיביוטיקות אלו יכול להוביל לעליה של כ

 החיידקים הטבעית בבעל החיים.  תאך ישנה הערכה שהוא קשור בשינוי אוכלוסיי

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4638249/
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  בין חיות משק, האדם והסביבה.אפשריים    (Antimicrobial resistance)  . מסלולי העברת עמידות2איור  

ואף דרך    מן החי  מזוןצריכת  , דרך  עם בעלי חיים נגועים  עמידות עשויה לעבור מחיות משק לאדם דרך מגע ישיר

 .  בעלי חיים של בזבל שטופלהתוצרת חקלאית צריכת 

 . ScienceSources of antimicrobial resistance: Woolhouse and Ward 20137 . :תורגם מתוך

 

עולם, כמו  ב  ואף בסביבה.  מלבד חיידקים עמידים, שאריות אנטיביוטיקה עלולות להימצא במוצרי מזון מן החי

ערכים    יש תקנים המגדירים את הרמה המרבית המותרת של אנטיביוטיקה מסוגים שונים במזון.  ,ישראלגם ב

שנתיים. סקרים  באמצעות  נבדקים  לרוב  אלה,  אלו  מקיפות  בדיקות  שהבעיה רבים  חוקרים    למרות  טוענים 

ריגות העיקרית היא היווצרות עמידות בחיידקים מעצם השימוש הנרחב באנטיביוטיקה בחיות משק, ולא מח

מהאנטיביוטיקה הניתנת לחיות משק נפלטת לסביבה   90%-בהקשר הסביבתי, כ  במוצרים המשווקים למאכל. 

בזבל לדישון דרך שימוש  ולמים, למשל  לקרקע  היא עלולה להגיע  ומשם  וצואה(  או    1דרך הפרשותיהם )שתן 

 . 12(2, ראו איור בהשקיה בקולחים )שפכים מטופלים ממקורות שונים, בהם משקי חי 

משק.  כיום   בחיות  באנטיביוטיקה  השימוש  את  מגבילות  רבות  מושכל  מדינות  בלתי  שימוש  כי  ההבנה  אך 

גורף על   שוודיה הוציאה איסור  1986אדם והחי אינה חדשה. כבר בשנת  באנטיביוטיקה עשוי לפגוע בבריאות ה

ב משק  אנטיביוטיקהשימוש  גדילה   בחיות  זירוז  )למטרת  דנמרק  בעקבותיה,   .1995( נורבגיה  גרמניה 1995(,   )

(1996( ופינלנד  זו1998(  למטרה  מסוימות  באנטיביוטיקות  שימוש  על  הן  גם  אסרו  בשנת  13(  האיחוד   2006. 

, בהתאם על הוספת אנטיביוטיקה למטרת זירוז גדילה למי השתייה ולמזון של חיות משק   הוציא איסורהאירופי  

  2005בשנת    אסר  ( FDA)  והמזון  התרופות  מנהל. בארצות הברית  Regulation (EC) No 1831/2003לרגולציה  

בעופות, בעקבות עלייה מדאיגה בעמידות של  (  Quinolones)מהסוג    Enrofloxacinאנטיביוטיקה  על שימוש ב

אנטיביוטיקה לטיפול   איסור על מכירת   FDA-הפרסם    2017. בשנת  14לאנטיביוטיקה זוחיידקי קמפילובקטר  

לחקלאים   בקריאה יצא(  WHO)  ארגון הבריאות העולמי.  15ללא מרשם רופא וטרינר  דרך מזון ומים  בבעלי חיים

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003R1831
https://www.who.int/news-room/detail/07-11-2017-stop-using-antibiotics-in-healthy-animals-to-prevent-the-spread-of-antibiotic-resistance
https://www.who.int/news-room/detail/07-11-2017-stop-using-antibiotics-in-healthy-animals-to-prevent-the-spread-of-antibiotic-resistance
https://www.who.int/news-room/detail/07-11-2017-stop-using-antibiotics-in-healthy-animals-to-prevent-the-spread-of-antibiotic-resistance
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באנטיביוטיקה המניעתי  השימוש  את  ובשנת    להפסיק  משק  רשימה    2017בחיות  הארגון    של פרסם 

בזרזי .  16בחיות משק  ןלאדם שיש להימנע משימושאנטיביוטיקות החשובות   בעוד שבאירופה נאסר השימוש 

  2018-באופן רשמי רק בבחיות משק    באנטיביוטיקה לזירוז גדילה, בישראל נאסר השימוש  2006-כבר ב  גדילה

אלה, בחלקים מסוימים של העולם עדיין משתמשים    פעולותלמרות  .  חוק המספואבעקבות כניסתו לתוקף של  

 .1באנטיביוטיקות למטרות זירוז גדילה

חות עמידות בחיידקים בגישת הוליסטית  תוכניות פעולה לאומיות להתמודדות עם התפת  מדינות רבות מקדמות

(, המבוססות בעיקר על שמירה על הסביבה, תוך  )קידום הבריאות של האדם והחי כאחד  17של "בריאות אחת"

, הגבלת השימוש באנטיביוטיקה במשק החי, שיפור  באדם ובחי  ניטור צריכת אנטיביוטיקה וחיידקים עמידים 

וקידום    על תכשירים וטרינריים  מודעות הציבור, חיזוק הרגולציה והפיקוחתנאי גידול של חיות משק, העלאת  

חלופיים חיסונים(  פתרונות  באיחוד האירופי, למשל,  )כמו  הובילו לתוצאות מרשימות:  כה, פעולות אלו  . עד 

2009-בהולנד, משנת  .  18במכירת אנטיביוטיקה המיועדת לחיות משק בשנים האחרונות  %32-ניכרת ירידה של כ

מעל    0112 של  ירידה  חלה  באנטיביוטי  50%בלבד  משקבשימוש  בחיות  העמידות    .19קה  הברית  - לבארצות 

uinolonesQ    יציבה האיסור    2015-200620  בשנים (25%)נשארה  בבעקבות  שימוש  אנטיביוטיקה על 

nrofloxacinE  2017-201321וכמות האנטיביוטיקה הניתנת לעופות במדגרה ירדה בעשרות אחוזים בין השנים .  

לגבי    בין גורמי מקצוע   ישנם חילוקי דעות  ,חשוב לציין כי למרות הירידה המשמעותית בשימוש באנטיביוטיקה

וכן   משק  בחיות  התחלואה  רמות  על  בחיידקיםעל  ההשפעה  התחלומסוימים  העמידות  רמת  והעברת  .  אה 

עמידויות צפויה להיות נמוכה בעיקר כשהירידה בשימוש באנטיביוטיקה מלווה בשיפור ממשק הגידול של בעלי  

כן,   כמו  לירידה החיים.  מביאות  נוקשים  וכללים  מנחים  קווים  וקביעת  לבעיה  מדגימים שמודעות  מחקרים 

  באנטיביוטיקה. הנרחבבשימוש 

 

 בישראל תמונת מצב  

ולהתמודדות עם התפתחות לצמצום השימוש באנטיביוטיקה    טרם גיבשה תוכנית פעולה לאומיתישראל  מדינת  

 . בחיות משק עמידות לאנטיביוטיקה בחיידקים

 

 צריכת אנטיביוטיקה במשק החי  

,  וטרינריים משרד הבריאות הוא הגוף הרגולטורי בעל סמכות הפיקוח לכל אורך שרשרת האספקה של תכשירים  

אנטיביוטיקה בעל    כולל  הוא  החקלאות  משרד  ואילו  המשקים(,  לבעלי  התכשירים  ניפוק  עד  ויבוא  )מרישום 

ומתן טיפול   (3)ראו איור    שאריות כימיות במוצרים מן החי,  )מספוא(  לחיות משקסמכות הפיקוח על מזון רפואי  

 .ב אחר צריכת אנטיביוטיקה בחיות משק. כיום אין בישראל בסיס חוקי המאפשר מעקתרופתי לבעלי חיים

 

 

 

 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_001.htm
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הווטרינריים.    .3  איור  התכשירים  בתחום  האחראים  הרגולטורים  תכשירים הגופים  רישום  על  הפיקוח 

והפצ יבוא  בתי)  תםוטרינריים,  לתרופות    דרך  הבריאות.   ומקומותמסחר  משרד  של  בסמכותו  נמצא  ניפוק( 

משרד  של  בסמכותו  נמצא  החי  מן  המוצרים  במרבית  אנטיביוטיקה(  על  )בדגש  כימיות  שאריות  על  הפיקוח 

מוסדר ברמת המשק או   פיקוח, אין  באופן מעשיהחקלאות, למעט דגים ביבוא שהם בסמכות משרד הבריאות.  

 ניטור מוסדר של אנטיביוטיקה בסביבה.

 
 

במשק    חומרים אנטימיקרוביאלים סקר שנתי בנוגע לצריכת    צעהשירותים הווטרינריים החלו לב  2014בשנת  

. סקר זה כלל איסוף נתונים וולונטרי  בבעלי חיים  החי בישראל במטרה לקדם שימוש מושכל באנטיביוטיקה

למאכל אדם. בדגש על בעלי חיים  חיים  הבעלי  כל  מבעלי הרישום לגבי ייבוא ו/או ייצור של אנטיביוטיקות ל

בהתוצאות   בדו"ח  בין  2015-הראשוניות, שפורסמו  ביותר  הגבוה  היחס  בעלת  הינה המדינה  , הראו שישראל 

(,  population correction unit -PCU 18)  שימוש כללי באנטיביוטיקה לבין ביומסת בעלי החיים המשוקללת

ככל הנראה  (.  4)ראו איור    2018. תוצאה דומה נתקבלה גם בסקר משנת  22אירופהבמדינות  מספר  בהשוואה ל

 מדויקים.   צריכה , אך קשה לדעת בוודאות ללא נתוניבאנטיביוטיקה לטיפול ומניעה  מוגברפער זה נובע משימוש  
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בארץ  .  4איור   החיים  בעלי  התפלגות  אירופהוא(    PCU  משוקללתהחיים  הבעלי  ביומסת    לפי  במדינות 

(population correction unit)  .בין צריכתהיחס    (ב  . בישראל מרבית הביומסה המשוקללת שייכת לעופות  

בישראלPCU)  משוקללתהחיים  הבעלי  ביומסת  לבין  (  mg/PCU)אנטיביוטיקה   ובמדינות   )כתום(  ( 

-2014בין השנים    בישראל  ג( כמות האנטיביוטיקה מסוגים שונים לטיפול בחיות משק  .2018-)כחול( באירופה

 . םבאדיבות השירותים הווטרינריי .יומבוססים על סקר וולונטר הנתונים אינם כוללים קוקסידיוסטטים. 2018

  

 

 א(

ב
) 
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 עמידות לאנטיביוטיקה בחיידקים שמקורם במשק החי 

כאשר מרביתו מתבצע במרכזים בחיות משק הינו מבוזר,    חיידקים העמידים לאנטיביוטיקהבישראל הניטור של  

לבריאות   במעבדה  בירושליםהארציים  אלוהציבור  במרכזים  היתר,  נבדקת  .  בין  חיידקים   עמידותם,   של 

לתכשירים אנטיביוטיים הנמצאים בשימוש קליני הומאני ווטרינרי, ומבוצע מעקב אחר מגמות בעמידות, ואפיון 

לשנה   אחת  מתפרסמים  אלה  נתונים  המגיחים.  העמידות  מנגנוני  השנתיים של  של    .בדוחות  חיידקים  ניטור 

לאנטיביוטיקה הווטרינרי,   העמידים  במכון  דרישה  פי  על  מתבצע  זיהומיות  במחלות  החולים  חיים  בבעלי 

 המועצה לענף הלול ומועצת החלב.

  עמידות   אחוזי, ישנם  23(2019)  מרכזים הארציים במעבדה לבריאות הציבור בירושליםשל ה  וןדו"ח האחרלפי ה

מבעלי חיים    , בסלמונלה ובקמפילובקטר, אשר מועבריםE.coli O157:H7סרוטיפ  מה  E.coliבחיידקי    גבוהים

נמצאה עמידות כמעט מוחלטת  (. בחיידקי קמפילובקטר אף  רוב עופות)ל  בעיקר באמצעות מזון מן החי  לאדם

 . Tetracyclines -ו Quinolonesלאנטיביוטיקות מהסוג  C.jejuni-ו C.coli( של המינים 90%-)כ

קיימת עמידות רחבה של חיידקים בקרב חיות משק. למשל,   מחקרים מהשנים האחרונות בישראל מראים כי

  Beta-lactam-ו  Gentamicin  ,Ciprofloxacinלאנטיביוטיקות מסוג    E.coliשל חיידקי   בבקר נמצאה עמידות

MRSA  (Staphylococcus aureusresistant -Methicillin  )מסוג  חקר אחר נמצאה העברת עמידות  במ.  24,25

 (ג

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/LabDept/PublicHealthLabs/jerusalem_Labs/Pages/annual_reports.aspx
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בית הספר  ( בsCM)  . במחקר שנערך במסגרת עבודת תזה26בבני אדם ובסוסים Staphylococcus בין חיידקי

העברית האוניברסיטה  של  וטרינרית  חיידקי  לרפואה  של  גבוהה  עמידות  נמצאה   ,E.coli    לאנטיביוטיקות

Ampicillin  ו- Sulphonamidesב ובבעופות,  כן,  כבשים.  בקר  עמידות  כמו  בעופות    גבוההנמצאה 

בעלות  אנטיביוטיקות    13-מחקר מהשנה האחרונה שערך סקר עמידות ל.  Quinolones  27לאנטיביוטיקות מהסוג  

  רחבת טווח   הינם בעלי עמידות  מהבידודים  60%-כמצא כי    הלול  בידודי סלמונלה מענףבקרב    קליניתרלוונטיות  

אנטיביוטיקות  ) לשלוש  בחיידקי  .  28ר(יות  אועמידים  רחבות  עמידויות  נמצאו  אקווטיות  במערכות חקלאיות 

Aeromonas29. 

 

חיזוק הרגולציה והפיקוח על תכשירים וטרינריים מהווה דרך חשובה לצמצום השימוש באנטיביוטיקה בחיות 

למפות  בהתאם, מטרת מסמך זה הוא  ה של מדינות רבות בעולם.  ומהווה חלק בלתי נפרד מתוכניות הפעול  משק

הקשורות עיקריות  סוגיות  להעלות  בישראל,  וטרינריים  תכשירים  של  הרגולציה  תהליכי  על    את  לפיקוח 

   .התהליכים השונים לחיזוק ושיפור ולהציע פתרונות אפשריים אנטיביוטיקה(  בדגש עלתכשירים וטרינריים )

 מסמך בנוי ממספר חלקים: ה

כולל   .1 והוא חלקו הראשון של המסמך  בישראל  וטרינריים  הרגולציה של תכשירים  רחבה של  סקירה 

יבוא תכשירים  2( רישום תכשירים וטרינריים,  1מחולק לתתי פרקים בהתאם לפעילות הרגולטור:    )

( ניטור  5יות במזון מן החי,  ( שאריות כימ4( אספקת תכשירים וטרינריים מהיבואן למשק,  3וטרינריים,  

עמידות לאנטיביוטיקה בחיידקים שמקורם במשק  ( ניטור 6צריכת אנטיביוטיקה במשק החי בישראל, 

במשרד בעלי תפקידים  30ראיונות עם  עלו מסמכי מדיניותשל סקירת ספרות  . חלק זה מבוסס על החי

  .הבריאות ומשרד החקלאות

פיקוח  שימוש באנטיביוטיקה במשק החי ולל  סוגיות עיקריות הקשורותחלקו השני של המסמך מפרט   .2

 .  בישראל ודרכים אפשריות לפתרוןעל תכשירים וטרינריים 

 גיבושהמלצות לפעולה עבור רמת המטה במשרד הבריאות לקראת    חלקו האחרון של המסמך מפרט .3

השימוש  תוכנית   משקלצמצום  בחיות  עמידות    באנטיביוטיקה  התפתחות  עם  ולהתמודדות 

 . ברחבי העולםמפותחות תוכניות של מדינות על סמך  לאנטיביוטיקה בחיידקים
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 פעילות הרגולטור  

בנימבחינה משפטית לא   ע"י  בין תרופה המיועדת לשימוש  הומניים"(  אדם  -קיים הבדל  לתרופה  )"תכשירים 

שני סוגי התכשירים  החלות על  ההוראות  בהתאם,  .  )"תכשירים וטרינריים"(  חיים  בעליע"י    המיועדת לשימוש

   .והשיווק תהליך הרישוםטרם  םואיכות ם, יעילות םבטיחותוישנה בחינה יסודיות של  זהים

תכשירים המיודעים לחיות מחמד ותכשירים    -את התכשירים הווטרינריים ניתן לחלק לשני סוגים עיקריים  

אדם למאכל  חיים  לבעלי  משק"(  המיועדים  המיועדים  )"חיות  וטרינרים  תכשירים  משק.  מוגדרים    לחיות 

כ"תכשירים וטרינריים מיוחדים" וחלים עליהם נהלים ותקנות ייחודיים על מנת לוודא כי התוצרת )מזון מן  

ם וטרינריים המיועדים בתכשירי . מסמך זה יתמקד, בעיקר אנטיביוטיקההחי( תהייה נקייה משאריות תרופות

 לחיות משק. 

נוסח )הרוקחים    פקודתוטרינריים מכוח    הרשות המוסמכת המפקחת על רישוי תכשירים  משרד הבריאות הוא

תרכיבים ליצירת בעוד הסמכות לרישוי    .1986  -  תקנות הרוקחים )תכשירים(, תשמ"וו  1981  –, התשמ"א  (חדש

תכשירים  ו  )חיסונים(ביולוגים  תרכיבים  וי  הסמכות לריש,  באחריות משרד הבריאות  מצויהחיסון בבני אדם  

מן    ולחיטוי במפעלים ליצור מזון  המשמשים להדברת טפילים חיצוניים)חיים    בבעליוהדברה    לחיטוי   כימיים

תקנות מחלות בעלי חיים )מיקרואורגניזמים,  מכוח  מוטלת על השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות    (החי

 .  1982 - תקנות מחלות בעלי חיים )תכשירים כימיים(, התשמ"במכוח ו 1975 - התשל"ה ,(תרכיבים ומעבירים

מקצועי    ווטרינריים  תכשיריםב  וטיפול  ורישוימאחר   ידע  הבריאות,  יההווטרינרבתחום  מצריך  פועל    משרד 

ת בין משרדית ומייעצ ועדות מספרבקיום זה בא לידי ביטוי  שיתוף פעולה. השירותים הווטרינריים בשיתוף עם 

 MRL+  משרדית לרישום תכשירים וטרינריים -ביןמייעצת ועדה ( 1: (5איור ראו ) םנציגים משני המשרדין בה

(maximum residue limit)c  ,2)  כמו כן,   .29לפי תקנה  ,  חריגות  לתרופות וטרינריותמשרדית  -בין  תועדה מייעצ

שנתקבלו   מספקים למשרד הבריאות חוות דעת מקצועיות עבור תכשירים וטרינריים  םהשירותים הווטרינריי

ניטור  ב  ועדות העוסקותמספר  חברים גם בהמשרדים  (. לרישום תכשירים וטרינרייםלרישום )טרם קיום הועדה  

ועדת  )משרדית  -הוועדה המייעצת הבין:  משרד החקלאות(  בסמכות  הנמצאות)  כימיות במוצרים מן החישאריות  

   .( 5)ראו איור  של שאריות כימיות במוצרים מן החי ותתי וועדות לקביעת רמות מרביות (היגוי

 

 

 

 

 

 

cmaximum residue limit  (MRL) -   .הריכוז המקסימלי המותר של שארית תרופה ווטרינרית בבעל החיים או בתוצרתו 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p211_002.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p211_002.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p211_002.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p211_020.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p211_020.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/212_002.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/212_002.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/212_002.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/212_040.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/212_040.htm
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ועדות5  איור משרדית  .  בין  ל  מייעצת  והמשותפות  הבריאות  החקלאולמשרד  התכשירים  בתחום    תמשרד 

 .MRL - maximum residue limit. םהווטרינריי

 

 

 ים וטרינרי יםרישום תכשיר 

נעשה במחלקה לרישום תכשירים  וטרינריים  . ככלל, במשרד הבריאות  אגף הרוקחות,  רישומם של תכשירים 

 במדינת ישראל, לרבות חובת רישום בפנקס התכשירים.  הומניות חלות עליהם כל ההוראות החלות על תרופות 

של הנתונים המוגשים    יסודית ומעמיקה  בבחינהכרוך  ההוא תהליך מורכב    תכשיר וטרינרי, כמו הומני, רישום  

בעל הרישום    וטרינרי  כל תכשיר  -בקצרה    בתיק הרישום. רישום כאשר  יצרן מקומי  )מחויב בתיק  יבואן או 

על בישראל.    התכשיררישום  הגשת בקשה להוא המורשה ל  ,באמצעות הרוקח הממונה,  לרשום תכשיר( מעוניין  ה

מידע מלא אודות איכות התכשיר ושל התכשיר  פרטים בדבר איכותו, בטיחותו ויעילותו  תיק הרישום לכלול  

בדיקה  בין היתר    הערכה של התיק, הכוללת  מתקיימת. לאחר מכן  ויצורבמהלך  כל הפעולות שבוצעו  ובכלל זה 

יצור תהליכי  ועוד(  של  יציבות  גלם,  )חומרי  להתוויה   התכשיר  התכשיר  ויעילות  בבטיחות  התומך  והמידע 

ואילו הערכת בטיחות    לביקורת ותקנים של חומרי רפואההמבוקשת. הערכת איכות התכשיר מתבצעת במכון  

במחלקה   מתבצעת  התכשיר  תכויעלות  הווטרינריישירים לרישום  השירותים  הרוקחות.  באגף  שניהם    ם , 

דרישות  באופן כללי  מספקים לאגף הרוקחות חוות דעת מקצועיות עבור תכשירים וטרינריים שנתקבלו לרישום.  

 האירופאיות  תלדירקטיבובהתאם  נעשות  במדינות מפותחות ו  דומות לדרישות  של תכשירים וטרינריים   הרישום

 (. VICH/ICH-ו directive 2001/82/ec, EMA-European Medicines Agency) ולרגולציה האמריקאית

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0082
https://www.ema.europa.eu/en/veterinary-medicines-regulatory-information
https://www.vichsec.org/en/
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המיו וטרינריים  בתכשירים  מחמד,  לחיות  המיועדים  וטרינרים  לתכשירים  לחיות  עבניגוד  תיק    שקמדים  על 

 ערכיו  נקבע,  2016. עד שנת d( withdrawal period)  המתנה  יזמנ  יקבעות שעל פיהם  ונתוני שאריהרישום להכיל  

MRL (maximum residue limit)  במשרד החקלאות   םוועדה משותפת לשירותים הווטרינריי  במסגרת  בישראל

וקביעת ערכים אלו היוותה תנאי מקדים  ושירות המזון הארצי במשרד הבריאות אשר התקיימה פעמים בשנה, 

עיכוב למנוע  בכדי  הרוקחות.  לאגף  תכשירים  לרישום  בקשה  תכשירים  להגשת  לרישום  בקשות  בהגשת  ים 

ל בקשות  להגיש  הרישום  לבעלי  לאפשר  הוחלט  וחדשים,  גנריים     MRLבאישור  צורך  ללארישום  וטרינריים 

נתוני שאריות  ,  יחד עם תיק הרישום,  להגיש  נדרשים  מבקשי הרישום  בהתאם,  .הבקשה  הגשת  טרם  בישראל

מין   כל  העבור  חיים.  בעלי  ערכי  דיוןשל  להתקיים   MRL לקביעת  המייעצת  במסגרת עבר    לרישום  הוועדה 

 .  אמורה להתקיים שלוש עד ארבע פעמים בשנה (, אשר 5)ראו איור  וטרינריים תכשירים

ה )  נקבעים  MRL-ערכי  ביותר"  הסבירה  הנמוכה  לרמה  עד  הסיכון  "הורדת  עקרון   As Low Asלפי 

Reasonably Achievableמן החי בישראל מזון הצריכה שלאופי ( ומבוססים על הערכת סיכונים המותאמת ל  ,

, עם  ( EMA)  נוהל האירופיל  בתכשיר. הערכים נקבעים לרוב בהתאםהממצאים בתיק הרישום ואופן השימוש  

של   הערכה  ואין  במידה  ביטחון.  מקדם  ער  EMAתוספת  תכשיר,  הלגבי  הערכים   נקבעים  MRL-כי  לפי 

המשותף   MRL)מאגר מידע של ערכי    Alimentarius Commission Codex-ב או    ארצות הבריתבהמקובלים  

  -   Food and Agriculture Organization  העולמי  ארגון המזון והחקלאותו   WHOלארגון הבריאות העולמי  

FAO  א'2נספח    –  116נוהל  )  2014(. עבור תכשירים גנריים ניתן לקבל פטור מביצוע מבחני שארית החל משנת  ,

לא ניתן להניח  ובמקום זאת ניתן להגיש נתוני זמינות ביולוגית השוואתית, כמו שנעשה כיום באירופה.    (117נוהל  

ההמתנה    על בעל הרישום לתת הצדקה לזמןוMRL   ן אוטומטי זמן המתנה אפס לתכשירים עבורם לא נקבעבאופ

ראו  השירותים הווטרינריים )  בישראל מתעדכנת ומתפרסמת מעת לעת באתר  MRL-ה  ערכי  רשימת  .המבוקש

 (.  2020 מספטמבררשימה 

עם סיום הערכת התכשיר ע"י הסוקרים השונים )מהשירותים הווטרינריים, משרות המזון ומאגף הרוקחות(, 

וטרינרייםמייעצת  הדה  ועמתקיימת ה לגבי  MRLולקביעת ערכי    לרישום תכשירים    תכשיר רישום  . החלטה 

ה ונמצא  נבדק ביסודיות ובביקורתיות הראוי  התכשיראודות    שהוגשלאחר שהמידע    ע"י אגף הרוקחות  מתקבלת

(. אורכו של 6החיים )ראו איור  -כי התכשיר יעיל, בטוח ואיכותי, גם בעבור האדם שצורך את תוצריו של בעל

. עם אישור התכשיר,  הרבה יותראך בפועל הוא לוקח  )כתשעה חודשים(,  נטו  יום    270תהליך זה אמור להיות  

בלעדיות    שנים( מעניק  10ר הארכה של עד  )חידוש רישום התרופה בתום התקופה מאפש  רישיון לחמש שניםניתן  

   .(7בישראל )ראו איור  חדשים וטרינריים תכשירים 20-כ ים בממוצעכל שנה נרשמב .יבוא לבעל הרישוםב

 

 

 

 

 

 
d( זמן המתנהwithdrawal period)  -    הזמן שיש להמתין בין מתן המנה האחרונה של התכשיר הווטרינרי לבין השחיטה או השימוש

 .MRL-כך שהשארית לא תעלה על ערכי ה של בעל החיים,בתוצרת 

https://www.ema.europa.eu/en/veterinary-regulatory/research-development/maximum-residue-limits/maximum-residue-limit-opinions
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=261be78bbc2318e7033bd800d6874a5c&mc=true&node=pt21.6.556&rgn=div5
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/en/
https://www.chamber.org.il/media/144501/rishum.pdf
https://www.chamber.org.il/media/147662/117.pdf
https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/sheriot_chimiot_merabiot_5-9-2019.aspx
https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/sheriot_chimiot_merabiot_5-9-2019.aspx
https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/sheriot_chimiot_merabiot_5-9-2019.aspx
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 . הערכת בקשות לרישום תכשירים וטרינריים. 6 איור

 

 .2014-2018תכשירים וטרינרים שהוגשו ונרשמו בישראל בין השנים . 7 איור

  

הינם תכשירים  מתוכם    349  כאשר,  מאגר התרופותב  תכשירים כימיים וביולוגים  5000-כ  כיום רשומים בישראל

משק  שימושל מיועדים  תכשירים    215  .וטרינריים עופות  ,בחיות  איור    בעיקר  )  .( ב8)ראו  מחצית  (  59%מעל 

,  Sulfonamidesכאשר אנטיביוטיקות מהסוג    (א8איור  ראו  )  בעלי תכולה אנטיביוטית  הם  אלההתכשירים  המ

Fluoroquinolones  ו-Macrolides   ( ג8)ראו איור    בישראל  הם הנפוצים ביותר מבין האנטיביוטיקות הרשומות .   

 

 

 

https://data.health.gov.il/Drugs/index.html#!/byDrug
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החיים להם התכשירים  -סוג בעל, ב( בישראל רשומים לחיות משקה םווטרינרייהתכשירים סוג הא( .  8איור 

  .2020 נכון לשנת. לחיות משק סוגי האנטיביוטיקה הרשומים  ג( ;מיועדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43%

36%

18%

2% 1%

עופות

שימוש מעורב

בקר

צאן
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 הערכה מחודשת של תכשירים וטרינריים 

עודכנו   האחרונות  בנוגע  בשנים  המקצועיות  והדרישות  הרישום  וטרינריינהלי  תכשירים  בישראל.  לרישום  ם 

וטרינריים  נויש  בעקבות כך הוחלט כי   . בפנקס  שנרשמו   צורך בבחינה מחדש של תיקי הרישום של תכשירים 

במסגרת הנוהל, אגף הרוקחות  .  מחודשת של תכשירים ווטרינריים רשומים  הערכה ל  143נוהל  יצא    2016בשנת  

רשומים, וזאת בהתאם   וטרינריים  של תכשירים  מחדש את ההתוויות המאושרות וזמני ההמתנה  החל לבחון

אחת לחצי שנה מתפרסמת רשימה של חומרים  . בהתאם,  לסטנדרטים ולנהלים העדכניים של משרד הבריאות

מאחר וביצוע מחדש של מבחני שארית אינו תמיד  .צריכים לספק נתונים עדכניים לי הרישוםבעפעילים עבורם 

ביצעו הערכות מחודשות    אשר)  EMAשל  הערכה עדכני  ח  "דודבר ישים, על בעל הרישום להגיש לאגף הרוקחות  

על בעל הרישום להגיש דו"ח  ,EMA  שלעדכני  כשיר אין דו"ח הערכה  לת  (. כאשרלתכשירים וטרינרים רבים

של עדכני  מוכרת.  הערכה  במסגרת    מדינה  מתבצעת  המחודשת  ההערכה  המייעצת תהליך    לרישום  הוועדה 

 . וטרינריים תכשירים

,  חוסר התאמה במינונים נכון לעת זו, בוצעה הערכה מחודשת עבור תכשירים עם חומר פעיל זהה מאחר ונמצא 

ובעלונים בוצעו  עבור    בהתוויות  כה  בישראל  55תכשירים אלו. עד  וטרינריים    , הערכות מחודשות לתכשירים 

שיווק   6  מתוכם בהפסקת  נמצאים  עבור    תכשירים  הרישומים  בוטל ספיםנו תכשירים  2ובוטלו  בו  במקרה   .

  שינוי הרישום, בעל הרישום רשאי להגיש רישום מחדש בתנאי שיספק את הנתונים הנדרשים. במידה ונעשה  

וב מחודשתבהתוויה  הערכה  בעקבות  תכשיר  של  ההמתנה  לרישום,  זמני  לבעל    מודיעה  תכשירים  המחלקה 

 השינויים. להטמעת  כשנהארכה של  כמו כן, ניתנתתעודת רישום מעודכנת. ומוציאה  שינויההרישום על 

 

 החדש  חוק המספוא –רישום זרזי גדילה 

על הוספת   2006-בכבר . האיחוד האירופי אסר בחיות משק מדינות רבות מגבילות את השימוש באנטיביוטיקה 

של חיות משק. בישראל נאסר השימוש בזרזי   (e)מספוא  אנטיביוטיקה למטרת זירוז גדילה למי השתייה ולמזון

 
e  חיים, לרבות חומר גלם ומזון רפואי.  חומר או תערובת של חומרים המשמשים להזנת בעליכל  -מספוא 

15%

14%

13%

11%
9%

7%

7%

5%

5%

14%
Sulfonamides

Fluoroquinolones

Macrolides

Penicillins

Bacteriostatic agents

Aminoglycosides

Tetracyclines

Amphenicols

Cephalosporins

אחר

 ג(

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/Registration/Pages/regulations.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/Registration/Pages/regulations.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/Registration/Pages/regulations.aspx
https://www.ema.europa.eu/en/veterinary-regulatory/post-authorisation/referral-procedures/questions-answers-article-35-veterinary-referral-procedures#initiation-of-an-article-35-referral-procedure-section
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חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים,  )  בעקבות כניסתו לתוקף של חוק המספוא   2018-גדילה באופן רשמי רק ב

)  (2014-תשע"ד צו המספוא  בו( תשל"א  שהחליף את  )יצור מספוא וסחר  ושירותים  מצרכים  הפיקוח על   - צו 

(. לפי החוק החדש, זרזי גדילה אנטיביוטיים שנחשבו עד כה כתוספי תזונה )או תרופות שלא למטרת ריפוי( 1971

וטרינרים לכל דבר. בהתאם, סמכות הרישום עברה ממשרד החקלאות למשרד הבריאות )ראה ירשמו כתכשירים  

(, כפי שמקובל בעולם. מאז חקיקת חוק המספוא החדש, נרשמו בישראל שני חומרים אנטיביוטיים אשר 9איור  

  Avilamycin-ונרשם תכשיר אחד( ו  2019-)עבר הערכה מחודשת ב  Bacitracin  -שישמשו בעבר לזירוז גדילה  

חשוב לציין שרישומם כלל צמצום של ההתוויה לטיפול או מניעה בלבד, כאשר יש  (.2020-)תכשיר אחד נרשם ב

בעלי חיים הנגועים בחיידקים הרגישים לאנטיביוטיקות אלו. כמו כן, נאסר השימוש בתכשירים לזירוז גדילה  

 להתוויהבהתאם  נעשה וודא שהשימוש בפועללאו לשימוש מניעתי גורף. למרות השינויים בהתוויה, ישנו קושי 

 בגלל היעדר פיקוח ברמת המשק. שאושרה

 

 החקלאותאתר משרד מתוך  חוק המספוא החדש.לצו המספוא השוואה בין  . 9איור 

 

 

 ים וטרינרי יםיבוא תכשיר

יבוא של תכשירים וטרינרים רשומים לישראל חייב באישור מטעם המחלקה לייבוא פרמצבטיקה וסמים באגף  

בית המסחר לתרופות  . הרוקח האחראי  של  fלבית מסחר לתרופות  בכך שהיבוא מבוצעהרוקחות והוא מותנה  

. בהתאם  ( הינו האחראי לשחרור של אצוות התרופה לשוק עבור בעל הרישוםQP  - qualified person)או רוקח 

בית המסחר מחויב לכך, על בית המסחר להחזיק בצילום של תעודת הרישום ובייפוי כוח מבעל הרישום. כמו כן,  

ובאישור יצרן/יבואן. אישורי יבוא ניתנים ע"י    ברישיון עסק מטעם הרשות המקומית, באישור הרוקח המחוזי

הרישום  תעודות  כן  אם  אלא  הרישום,  בעל  של  הרשומות  התרופות  כל  עבור  שנתיים  למשך  הרוקחות  אגף 

ומים, המחלקה לייבוא פרמצבטיקה וסמים מסתיימת )פגה( לפני כן. מלבד הנפקת אישורי יבוא לתכשירים רש

מנפיקה גם אישורי יבוא לחומרי גלם ליצור תרופות בישראל וברשות הפלסטינית, לחומרים למחקר, לתכשירים  

)חריגים לעיקרון חובת    29המיועדים לניסויים קליניים, לסמים וחומרי מוצא ולתכשירים לא רשומים לפי תקנה  

 
f   עסק המנוהל על ידי רוקח אחראי )שאושר ע"י משרד הבריאות והוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות(,    -בית מסחר לתרופות

 המשמש לאחסון, מכירה וחלוקה סיטונאית של תרופות. 

 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_001.htm
https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/tzav_pikuah_mispo_71.aspx
https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/tzav_pikuah_mispo_71.aspx
https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2016/Pages/regulazia_anti_3.aspx
https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2016/Pages/regulazia_anti_3.aspx
https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2016/Pages/regulazia_anti_3.aspx
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חופשי בהתאם לסיווג הרישום של תכשירים(. אחריות   יבוא  נגזרת מצו  היבוא  היבוא למתן אישורי  מחלקת 

 המכס.

האירופי בנוגע לאיסור שימוש    המלצות האיחוד  אימצו לאחרונה אתהשירותים הווטרינריים    חשוב לציין כי

  Directive 96/23/EC31  האירופי   , זאת בתאם לנוהל30למאכל אדםלטיפול בבעלי חיים    Aמקבוצה    בחומרים

בישראל בספטמבר   כן   .2019ובהמשך לביקורת של האיחוד  על  על  חומרים אלו  משרד הבריאות אוסר  יבוא 

 לישראל. 

 

 לתקנות הרוקחים: חריגים לעיקרון חובת הרישום   29תקנה 

חובת   הוא עקרון  גבוהים של תכשירים. אך מאחר ותהליך הרישום  הרישום מבטיחה שמירה על סטנדרטים 

תהליך ממושך המתבצע רק ביוזמת בעל הרישום, נוצרים מצבים בהם יש צורך בתכשיר שלא עבר רישום. מצבים  

והיא כוללת  32לתקנות הרוקחים 29אלו מחייבים קביעת חריגים לעקרון חובת הרישום. לשם כך הוספה תקנה 

. לפי הסכמת המנהל יבוא של 33פטור מחובת רישום כל עוד היבוא והשימוש נעשים בהתאם להסכמת המנהל

ם ומשווק בישראל )או  יתאפשר כל עוד לא קיים תכשיר חלופי לאותה מטרה הרשו  29תכשיר וטרינרי לפי תקנה  

מדינה   באותה  ורשום  מוכרת  ממדינה  מיובא  התכשיר  לטיפול(;  מתאים  אינו  המשווק  החלופי  שהתכשיר 

ידי בית מסחר התכשיר מיובא על   התכשיר הווטרינרי ינופק לפי מרשם רופא וטרינרי;  להתוויה המבוקשת;  

הרישום, לא ניתן לייבא חלופה טיפולית לתרופה . מאחר ורישום תרופה מעניק בלעדיות ביבוא לבעל  לתרופות

. במקרים בהם קיים מחסור בתרופה רשומה, ניתן לייבא חלופה לא רשומה לפי 29רשומה בישראל לפי תקנה  

 .  29תקנה 

בעוד בתכשירים הומניים קיים תהליך של אישור מוקדם בבית החולים )מוסד רפואי(, דבר זה לא קיים עבור  

וטרינריי התהליך  תכשירים  ליבוא.  במחלקה  מוקדם  אישור  הליך  מתקיים  כן  ועל  בקשה    מתחילם  בהגשת 

לאישור השימוש, במייל, החתומה  ע"י הווטרינר המטפל. לבקשה יש לצרף צילום של עלון התכשיר, מידע על  

 התכשיר מהספרות המקצועית להתוויה המבוקשת ואישור רישום התכשיר במדינה מוכרת.

משרדית לתרופות וטרינריות חריגות )לפי -בקשות אלו נידונו במסגרת הועדה המייעצת הבין  2016עד סוף שנת  

(, בה נציגים ממשרד הבריאות )המחלקה לייבוא פרמצבטיקה וסמים( והשירותים הווטרינריים )יחידת  29תקנה  

התכנס ועברה  תכשירים וטרינריים(. בעקבות שינויים בכוח האדם במשרד הבריאות בשנה זו, הועדה חדלה ל

ומתכנסת אחת   2020חזרה  לפעילות במהלך שנת למתכונת התייעצות במיילים. נכון לכתיבת מסמך זה, הועדה 

תר משרד הבריאות והן כוללות את שם התכשיר,  בא  עמוד ייעודילרבעון. החלטות הועדה מתפרסמות מעת לעת ב

 תאריך האישור, הרכבו, בעל החיים עבורו מיועד התכשיר וההתוויה. 

על   השימוש,  אישור  קבלת  במערכת    עם  ליבוא  בקשה  להגיש  יבואן(,  רישיון  בעל  )או  לתרופות  מסחר  בית 

לקיום   הנדרשים  המסמכים  בצירוף  )"מסלול"(  הבריאות  משרד  של  בהסכמת המקוונת  המפורטים  התנאים 

. במידה וכל המסמכים תקינים, אישור ייבוא, שתוקפו המקסימלי שישה חודשים, )על  2933המנהל לעניין תקנה 

 פי העניין( נשלח באופן מקוון למכס וכן נשלחת הודעה ליבואן.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31996L0023
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/ImportDrugs/Pages/29VET.aspx
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( עבור תכשירים שיובאו לפי תקנה  MRL-המחושבים לפי ה, זמני ההמתנה )לחיות משקבתכשירים המיועדים  

(. במידה ואין זמני המתנה עבור התכשיר המבוקש, על המשתמש להיצמד EMAנקבעים לפי הנוהל האירופי )  29

 . 33לזמנים הרשומים בהסכמת המנהל

  כשליש מהם , 29תכשירים וטרינריים לפי תקנה  380-כ  מידי שנה יובאו לישראל בממוצע 2017-2019בין השנים 

משק  עבור   טבלה  חיות  ראו  יונקים,  הווטרינריי(1)בעיקר  התכשירים  ממספר  גדולה  אף  זו  כמות  הכללי    ם . 

 . Penicillin-ו Cephalosporin מהסוגה היו אנטיביוטיקמרבית התכשירים שיובאו . (349) הרשומים בישראל

 

 . 2017-2019בין השנים  29נתונים אודות תכשירים וטרינריים שיובאו לישראל לפי תקנה ריכוז . 1טבלה 

 

 

 למשק  מבית המסחר –אספקת התכשיר 

מתחילה בבית מסחר לתרופות וטרינריות ועוברת דרך    לחיות משקשרשרת האספקה של תכשירים וטרינריים  

ניפוק   הגעת התכשיריםמקום  וטרינריים(, התשמ"ט  תקנות  לפי  למשק.    עד  )ניפוקם של תכשירים  הרוקחים 

  התכשירים אם בין , במרשם וטרינרי לכל אורך הדרך מותנה חיות משקוטרינרים עבור  רכישת תכשירים, 1988

 . זו המפוקחת ביותר בשרשרת הבית המסחר הוא החוליי .( 10)ראו איור   מרשם ובין אם לא מצריכים

 

 . מהיבואן למשק - לחיות משק. שרשרת האספקה של תכשירים וטרינריים 10איור 

 

 

 

 בית מסחר לתרופות 

- כ  בישראל ישנםבבית מסחר לתרופות.    התכשירים וטרינריים מתחיל  האספקה שלכמו שצוין מעלה, שרשרת  

בידי רוקח   עסק המנוהלמוגדר כ בית מסחר לתרופות לפי פקודת הרוקחים, בתי מסחר לתרופות וטרינריות. 10

2019 2018 2017 
 

כמות תכשירים וטרינריים   380 393 388
 שיובאו 

 עבור חיות משק כמות תכשירים  113 101 144

 מספר חומרים פעילים  46 45 55

 יםאנטיביוטי  חומרים פעילים ( 56%) 24 ( 44%) 20 ( 76%) 42

Penicillin Cephalosporin   סוג האנטיביוטיקה הנפוץ ביותר 

)בקר, צאן,    יונקים 
 חזירים(

 עיקר יבוא עבור חיות משק נסוג 

 המבוקש ביותר סוג התרופה   אנטיביוטיקה 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p211_023.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p211_023.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p211_023.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p211_023.htm
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תכשירים או   , והמשמש לאחסון, למכירה סיטונית או לחלוקה סיטונית שלשאושר ע"י משרד הבריאותאחראי 

במידה והאתר . או מכירת תרופות\ושיון עסק לאחסון י רבית המסחר מחויב ב . של חומרי גלם לייצור תכשירים 

נדרש   גם  הוא  וטרינריים  תכשירים  בייבוא  נאותיםובאישור    יבואן/יצרןבאישור  עוסק  יצור   Good)  תנאי 

GMP - Manufacturing Practice )g. 

ותנאי  (  GMP)  תנאי יצור נאותיםת  אחראית לאכיפיחידת הפיקוח במכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה  

)הומניות ווטרינריות(    לתרופות  בתעשייה הפרמצבטית(  Good Distribution Practice - GDPנאותים )הפצה  

לתכשירים(מכוח   נאותים  ייצור  )תנאי  הרוקחים  נאותים  :  130נוהל    ,2008-תשס"ט  תקנות  הפצה  תנאי 

, כוללשל היחידה  תחום אחריותה  .  34בהלימה לחקיקה האירופאית בתחוםזאת  ,  פקודת הרוקחיםו  לתכשירים

 בתי מסחר לתרופות. ל GMP-ו יבואן/יצרןבין היתר, פיקוח ומתן אישורי 

במסגרת ביקורת   GMPאישור  למשך תקופה של חמש שנים ומותנה בקבלת    לבתי מסחר  ניתן  יצרן/יבואןאישור  

שנים בשלוש  פעם  המתבצעת  )בלתי  תקופתית  יזומות  ביקורות  היחידה  מבצעת  תקופתיות,  ביקורות  מלבד   .

  מהווה יבואן  /אישור יצרןביטול או השהייה של    . חשד להפרה של תנאי ייצור הנאותים  מתוכננות( כאשר ישנו 

חשוב לציין שישנם בתי מסחר לתרופות אשר אינם מחזיקים באישור    .השהייה של פעילות בית המסחראו   ביטול

הפיקוח מתבצע על ידי הרוקחים   . במקרה זה,(GDP)  עוסקים בהפצה בלבד, אלא  (GMP)או אישור    יצרן/יבואן

 (.130נוהל ) המחוזיים

,  חולים   בתימרקחת או    לבתירק  )באופן סיטונאי(    תכשיריםלמכור    יםיכולבתי מסחר  ,  הרוקחים   פקודתלפי  

  . ()בתיווך וטרינר  עצמם  ולעיתים למשקיםניפוק    למקומותמוכרים תכשירים גם    מסחר וטרינריים  בתיאולם  

 . בתי מרקחת מורשים להכנות רוקחיות מחזיקיםהגדולים בישראל  םמבתי המסחר הווטרינרי חלק

 

 הכנות רוקחיות

  מתכשירים מסחריים מחומרי גלם רפואיים תקניים או    תכשירשל    ( היא הכנהcompoundingרוקחיות )  הכנה

התנאי לרקיחת הכנות רוקחיות הינו היעדר תכשיר    התאם לנהלי משרד הבריאות.וב  על פי מרשם רופא  קיימים 

בישראל.   רשומה )תכשיר המיובא תחת תקנה  רשום  לא  בחלופה  ישנה העדפה לשימוש  במדינה   29עם זאת, 

או עוזר רוקח בהשגחת   מורשה רוקחמוכרת( על פני שימוש בהכנה רוקחית. רקיחת הכנות רוקחיות נעשית ע"י 

בהסכמת המנהל    .35להכנות רוקחיות, ועל פי מרשם רופא וטרינר בלבד בבית מרקחת המורשה    רוקח מורשה

 . 33ישנה רשימה של חומרים האסורים להכנות רוקחיות באדם ובבעלי חיים

רוקח מחמדהכנות  חיות  עבור  בעיקר  מותרות  ווטרינריות  המתן   יות  צורת  את  להתאים  הצורך  בשל  בעיקר 

מאחר ושאריות   לחיות משקכנות רוקחיות לבעלי חיים המיועדים  . ישנו איסור לרקוח הוהחוזק לבעל החיים

הוכח    רק אם  תתאפשר  לחיות משקכנות רוקחיות  לאדם דרך המזון. בהתאם, רקיחת ה  תרופתיות יכולות להגיע

הכנות    לרקוח  אינו רשאי בית מרקחת  (. כלומר,  MRL)  שאריות מעבר לרמה המותרת  המותיר  האינ  ההכנה  כי

 
g ( תנאי יצור נאותיםMPG  )-   קווים מנחים שמטרתם להבטיח את איכותו של המוצר על מנת לשמור על בריאותו של

 הצרכן הסופי.

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_022.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_022.htm
http://www.pharmaline.co.il/images/documents/2015/02.2015/13452815.pdf
http://www.pharmaline.co.il/images/documents/2015/02.2015/13452815.pdf
http://www.pharmaline.co.il/images/documents/2015/02.2015/13452815.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p211_002.htm
http://www.pharmaline.co.il/images/documents/2015/02.2015/13452815.pdf
http://www.pharmaline.co.il/images/documents/2015/02.2015/13452815.pdf
http://www.pharmaline.co.il/images/documents/2015/02.2015/13452815.pdf
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מידע וה)אם קיימים נתונים לגבי זמן ההמתנה הנדרש טרם אכילת מוצרי המזון    אלא  לחיות משקרוקחיות  

 (. תווית ההכנה על גבי המצוין

 וטרינריים תכשירים  מורשה לניפוק  מקום ניפוק

אשר  ו(  לחיות משק)תכשירים    שאושר למכירת תכשירים וטרינרים מיוחדים  הינו מקום  מורשה  מקום ניפוק

זו36רוקח מורשהשאינו    אדם  בידי  לרוב  מנוהל פקודת לפי    רפואיים  היתר רעליםב  חייב  אותו אדם  . מסיבה 

את רשאי לסחור בהם ו שאדם שאינו רוקח מורשההרעלים הרפואיים  זה מפרט אתהיתר  .(48)סעיף  הרוקחים

מותנה ברישיון עסק, ניתן ע"י הרוקחים המחוזיים של משרד הבריאות אחת  ש  ,ההיתר.  מטרת השימוש בהם

 . )שם החומר, שם מסחרי וסוג האריזה(  להחזיק  מקום הניפוק  רשאי  ומלווה ברשימת התכשירים אותם  לשנה

בנוסף להיתר רעלים את רשימת התכשירים יכול בעל ההיתר לעדכן במהלך השנה באמצעות הרוקח המחוזי.  

הסביבה להגנת  המשרד  מטעם  רעלים  בהיתר  להחזיק  הניפוק  מקום  על  פי    רפואיים,  החומרים על  חוק 

תעשיית  את  חומרי הדברה וחומרי ניקוי המשמשים    אחסון שלהיתר זה מאפשר    .1993  -  המסוכנים, התשנ"ג

 מתחדש אחת לשלוש שנים. הוא החיים ו-בעלי

חייב   לציבור  פתוח  הניפוק  מקום  עוד  הרעליםבו    להימצאכל  היתר  אחרים בעל  אחסון  למקומות  בדומה   .

על   שלתכשירים,  לוודא  הניפוק  התכשירים  מקום  שמירת    מוחזקיםכל  את  שיבטיחו  נאותים  אחסון  בתנאי 

 ן מרשם ובי מצריך התכשירבין אם  בלבד, לפי מרשם רופא וטרינר  תכשירים במקום הניפוק מנפיקים. איכותם

, על מקום הניפוק  1988  -  תקנות הרוקחים )ניפוקם של תכשירים וטרינריים(, התשמ"טל  20על פי סעיף  .  אם לא 

מקום הניפוק כמו כן, על  .  לנהל כרטיסייה אשר בה יירשמו כניסות אל המלאי והוצאות מן המלאי של כל תכשיר

  , בנוסף למרשמים,  המידע הזהלשמור את כל  ו  בוצע על ידושניפוק של תכשיר וטרינרי    לנהל פנקס לרישום כל

 במשך שלוש שנים מתאריך הניפוק האחרון הרשום בהם.  

 רובם בעוד  (.  2מקומות ניפוק מורשים לתכשירים וטרינריים, רובם בצפון הארץ )ראו טבלה    29בישראל ישנם  

מקומות ניפוק הנמצאים בתוך   להכנת מספוא רפואי.  מכוני תערובתל  שייכיםמקומות הניפוק  חלק מעצמאיים,  

שאר   .)לצורכי יצור בלבד(  בלבדמכון התערובת    ליצור מזון רפואי עבורלנפק תכשירים    רשאיםמכוני תערובת  

 . ( קמעונאי)  יםמשקובעלי ה םלווטרינרי ישירות וטרינריים מקומות הניפוק מוכרים תכשירים

 
 .2020מחוזות, נכון לשנת חלוקה לבלתכשירים וטרינריים .  מקומות ניפוק 2טבלה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עודכנה   2016. בשנת  םהפיקוח במקומות הניפוק היה משותף למשרד הבריאות והשירותים הווטרינריי   בעבר

"הסמכת מפקחים"( ונקבע כי   -כו.)א(  60"סמכות הביקורת" ותיקון סעיף    -  46)ביטול סעיף    פקודת הרוקחים

 כמות  מחוז 
 17 צפון

 6 ירושלים ואשקלון 
 4 חיפה
 1 דרום
 1 מרכז 

 0 אביבתל 
 29 סה"כ

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p211_002.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p211_002.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/154_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/154_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/154_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p211_023.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p211_023.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p211_002.htm
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רק עובדים מטעם משרד הבריאות יכולים לפקח על נושאים הקשורים לשימוש ורישום של תכשירים. למרות  

הווטרינרי השירותים  במ  ם שנציגי  ממוקמים  )שחלקם  הניפוק  במקומות  גם  פעילותם  במסגרת  כוני  נמצאים 

כיום אין כלי בקרה יחיד לפיקוח על מקומות הניפוק  התערובת(, נלקחה מהם הסמכות לפקח על מקומות אלו.  

הניפוק פעם בשלוש    במקומותמבצעים ביקורות  ולכן ישנה שונות בשיטת הפיקוח. כך למשל הרוקחים המחוזיים  

  הם. במהלך הביקורת חוזות אחריםבמחוזות מסוימים לעומת פעם בשנה )טרם חידוש היתר הרעלים( במ שנים

בודקים את התיעוד הידני של המרשמים ולעתים את ההתאמה בין המלאי לרשימת התכשירים שמותר למקום  

להחזיק.   ההניפוק  ויוצא(מאזן  כרטיסיית  נכנס  נבדק  )מלאי  ממצאים  .  בכל המחוזות  תלא  ומתגלים  במידה 

לסגור את מקום הניפוק עד  להקפיא את היתר הרעלים וחריגים במהלך הביקורת, הרוקחים המחוזיים יכולים 

   בנושא.סיום תחקיר 

. עם זאת,  בנוגע להפצת תכשירים וטרינריים מנקודות הניפוק למשקים   GDPאין נהלי  בדומה לאיחוד האירופי,  

נוהל תנאי הצפה נאותים לתכשירים וטרינריים המבוסס על הנוהל עבור תכשירים    EMA-הוצע ב  2020ביוני  

 . 37הומניים

 

 יצור מזון רפואי לבעלי חיים )מספוא רפואי( 

. וחלקם במי השתייה  ניתנים דרך המזון )מספוא(  בחיות משקהמיועדים לטיפול    םמרבית התכשירים הווטרינרי

 האגף לפיקוח על מזון לבעלי חייםנתון בידי    , כולל מספוא רפואי,להזנת בעלי חיים  מספוא  עלסמכות הפיקוח  

  2014-, תשע"ד( חוק הפיקוח על מזון לבעלי חייםחוק המספוא החדש )לבשירותים הווטרינריים וזאת בהתאם  

 להרחבה ראה פרק על רישום זרזי גדילה(.  )

מבצע ביקורות    האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים.  38מכוני תערובת ומרכזי מזון מסחריים   60-בישראל ישנם כ

)מזון רפואי  אלו פעם בשנה במטרה לבדוק שישנה הלימה בין המרשמים לכמויות התכשירים במזון  במפעלים  

בין מזון רגיל   (cross contamination)לוודא שאין זיהום צולבכדי ב וכן ניתן להכנה רק על סמך מרשם וטרינר( 

המכונים מחויבים    התכשירים.תנאי אחזקת  כמו כן נבדקים    .על אותו פס היצור  לעיתיםמיוצרים  , הרפואי  זוןומ

 . לביקורת במקרה הצורך עד שלושה חודשים אחורה שהוכןשל המזון דגימות לשמור 

. מאז עדכון פקודת הרוקחים  לצורכי יצור בלבדמחזיקים במקום ניפוק    לרובכמו שצוין קודם, מכוני תערובת  

, אינם יכולים לפקח על מקומות הניפוק במכוני התערובת  האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים, נציגי  2016בשנת  

 מלבד בדיקת הימצאותו של היתר רעלים. 

 

 וטרינררופא 

אם לא.   ןרופא וטרינר בין אם התרופות מצריכות מרשם ובי  חייבים במרשם  לחיות משק  המיועדיםתכשירים  

 :להכיל את הפרטיםטרינרי  ומרשם ועל    ,1988הרוקחים )ניפוקם של תכשירים וטרינריים(, התשמ"ט  תקנות  לפי  

 כתיבת המרשםתאריך  .1

 , כתובתו ומספר רישיונו רהווטרינ שם הרופא .2

 עבורו התכשיר מיועד  תיאור בעל החיים .3

 התכשירשם  .4

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p211_023.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p211_023.htm
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 המינון  .5

 הכמות הכללית לבעל חיים יחיד או לקבוצת בעלי חיים המוחזקים יחד במקום אחד .6

 בתכשירשימוש ההוראות  .7

 ר הווטרינ חתימה הרופא .8

 שמו וכתובתו של הצרכן .9

 

  על פי .ומגדיר את תפקידו של רופא וטרינר ועילות לביטול רישיונ  1991-חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א

מותר להחזיק ברשותם  םלווטרינרי"( ניפוק סמי מרפא בידי רופא ורופא וטרינרי)" 41 סעיף פקודת הרוקחים

 ממשרד הבריאות )המנהל(. רשות בכתב תכשירים לטיפול בבעלי חיים כל עוד הם קיבלו על כך 

 

 בעלי חיים למאכל אדם משק של 

באופן מעשי אין    .ברמת המשק  מוסדר  לא קיים פיקוח  אך  (,3)ראו טבלה  חיים  משקים    9,104-בישראל ישנם כ

 מרגע שבעל המשק רוכש תכשיר  .םאחזקתבתכשירים וטרינריים במשק או על תנאי  שימוש  אופן ה פיקוח על

או שהוא מחזיק את התכשיר בתנאים  במינון הנכון, ההתוויההשתמש בו לפי אם , לא ניתן לדעת ממקום ניפוק 

  משרד החקלאות ב  שירות ההדרכה והמקצועו  םהשירותים הווטרינרייעם זאת,    .המתאימים לשמירה על איכותו

כלכלה  אותם בנוגע לכל תחומי ניהול המשק )רווחת בעלי החיים,    ומדריכיםבשיתוף פעולה עם חקלאים    יםעובד

  . בנוסף, שירות ההדרכהמי עיון, כנסים ארציים, קורסים וסיורים מקצועיים ועוד( באמצעות י  וניהול של הענף

 בנושא.   חוברות הדרכהו מפרסם הנחיות

 

 . םבאדיבות השירותים הווטרינריי .2020. נתונים אודות מספר וסוג המשקים בישראל, 3טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מספר משקים  סוג המשק
 2253 פטמים  עופות 

 1942 מטילות  
 664 הודים 

 700 חלב  בקר 
 200 מרעה  
 200 מפטמות  

 120 חוות דגים
 25 בשר  חזירים 

 3000 בשר וחלב  צאן 
 9,104  סה"כ

https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Veter01.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Veter01.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p211_002.htm


 

23 
 

 שאריות כימיות במזון מן החי 

י במשרד החקלאות פיקוח על מוצרים מן החל  היחידה  מתבצע ע"י  שאריות כימיות במוצרים מן החיהפיקוח על  

תקנות הגנה על  ו   2000-מחלות בעלי חיים )מניעת שאריות ביולוגיות(, תש"ס  תתקנו לובהתאם  ,  ( 3)ראו איור  

 . 1991-בריאות הציבור )מזון( )שאריות חומרי הדברה(, התשנ"א

בישראל    . וש לא מבוקר בתכשיריםמשימ, בין היתר,  יכולות להיגרםרמות חריגות של שאריות במוצרים מן החי 

  מסוגים שונים במזון   תכשיריםאנטיביוטיקות ושל  (  MRL)יש תקנים המגדירים את הרמה המרבית המותרת  

וטרינריים(  וראלהרחבה  ) תכשירים  רישום  על  השירותים .  פרק  אחרות,  מערביות  במדינות  לנעשה  בדומה 

באמצעות   )במוצרים מן החי )בשר לכל סוגיו, דגים, ביצים, חלב ודבשבודקים באופן שוטף שאריות    םהווטרינריי

היא לשקף את תמונת המצב במשק הישראלי, לזהות מגמות   תוכנית הניטורשל   ה. מטרתתוכנית ניטור שנתית 

ולהעריך את מידת החשיפה של הציבור   בתכשירים )בעיקר אנטיביוטיקה(של שימוש בלתי נכון או בלתי חוקי  

כללי, תוצאות  לשאריות   באופן  כתוצאה מצריכת מזון מן החי.  על    מהשנים האחרונות  הניטוראלה  מעידות 

 בטיחות של מוצרים מן החי בישראל.  

 

 תכנית שנתית לניטור שאריות במוצרים מן החי 

השנתית   הניטור  מרביות- ביןה  ההיגוי  תבוועד  מאושרתתוכנית  רמות  לקביעת  כימיות    משרדית  של שאריות 

( מרביותהועדה לקביעת רמות ) MRL-נגזרת של ממצאי והחלטות ועדת ה (, והיא5במוצרים מן החי )ראו איור 

מאחר    לפי ענפי המשק השונים )עוף; ביצים; בשר בקר, צאן וחזיר; חלב ומוצריו; דגים; דבש(.  ותתי וועדות

  ועדת ההיגוי   ל תוכנית הניטור עם נהלי מדינות אלה.והיצוא מתבצע לאירופה וארצות הברית, ישנה הלימה ש

  כנית הניטור לשנה הבאהותעיקרי  ובשהסתיימה    של התוכנית  ניטורהבממצאי  מתכנסת אחת לשנה בכדי לדון  

מתפרסם    ממצאי הניטורשל    מסכם  שנתידו"ח    סוג החומרים הנבדקים ועוד(.אופן הדיגום,  )היקף התוכנית,  

 ועדת ההיגוי.לאחר קיום באתר משרד החקלאות 

מכל סוגי המוצרים שמקורם מן  לאורך כל השנה באופן אקראי    נטילת דגימותבבסיסה  כוללת    תוכנית הניטור

שונותמ)ו  החי החיים  רקמות  בעלי  המותרים  ל  ובדיקתם(  של  חומרים  של  לשימושורמות  בדיקות   .אסורים 

כאשר ישנם ממצאים חריגים, כאשר מתעורר חשד במהלך ביקורת וטרינרית וכאשר    חנוספות יכולות להילק

מייצאי אליה  זאת.    ם המדינה  דורשות  המוצרים  אחרו  פיקוחאת  הניטור  מעקב  תוכנית  ביצוע  יישום  וכן   ,

חריגים, לממצאים  הוועדות    תחקירים  תתי  במסגרת ששת  מתכנסות  מתבצע  אשר  השונים,  המשק  ענפי  לפי 

אתר  באמצעות    עוברות לפקחים בשטחהודעה והנחיות לנטילת דגימות  .  )ויותר, אם ישנו צורך(  פעמיים בשנה

 . הווטרינרי הפיקוח

דגימות למוצרים בצריכה נמוכה    230-דגימות בשנה למוצרים בצריכה גבוהה )כמו עוף( ו  300בישראל מתבצעות  

מתבצעות )כמו בקר(. כל דגימה נבדקת לכמה חומרים שונים, בהתאם לדרישות תוכנית הניטור. כל הבדיקות  

 אשר מוסמך לכך. ,מעבדה לשאריות כימיות במוצרים מן החי במכון הווטרינריב

בשנים    2018תוצאות סקר   יש להשתפר  בהם  הענפים  ובחלקן מדגימות את  הענפים  בחלק מן  שיפור  מציגות 

 .(4)ראו טבלה  הבאות

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/212_048.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/212_048.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/049_087.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/049_087.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/049_087.htm
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Seker_Sheeriot_2018.aspx
https://www.foodinspection.org/
https://www.foodinspection.org/
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ניכר  . 2017בהשוואה לשנת לשאריות כימיות במוצרים מן החי   2018של שנת   תמצית תוצאות הסקר. 4טבלה 

וחלב בקר. בבשר בקר מיובא, בשר הודו ודבש התוצאות היו )מקומיות(  שיפור בכמות החריגות שנמצאו בביצים  

דגים, חלב צאן ועופות אחוז הדגימות החריגות עלה  2017לשנת  זהות   . בביצי יבוא, בקר )מקומי(, בשר צאן, 

 מתוך אתר משרד החקלאות. במקצת

 
 מוצר   2018   2017 

מספר  חריגות  חריגות )%( 

 בדיקות 

מספר  חריגות  חריגות )%( 

 בדיקות 

 

 ביצי יבוא 418 1 0.2 918 0 0

 ביצים 2673 7 0.3 2630 11 0.4

 בקר יבוא  223 0 0 1401 0 0

 בקר  2331 5 0.2 2683 4 0.1

 חזיר  548 1 0.2 1811 4 0.2

 צאן 1147 19 1.7 1569 17 1.1

 דגים 1677 3 0.2 2504 1 0.03

 הודו 2172 2 0.1 2675 5 0.1

 חלב בקר  2123 0 0 3311 2 0.06

 חלב צאן 1031 5 0.5 1180 4 0.3

 עופות  3059 18 0.6 3839 16 0.4

 דבש  377 0 0 390 0 0

 סה"כ  17,779 61 0.3 25075 64 0.3

 

 טיפול בממצאים חריגים 

נמצאה  שבמוצריו הקבוע בחוק, המשק   MRL-מהדגימה בה נמדדה רמת חומר שאריתי החורגת אם מתקבלת 

)הודעות על משק    ומעוכבים  לדיגום מוגבר המשק נתונים  מוצרי. החל מרגע זה,  hמסומן כ'משק בסיכון'   החריגה

  קבלת תוצאות תקינות עוקבותל  עד   בסיכון נשלחות לכלל המשחטות/תחנות מיון בכדי למנוע הפצת התוצרים(

 הדיגום המוגבר נקבע  .בשירותים הווטרינרים  מנהל יחידת הפיקוח על מוצרים מן החישקבע    בדיקות  במספר

במקביל, היסטורית המקרים במשק ועוד.  ,  ורמת החריגה  החומר  סוגעל פי הערכת סיכונים הכוללת בתוכה את  

התחקיר  ממצאי  חשד לביצוע עבירה פלילית,    במקרה וקיים   .לזיהוי הגורמים לחריגה  מתנהל תחקיר במשק

הפיצו"ח  עוברים   יחידת  נציג  הדיגום המוגבר של להמשך טיפולשל משרד החקלאות  לידי  ותוצאות  במידה   .

תחקיר נוסף    מתבצע חריגות,נתגלו  שוב  ובמידה  תוצרי המשק תקינות, המשק מוסר מרשימת המשקים בסיכון.  

ה  עד לאחר קבלת  תוצרת המשק  שלשיווק    ואיסור חריגה של תוצאות תקינות.  רמה  מוצרים שבהם נמצאה 

   .(11)ראו איור  עוברים השמדה שאריות

 
h  תרופתיות  אשר קיים חשש כי בתוצרתו קיימות רמות חריגות של שאריות םמקום גידול בעלי חיי -משק בסיכון 

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Seker_Sheeriot_2018.aspx
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חשוב לציין כי תוצאות הבדיקות האקראיות של תוכנית הניטור )בדיקות שוטפות ולא בדיקות של משק בסיכון(  

תוצרי המשק כבר משווקים לציבור, בין אם ישנה חריגה   ובזמן הזהמתקבלות כחודש לאחר לקיחת הדגימה  

מבוצעות  לא  סקר  הבדיקות    וכי  ובין אם אין. מאחר והנזקים של שאריות כימיות הן מצטברות ולא מיידיות 

, לא מתבצעת קריאה להחלפה )ריקול( של מוצרים עם חריגות שכבר שווקו. עם זאת, ברגע מידיבאופן  תמיד  

משק מסוים )משק בסיכון(, החריגות הבאות יתפסו והמוצרים לא ישווקו  מוצרים של שישנו מידע על חריגות ב

 לציבור.

 

תוצרי המשק מגיעים למשחטה/תחנת מיון    וטיפול בממצאים חריגים.  יניטור שאריות במוצרים מן הח .  11איור  

המשק   חריגות  מתגלות  כאשר  כימיות.  לשאריות  אקראי  באופן  נדגמים  התוצרים  לציבור.  משווקים  ומשם 

תקינים(   )המוצרים  חריגות  אין  כאשר  רק  מוגבר.  דיגום  ועוברים  מעוכבים  תוצריו  בסיכון',  כ'משק  מסומן 

 עוברים השמדה. רמה חריגה של שאריות מוצרים שבהם נמצאההתוצרת  משווקת לציבור. 

 

 שאריות כימיות בדגים שיובאו לישראל

במשרד  בעוד   הווטרינרים  נמצא בסמכות השירותים  מן החי  המוצרים  במרבית  כימיות  על שאריות  הפיקוח 

החקלאות, הפיקוח על שאריות כימיות בדגים המיובאים לישראל נמצא בסמכות היחידה הווטרינרית של שירות  

 זון הארצי במשרד הבריאות. המ

יבוא דגים לישראל מותנה בכך שהיצרן הינו בעל אישור יצוא למדינות האיחוד האירופי, כך שהוא מפוקח ע"י  

באופן שוטף(. כמו   באתרהאיחוד ומחויב לדירקטיבות המתאימות )רשימת היצרנים באישור האיחוד מתעדכנת  

כן, משלוח דגים לישראל מחויב בליווי של תעודת בריאות אחידה בה מצוין שהמפעל פועל על פי נהלי האיחוד,  

ע"יב שנתי  שאריות  סקר  עברו  המוצרים  השאר,  המייצאת.ן  המדינה  עוברים    י  הדגים  לישראל,  הגעתם  עם 

( של שירות המזון הארצי 3( של האיחוד האירופי,  2( של המדינה המייצאת,  1למעשה שלושה מעגלי פיקוח:  

  בישראל.

 ההיגוי  תבישראל ישנה תוכנית ניטור )סקר( לשאריות כימיות בדגים שהגיעו ביבוא אשר מאושרת במסגרת וועד

  400של שאריות כימיות במוצרים מן החי. תוכנית זו כוללת ביצוע של    ת לקביעת רמות מרביותמשרדי-ביןה

דגימות, כאשר כל דגימה נבדקת לכמה חומרים שונים בהתאם לדרישות שנקבעו מראש. כל הבדיקות מתבצעות  

https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en
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מוסמכת לבדיקת   . חשוב לציין כי מעבדה זו אינהמעבדה לשאריות כימיות במוצרים מן החי במכון הווטרינריב

שאריות כימיות בדגים, אך מאחר ולא קיימת מעבדה חלופית בישראל עם הסמכה כזו, משרד הבריאות פועל 

 בהתאם לתוצאות בדיקות המעבדה. בפועל כל המוצרים מן החי בישראל נבדקים באותה המעבדה. 

)המתנה לתשובות המעבדה בטרם מתן היתר '  test and hold'  בניגוד לנוהל יבוא דגים לישראל שפועל בשיטת 

המוצר וניהול הסיכונים שנצבר   ל פי פוספטים עו  היסטמין,  מיקרוביולוגיה,  אורגנולפטיקה  –  הכנסה לישראל

ובעולם בארץ  נועד  עבורו  השנתי  השאריות  סקר  כאשר מדיניות  לקבוע(,  גם  להגיע  עשויות  התוצאות  לכן,   .

ובמקרה ונתגלו    ’hold‘רבית המקרים הסחורה עדיין נמצאת בסטטוס  הסחורה כבר שווקה לציבור. אולם, במ

שאריות חריגות, יישום של ריקול אפשרי גם עבור המשלוח הנבדק ולא רק העתידי. במידה ויש צורך בריקול, 

הבעייתי. לאחר מכן היבואן יכול לבחור מהאפשרויות הבאות:    iשירות המזון מודיע לציבור מהו קוד המשלוח

( החזרה לארץ המקור, לעיתים בידוע הרשויות  2דה בישראל בנוכחות וטרינר יבוא ממשרד הבריאות,  ( השמ1

המוסכמות. במידה ולא ניתן לבצע ריקול, משלוחים של יצרנים שנתגלו בתוצריהם חריגות יעוכבו במשלוח הבא 

ת עוברים דיגום מוגבר  לישראל, בהתאם לניהול סיכונים. תוצריהם של יצרנים אשר נתגלו במשלוחיהם חריגו

יכול  המוגבר  הדיגום  ליצרן.  האירופאים  המבדקים  ותוצאי  הדיגומים  היסטוריית  על  היתר,  בין  המבוסס, 

 להתבצע אפילו על משלוחים שכבר שוחררו לשיווק בישראל )שניתן לאתרם בקלות בעזרת קוד המשלוח(.  

 

 בישראל  אנטיביוטיקה במשק החי צריכתניטור 

לניטור צריכת   בישראל  חוקי  בסיס  באף אחת מהנקודות   חומרים אנטימיקרוביאלייםכיום אין  במשק החי, 

. לעומת זאת,  לאורך שרשרת האספקה של תכשירים וטרינריים )מבית מסחר, דרך מקום ניפוק ועד רמת המשק( 

המרכז הארצי  של    דוחות התקופתייםהשימוש באדם )בקהילה ובמוסדות הרפואה( מנוטר ומתפרסם מעת לעת ב

 .משרד הבריאותב למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה

במשק    חומרים אנטימיקרוביאלים סקר שנתי בנוגע לצריכת    השירותים הווטרינריים החלו לבצע  2014בשנת  

. סקר זה כלל איסוף נתונים וולונטרי  בבעלי חיים  החי בישראל במטרה לקדם שימוש מושכל באנטיביוטיקה

ל אנטיביוטיקות  של  ייצור  ו/או  ייבוא  לגבי  הרישום  על  חיים  הבעלי  כל  מבעלי  משקבדגש  התוצאות  חיות   .

, הראו שישראל הינה המדינה בעלת היחס הגבוה ביותר בין שימוש כללי 2015-ו"ח בהראשוניות, שפורסמו בד

המשוקללת החיים  בעלי  ביומסת  לבין  בהשוואה  population correction unit -PCU 18)  באנטיביוטיקה   ,)

פער זה נובע נראה ככל ה(. 3)ראו איור   2018. תוצאה דומה נתקבלה גם בסקר משנת 22אירופהבמדינות מספר ל

 , אך קשה לדעת בוודאות ללא נתונים מדויקים. משימוש יתר באנטיביוטיקה לטיפול ומניעה

 

   שמקורם במשק החיעמידות לאנטיביוטיקה בחיידקים ניטור 

העמידים לאנטיביוטיקה, כאשר מרביתו מתבצע   jכיום מתבצע בישראל ניטור מבוזר של חיידקים זואונוטיים 

בירושלים. הציבור  לבריאות  במעבדה  הארציים  הנבדקים במרכזים  מהחיידקים  סלמונלה   חלק  )כמו 

 . 1940ות העם, פקודת בריאוקמפילובקטר( גורמים למחלות זיהומיות מחייבות הודעה על פי 

 
i ממספר אישור יבואן, מספר רץ ושנת דייג.כל משלוח דגים הוא בעל קוד ייחודי ופרטני המורכב    - קוד משלוח 
j  חיידקים שמקורם בבעלי חיים. מחלה זואונוטיות היא מחלה המועברת מבעלי חיים לאדם.  -חיידקים זואונוטיים 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/InfectionControl/Pages/Periodic_reports.aspx
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/049_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/049_001.htm


 

27 
 

 המרכזים הארציים במעבדה לבריאות הציבור בירושלים, משרד הבריאות

המרכזים הארציים מקבלים דגימות )תבדידים( של חיידקים הגורמים למחלות מחייבות הודעה מכל המעבדות 

חיידקים   בבדיקת  עוסקים  מרכזים  שלושה  ומזון.  סביבה  וממעבדות  רפואית  זואונוטיים  למיקרוביולוגיה 

ובמוצרי מזון מן החי:   חיים  בבעלי  )1עמידים שמקורם  ( המרכז Salmonella  ,)2( המרכז הארצי לסלמונלה 

( לקמפילובקטר  לCampylobacter  ,)3הארצי  הארצי  המרכז   ) - E.coli  סרוטיפ )ספציפית   E.coliפתוגני 

O157:H7  ומועברות זיהומיות  מעיים  למחלות  גורמים  החיידקים  שלושת  בעיקר (.  האדם  לבני  חיים  מבעלי 

, ולעיתים מזיהום צולב המגיע מפירות וירקות מזוהמים שאינם שטופים  באמצעות מזון מן החי )לרוב עופות

מקורות כראוי( ואיתור  צברים  זיהוי  המאפשר  וסיווג  גנטי  אפיון  עוברים  החיידקים  הארציים  במרכזים   .

כמו ורגולטוריות.  נבדקת עמידותם לתכשירים אנטיביוטיים הנמצאים    תחלואה למטרות אפידמיולוגיות  כן, 

בשימוש קליני הומאני ווטרינרי, ומבוצע מעקב אחר מגמות בעמידות, ואפיון של מנגנוני העמידות המגיחים.   

 של המעבדות המרכזיות. בדוחות השנתייםנתונים אלה מתפרסמים אחת לשנה 

 

 , משרד הבריאותהמרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה

שנים במטרה לחקור חיידקים עמידים   12המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה הוקם לפני  

זיהומים   ומניעת  בבקרה  הנושאים הקשורים  בכל  הוא מרכז את הפעילות  כיום  ובחי.  באדם  לאנטיביוטיקה 

אוסף ומנתח נתונים   ועמידות לאנטיביוטיקה, בעיקר במוסדות הרפואה )ומעט בקהילה(. במסגרת זו המרכז

אודות זיהומים נרכשים ועמידות לאנטיביוטיקה על פי דווחים שוטפים מבתי החולים )כולל התפרצויות(. בנוסף 

מפרסם   תקופתייםהוא  חיידקי  דוחות  כמות    .kהתראה  אודות  אודות  נתונים  גם  כוללים  אלו  דוחות 

 האנטיביוטיקה המנופקת למטופלים ע"י מוסדות הרפואה.

שנים ועדה משותפת עם השירותים הווטרינריים. עד כה   8-בכדי לקדם את הנושא בענף החי, הוקמה לפני כ

חיידקים עמידים לאנטי בנושא  בעיקר בכנסים משותפים  הועדה הסתכמה  בשנה האחרונה פעילות  ביוטיקה. 

המיועד לשרי הבריאות והחקלאות שמטרתו קידום תוכנית ניטור לחיידקים    נייר עמדההחליטה הועדה להוציא  

היתר, קידום חקיקה  ןכלול, ביי נייר זהעמידים וצמצום השימוש באנטיביוטיקה במערכות חקלאיות בישראל. 

זה, המכתב טרם פורסם עקב משבר .  במשק החי  אנטיביוטיקהניטור צריכת  שמטרתה   לכתיבת מסמך  נכון 

 הקורונה.

 

 המכון הווטרינרי, שירותים הווטרינריים, משרד החקלאות

במכון הווטרינרי מבצעים בדיקות של עמידות לחיידקים לטיפול קליני בבעלי חיים החולים במחלות זיהומיות. 

בדיקה ספציפ אלא  מוסדר,  שנתי  סקר  בגדר  אינן  אלו  החולים  בדיקות  לבית  המגיעים  חולים  פרטים  של  ית 

חיידקים עמידים במשטחות  במכון  בקרוב אמור להתחיל  הווטרינרי.   שמקובל   כפי  ובתי מטבחיים  ניטור של 

ומועצת החלב מבצעים בדיקות עמידות חיידקים לאנטיביוטיקה בפרטים המועצה לענף הלול    ,כמו כן  באירופה.

   חולים במשקים על פי דרישה.

 

 

 
k קבוצת חיידקים עמידים לתרופות אנטיביוטיות רבות אשר נרכשים לעיתים קרובות בבתי החולים.  - חיידקי התראה 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/LabDept/PublicHealthLabs/jerusalem_Labs/Pages/annual_reports.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/InfectionControl/Pages/Periodic_reports.aspx
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 סוגיות עיקריות 

של   פירוט  ו  העיקריות סוגיות  הלהלן  החי  במשק  באנטיביוטיקה  לשימוש  תכשירים  להנוגעות  של  רגולציה 

 כל סוגיה מלווה בהצעות לפתרון. וטרינריים בישראל. 

 

 שימוש באנטיביוטיקה במשק החי בישראל 

 ערך הפתרון  המלצה לפתרון  פירוט הסוגייה  סוגייה

  ניטורמתבצע לא 

  ריכתצשל 

  אנטיביוטיקה

במשק החי  

   בישראל

כיום אין בסיס חוקי בישראל  

אנטיביוטיקה  צריכתלניטור 

, באף אחת  במשק החי

מהנקודות לאורך שרשרת  

האספקה של תכשירים  

  וטרינריים. השירותים

  2014טרינריים החלו בשנת והו

שנתי בנוגע לצריכת  לבצע סקר 

 ה במשק החיאנטיביוטיק

בישראל, אך סקר זה מבוסס  

מבעלי   יעל מידע וולונטר

הרישום מאחר ואין חובת 

 דיווח בחוק 

יש להוסיף לחקיקה 

סעיף חובת דיווח על 

מכירה של \צריכה

ולהקים   אנטיביוטיקה

מערכת ניטור שימוש  

 .  39כפי שקיים באירופה

שלב ראשון: חובת 

בעלי  דיווח של 

הרישום/יבואנים/יצרן.   

כמו כן הדיווח צריך  

להוות חלק מתנאי  

הרישוי של כל  

 אנטיביוטיקה חדשה.

שלב שני: חובת דיווח  

  רברמת הווטרינ

מערכת   והמשק דרך

להפקת  ממוחשבת

  וטרינריים מרשמים

דיגיטליים, כפי שיש  

עבור תכשירים 

 הומניים 

ביצוע   ניטור יאפשר

מדויקת  הערכת סיכונים

הערכת ההשפעות ר ויות

של פעולות התערבות 

תאפשר  . כמו כן ומניעה

עמידה בדרישות 

, איסוף רגולטוריותה

ושימור מידע אודות  

הנפקת תכשירים ושיפור 

  רהמענה עבור הווטרינ

 והמשק

 

 

  מבוזר של ניטור

עמידות  

לאנטיביוטיקה 

בחיידקים  

שמקורם במשק  

   החי

כיום מתבצע בישראל ניטור 

מבוזר של חיידקים 

זואונוטיים העמידים  

מרביתו   - לאנטיביוטיקה

מתבצע במרכזים הארציים 

במעבדה לבריאות הציבור  

)משרד הבריאות(,   בירושלים

מרכז הארצי למניעת וחלקו ב

חיזוק שיתוף הפעולה  

 בין הגופים השונים 

טובה   היערכות

והוליסטית. אפשרות  

להצליב מידע מכל  

התחומים הנוגעים בנושא  

)רפואה הומנית,  

 וטרינרית, מזון וכו( 
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 רגולציה של תכשירים וטרינריים 

 נריים תכשירים וטרי רישום

 ערך הפתרון  המלצה לפתרון  פירוט הסוגייה  סוגייה

  רישום ארוךתהליך 

 במיוחד 

  וטרינרי רישום תכשיר

 270 עד חדש אמור לקחת

הרבה   לוקח בפועלאך יום, 

יותר. הסיבה העיקרית  

לכך היא מחסור בכוח  

אדם הן באגף הרוקחות  

ל הכרה לתכשירים נוה

וטרינריים שנרשמו  

באירופה או ארצות  

לרבות הגשת  הברית,

   תיק רישום זהה

נוהל הכרה הדדית   םיישו 

או הסכם לחשיפת מידע  

יאפשר בדיקה חלקית 

של תיק רישום, דבר 

  .שיקצר את זמן הטיפול

לאשר   לא תהיה חובה

זיהומים ועמידות  

רד מש) לאנטיביוטיקה

( ובמכון הווטרינרי  הבריאות

 (משרד החקלאות)

  הקמת מערכת נתונים  

ממוחשבת המשותפת  

למשרד הבריאות 

החקלאות ולמשרד 

הכוללת נתונים אודות  

תחלואה, מגמות 

עמידות, מנגנוני  

  . כמו כן,עמידות ועוד

פרסום דוח שנתי  

 משותף

קמת מערכת ממוחשבת  ה

זרימת משותפת תשפר את 

  מידע בין המשרדיםה

  ותאפשר זיהוי מוקדם של

יגביר את   -מגמות עמידות 

יכולת ההיערכות  

הלאומית ויסייע בקביעת  

 פעולות התערבות

טרם גובשה  

בישראל תוכנית  

  פעולה לאומית

לשימוש מושכל  

  באנטיביוטיקה

 במשק החי 

 תוכנית טרם גובשהישראל ב

לאומית כמו למדינות   פעולה

 רבות בעולם

תוכנית  הקמת 

לאומית לשימוש  

 מושכל באנטיביוטיקה

בגישת 'בריאות אחת'  

(one health ) 

יאפשר ביצוע הערכת  

סיכונים, הערכת 

ההשפעות של פעולות  

התערבות ומניעה, זיהוי 

  מגמות עמידותמוקדם של 

ויסייע במניעת התפשטות  

העמידות בחיידקים. יש  

לקחת בחשבון את כל  

קידום  -המשוואה 

הבריאות של בני אדם 

 ובעלי חיים כאחד

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health
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והן בשירותים  

. כך למשל,  םהווטרינריי

נושא ארצי  ת /רכזתפקיד 

, המרכז  רפואיים  תכשירים

בין היתר את הטיפול 

בוועדה לרישום תכשירים  

שלוש  אויש  וטרינריים,

.  האחרונות פעמים בשנים

התפקיד דורש למידת  

 הנושא  

אך תכשיר מעצם הנוהל, 

הנוהל יאפשר את קיצור 

כשישנה עילה התהליך 

לכך. נוהל הכרה קיים 

עבור הערכת תרכיבים 

)חיסונים( בשירותים  

  - 2012מאז  םהווטרינריי

זמן הערכת תרכיב  

התקצר מחמישה  

חודשים לכחמישה 

ימים. בנוסף, נוהל הכרה  

קיים גם בארצות הברית  

 ואירופה

 הוועדה המייעצת 

תכשירים  לרישום 

וטרינריים לא  

 התקיימה מעל שנה 

הלשכה לפני כשנה 

משרד בהמשפטית 

על החקלאות אסרה 

  לקבל תשלום םהווטרינריי

חוות דעת  מתן  על נוסף

עבור תכשירים חדשים 

בעקבות זאת  . טרם רישום

הפסיקו   יםהווטרינרי

לספק חוות דעת לוועדה 

והיא לא התקיימה מאז.  

סוגיה זו גם מעכבת את 

תהליך ההערכה המחודשת  

 של תכשירים וטרינריים 

אגף ל יוס וטרינרייםג

 הרוקחות 

מספר וטרינריים   גיוס

בעלי הבנה קלינית 

מעמיקה תסיע לאגף בכל  

הנוגע לטיפול ברישום  

 תכשירים וטרינריים 

חוסר אחידות בהגשת  

 תיקים לרישום

שני פורמטים    קיימים

י רישום  להגשת תיק

 בישראל:  ידניים

 CTD ( Commonורמט פ

Technical Document )-  

 החברות מגישותרוב 

 . פורמט מסוג זה

 NtA ( Notice toפורמט 

Applicants )-   מקובל

  עבורהברית  בארצות

ת תיקי רישום  הגש

במערכת אלקטרונית  

  אחידה

כיום מדינות רבות 

הגשת תיקי  מאפשרות 

רישום באופן אלקטרוני.  

מעבר למערכת  

אלקטרונית יאפשר  

קביעת קריטריונים  

אחידים בהגשת  

התיקים. כמו כן, טיפול  

מהיר יותר בתיקים 
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תכשירים וטרינריים.  

הגשה בפורמטים שונים  

גורמת לחוסר אחידות,  

 NtAלמשל בפורמט 

חסרות הצדקות לאי  

 ת ניקיונו

וחיסכון במשאבים 

 בטווח הרחוק 

חוסר אחידות בפנקס  

התכשירים עבור  

 תכשירים וטרינריים 

בפנקס התכשירים ישנה  

חוסר אחידות עבור  

תכשירים וטרינריים,  

למשל לא לכל התכשירים  

  עלון, הוותיקים קיים

לעיתים המידע בעברית 

 ולעיתים באנגלית 

עדכון פנקס התכשירים 

המשתמש   תושיפור חווי

 מאגר התרופות באתר 

יקל על מציאת התכשיר  

עבור וטרינרים המתאים 

 ובעלי משקים  

 

 יבוא תכשירים וטרינריים 

 ערך הפתרון  המלצה לפתרון  פירוט הסוגייה  סוגייה

  םרישום תכשירים חדשי  29שימוש יתר בתקנה 

הוא תהליך ממושך 

בעל מתבצע רק ביוזמת ה

. מאחר וישראל  הרישום

מהווה שוק קטן ביחס 

למדינות אחרות בעולם,  

בוחרים יצרנים לעיתים 

שלא לרשום תכשירים  

בישראל. כתוצאה מכך  

נוצר מצב בו יש שימוש  

על מנת  29נרחב בתקנה 

לייבא תכשירים לא  

 רשומים לישראל

שימוש ביבוא לפי תקנה 

כתמריץ לרישום   29

 -תכשירים בישראל 

לאפשר, במידת האפשר 

ובהתאם לתנאי התקנה,   

יבוא עקבי של תכשירים  

אשר יצרניהם 

שום אותם  מתחייבים לר

בישראל )או נמצאים  

 בתהליך רישום( 

האפשרות לייבא 

תכשירים לא רשומים  

במהלך הרישום הארוך  

עשוי לדרבן יצרנים  

לרשום תכשירים  

בישראל ותגביל את 

היבוא ע"י יצרנים אשר  

בוחרים שלא לרשום  

 תכשירים 

אחר  חסר  מעקב 

טיפול בבקשות 

לשימוש ויבוא לפי  

 29תקנה 

אין מערכת מוסדרת  

המרכזת את הנתונים 

אודות הבקשות וכלל 

ההחלטות. כיום יש שימוש  

בטבלת אקסל אשר מרכזת  

את הבקשות שאושרו, אך 

הקמת מערכת  

ממוחשבת לניהול  

ותיעוד של כל שלבי  

התהליך כולל בקשות 

שנדחו ונימוקים  

יאפשר מעקב יעיל יותר  

אחר הבקשות ויזרז 

קבלת החלטות בהמשך  

 על בסיס החלטות עבר  

https://data.health.gov.il/Drugs/index.html#!/byDrug/
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אין מעקב אחר בקשות 

 שנדחו והסיבה לדחייה 

להחלטות במערכת  

 המיועדת לכך  ממחושבת

אישור  הגשת בקשה ל

שימוש טרם יבוא לפי 

   נעשה 29תקנה 

ולעיתים   במייל

ללא ציון   קרובות

 ם פרטים חיוניי

בעוד בקשות ליבוא נעשות  

דרך מערכת מסודרת  

)מסלו"ל(, בקשות לאישור  

שימוש נעשות דרך המייל  

מקרים רבים   בלבד. ישנם

בקשות לא מולאו  בהם 

כהלכה, באופן המקשה על 

. פרטים חיוניים  יעיל  טיפול

כמות התכשיר   כמו

נימוק  או ה המבוקש

 לא צוינו  המבוקשת לכמות

בשלב ראשון, יצירת 

טופס עזר להגשת 

הבקשה )כמו שקיים  

עבור תכשירים הומניים(  

אשר מכילה את כל 

פרטים החיוניים  ה

לטיפול בבקשה, בהם 

סיבת ההגשה, הכמות  

המבוקשת, אישור  

רישום במדינה מוכרת  

ועוד. בשלב השני, הפיכת  

הטופס למקוון כך שלא  

ניתן להגיש טופס שלא  

 מולא כראוי

יזרז את הטיפול 

בבקשות ויורד מעומס 

המיילים שכבר יש.  

מערכת כזו תאפשר  

מעקב אחר כל הנתונים  

רכז את כל  הנדרשים וי

המידע במקום אחד  

. כמו כן, מילוי  יייעוד

טופס יחייב את מגיש  

הבקשה לעבור על כל  

הקריטריונים להגשה. 

החסרת פרטים תגרום  

 לכך שהבקשה לא תטופל

בקשות  מתקבלות 

 29ליבוא לפי תקנה 

למרות שישנן חלופות  

 רשומות בישראל  

ישנם בתי מסחר לתרופות  

אשר מגישים בקשות   

למרות   29ליבוא לפי תקנה 

שישנן חלופות רשומות  

בישראל. בקשות אלו, אשר  

יענו בשלילה, מעמיסות על  

 המערכת שלא לצורך  

 הרתעההפעלת אמצעי 

במקרה של הגשת בקשה  

שלא בהתאם להוראות 

נערך שמבלי החוק ו

, למשל  בירור מוקדם

לפי  איסור הגשת בקשות 

 למשך חודש 29תקנה 

ענישה תמנע מצבים של  

הגשות מיותרות ותפחית  

את עומס הטיפול  

 מעובדי המשרד 

 

במקרים של מחסור 

במלאי, אישור ליבוא  

ניתן   29לפי תקנה 

 לרוב לבית מסחר יחיד 

המשרד לא מאפשר למספר 

בתי מסחר במקביל לייבא 

תרופה אשר נמצאת 

במחסור. מצב זה יוצר  

"העדפה" לא מכוונת בין 

 בתי מסחר 

 

 

במידה וסיבת היבוא 

היא מחסור במלאי, יש  

לאפשר לכל בית מסחר  

אשר מגיש בקשה ליבוא 

לייבא את   29לפי תקנה 

התכשיר, כל עוד הוא  

הודיע על המחסור  

 במלאי מראש

ימנע מצבים של  

"העדפה" לא מכוונת בין 

בתי מסחר ויתמרץ בתי  

מסחר להודיע על מחסור  

 לאי מראשבמ

יבוא אנטיביוטיקות  

ששימשו בעבר לזירוז  

 29גדילה לפי תקנה 

עם חקיקת חוק המספוא  

, נאסר השימוש  2014-ב

בזרזי גדילה אנטיביוטיים  

ורישומם עבר ממשרד 

החקלאות למשרד 

יבוא לפי תקנה   לצמצם

של חומרים   29

אנטיביוטיים אשר 

שימשו בעבר לזירוז 

 גדילה 

מאחר והסיכון לשימוש  

באנטיביוטיקות אלו  

  הוישלא לפי ההתו

)לזירוז גדילה( גדול, יש  

לאפשר את השימוש רק 
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 מבית המסחר למשק  –אספקת התכשיר 

הבריאות. עד כה נרשמו 

בישראל שני תכשירים  

הכוללים אנטיביוטיקות  

ששימשו בעבר לזירוז 

גדילה, כאשר רישומם כלל 

צמצום של ההתוויה  

לטיפול או מניעה בלבד, 

ז  ונאסר השימוש לזירו

גדילה או לשימוש מניעתי  

גורף. למרות זאת, זרזי 

גדילה מסוימים שטרם  

נרשמו בישראל מיובאים  

, דבר שפוגע 29דרך תקנה 

במאמצים למגר את 

 התופעה

במסגרת תכשיר רשום 

עם התוויה ברורה  

לטיפול או מניעה בלבד  

ולמנוע מעקף של חוק  

המספוא דרך שימוש 

 29בתקנה 

המשרד מכיל   אתר

 מידע לא מעודכן 

מקשה על הגשת בקשות  

באופן מסודר, גורם לעומס 

 פניות על המחלקה ליבוא 

העמודים עדכון 

במשרד  םהרלוונטיי

 באופן שוטף הבריאות

במהלך החודשים 

האחרונים עודכנו 

והוספו עמודים באתר 

אישור המשרד הנוגעים ל

פרסום  ו יבוא, שימוש 

  וטרינריים תכשירים

  ימוש ויבואשאושרו לש 

בכדי להקל  29לפי תקנה 

 על המגישים 

 ערך הפתרון  המלצה לפתרון  פירוט הסוגייה  סוגייה

    בית מסחר לתרופות 

  לתרופות מסחר בתי

תכשירים   יםמוכר

  ניפוק מותלמקו

דבר לא  למרות שה

 מופיע בחוק 

 לפי פקודת הרוקחים

 בית מסחר (.ב )ט(42)סעיף 

למכור  יכול לתרופות

רק לבית תכשירים 

  או בית , מרפאהמרקחת

חולים. בעולם הווטרינרי,  

  גםבית המסחר מוכר 

בית המסחר חייב למכור   הסדרת החקיקה 

תכשירים למקום ניפוק  

מאחר ואסור לו על פי  

החוק למכור ישירות 

למשק )פקודת 

((,  2) 53הרוקחים, סעיף 

לכן יש להסדיר את 

https://www.health.gov.il/Subjects/PharmAndCosmetics/ImportDrugsAndPreparations/Pages/vet_product_permission.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/PharmAndCosmetics/ImportDrugsAndPreparations/Pages/vet_product_permission.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/PharmAndCosmetics/ImportDrugsAndPreparations/Pages/PermitsToImportR29.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/ImportDrugs/Pages/29VET.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/ImportDrugs/Pages/29VET.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/ImportDrugs/Pages/29VET.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/ImportDrugs/Pages/29VET.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/ImportDrugs/Pages/29VET.aspx
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דבר שלא  , ניפוק למקום

 מופיע בחוק

החקיקה בכדי לאפשר  

לפעולה להתרחש באופן 

 חוקי

מורשה  מקום ניפוק

לניפוק תכשירים 

 וטרינריים 

   

מכירת תכשירים ללא  

וטרינר  מרשם רופא  

והנפקת תכשירים על 

 סמך מרשמים בדיעבד 

מרשמים לתכשירים  

וטרינריים הינם ידניים.  

למרות שלפי החוק רכישת 

תכשיר מותנה במרשם 

רופא וטרינר, לעיתים  

נמכרים תכשירים ללא  

או  , עם מרשם חלקי מרשם

  -שהמרשם ניתן בדיעבד 

בעל המשק יכול  למשל 

לרכוש תכשיר על סמך 

טלפונית של  המלצה 

, המעביר את  רוטרינ

המרשם הידני בדיעבד  

למקום הניפוק עם ביקורו  

 הבא במקום

מערכת  הקמת 

להפקת  ממוחשבת

  וטרינריים מרשמים

דיגיטליים, כפי שיש  

 עבור תכשירים הומניים 

עמידה בדרישות תאפשר 

, איסוף רגולטוריותה

ושימור מידע אודות  

הנפקת תכשירים ושיפור 

  ררינהמענה עבור הווט

והמשק. כמו כן, ימנעו  

מצבים של מכירה ללא 

מרשם או כתיבת מרשם  

המערכת   –בדיעבד 

מתעדכנת בזמן אמת 

ומחייבת דיווח של כל 

הפרטים החיוניים.  

  הכרחית כזומערכות 

  יטור שימושלנ

באנטיביוטיקה. 

  יאפשרו איתור םהדיווחי

נקודות תורפה בהן  

 נדרשת התערבות 

היעדר פיקוח של  

החקלאות  משרד 

 במקומות הניפוק 

  46בוטל סעיף  2016בשנת 

בפקודת   60ושונה סעיף 

הרוקחים ונקבע כי רק  

עובדים מטעם משרד 

הבריאות יכולים לפקח על 

מקומות הניפוק. נציגי  

  םהשירותים הווטרינרי

נמצאים במסגרת פעילותם  

במקומות הניפוק באופן  

תדיר ולכן משרד הבריאות  

 וח משמעותיכ מכפילאיבד 

 

החזרת   -תיקון החקיקה 

 הסעיף שבוטל

יאפשר לשירותים  

לפקח על   םהווטרינריי

מקומות הניפוק בהם  

הם נמצאים באופן תדיר  

יחסית במסגרת  

פעילותם. כך כמות כוח  

האדם האמון לפקח על 

מקומות הניפוק תגדל  

וכן הפיקוח על מקומות  

 הניפוק יוגבר
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חיד  אאין כלי בקרה  

לפיקוח על מקומות  

הניפוק ולכן ישנה  

שונות בשיטת  

 הפיקוח 

הפיקוח על מקומות  

הניפוק אינו אחיד. כך 

למשל הרוקחים המחוזיים  

מבצעים ביקורות 

במקומות הניפוק במחוזות 

השונים בתדירות שונה.  

הקריטריונים הנבדקים 

במהלך הביקורות שונים  

 גם הם בין המחוזות 

יצירת כלי בקרה אחיד  

לפיקוח, למשל אתר 

, הכולל את  יח ייעודפיקו

הפרמטרים שיש לבדוק 

כמו בדיקת מאזן, תיעוד 

מרשמים, השוואת היתר 

הרעלים לתכשירים  

 המוחזקים, ועוד 

יבטיח פיקוח מלא 

ואחיד בין מקומות 

 הניפוק במחוזות השונים 

כל אדם יכול לקבל  

היתר רעלים לפתיחת  

 מקום ניפוק 

כיום אין קריטריונים  

ספציפיים לקבלת היתר 

ים. בעצם בעל ההיתר רעל

מהווה ממלא מקום רוקח 

 ללא הדרכה בסיסית 

קביעת קריטריונים  

חדשים באשר למי מותר 

 -להחזיק בהיתר רעלים 

למשל רק אדם בעל 

תואר ראשון בתחום 

רלוונטי )מדעי החיים,  

 חקלאות, תזונאי ועוד( 

יאפשר רק לאנשים בעלי  

הבנה בסיסית  

בפרמקולוגיה לקבל  

ולנהל היתר רעלים 

 מקום ניפוק 

לחייב כל בעל היתר    

לעבור קורס בסיסי 

 בפרמקולוגיה 

 

מקומות ניפוק  

מחזיקים לעיתים  

בתכשירים שלא  

 בהיתר הרעלים 

לעיתים ישנו חוסר  

התאמה בין התכשירים 

המצויים במקום הניפוק  

לרשימת התכשירים  

המותרים בהיתר הרעלים,  

 בין אם במודע ובין אם לא 

ביקורת  - הפיקוחהגברת 

פעם בשנה טרם חידוש  

 היתר הרעלים 

מאחר ומקומות הניפוק  

אינם מנוהלים בידי 

רוקחים, כדאי לבצע 

ביקורות תכופות יותר. 

בדיקה תכופה יותר של  

מקומות הניפוק,  

הכוללת  בחינת 

ההתאמה בין היתר  

הרעלים לתכשירים  

המוחזקים במקום,  

ימנעו מצבים של אחזקת  

 ד להיתר תכשירים בניגו

מקומות ניפוק  

השייכים למכוני  

תערובת מחזיקים 

לעיתים בתכשירים  

מקומות הניפוק המצויים  

במכוני תערובת אמורים 

להחזיק בתכשירים אשר 

מיועדים למספוא בלבד. 

בעת מתן היתר הרעלים 

במכוני למקומות ניפוק 

תערובת יש לוודא כי 

ההתוויה מתאימה 

 לשימוש 

ימנע אחזקת תכשירים  

שאינם משמשים  

 למספוא 
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שלא משמשים 

 למספוא

אך לעתים הם מחזיקים  

 למתן במים   בתכשיריםגם 

תכשירים המיובאים  

נמכרים  29 לפי תקנה

לא  במקומות ניפוק אך 

בהיתר   מופיעים

 רעלים 

היתר הרעלים, אשר 

מתחדש אחת לשנה, כולל  

רק תכשירים רשומים.  

תכשירים לא רשומים  

 29דרך תקנה  שיובאו

נמכרים לבעלי המשקים  

דרך מקומות הניפוק, 

למרות שאינם מופיעים  

ים ונוצר מצב בהיתר הרעל

בו יש ניפוק של תכשירים  

 אלה באופן לא חוקי

 -עיתי  חובת דיווח

של בעל היתר  חודשי

לים על אחזקת הרע

תכשירים שיובאו דרך 

 29תקנה 

מאחר ולא ניתן לדעת 

מראש אילו תכשירים  

, לא 29יגיעו דרך תקנה 

ניתן להכניסם להיתר  

הרעלים. במקום זאת,  

יש לדרוש דיווח מבעל 

ולהשוות אותו  ההיתר 

ליבוא של תכשירים  

בכדי למנוע בתקנה זו 

מצב בו מוחזקים 

תכשירים לא רשומים  

 הרגולטור ללא ידיעת 

בחלק ממקומות  

 אין תנאיםהניפוק 

לשמירה על   מספקים

   תכשיריםם של איכות

בתי המסחר מחויבים 

לעמוד בתנאים המחמירים 

מהרגע  , אך GMPשל 

מגיע למקום   שהתכשיר

ומוחזק בתנאים   ניפוק

אין  , שלא תמיד נאותים

לביקורת זאת חשיבות. 

מלבד זאת, בתי מסחר  

יכולים  לתרופות אינם  

לקבל חזרה תכשירים 

לאחר יציאתם מהמפעל  

בעוד שמקומות הניפוק  

 מקבלים חזרה תכשירים

שהוחזקו בתנאים לא  

 ידועים 

 validate -שימוש ב

shippers   קופסאות(

מיוחדות לשמירת טמפ'  

להעברת  (  שעות 72עד 

תכשירים  ואחסון ה

   מקומות הניפוקב

בתי את  יש לחייב

לתרופות   מסחרה

להעביר את התכשירים  

-למקומות הניפוק ב

validate shippers  

ולחייב את מקומות  

  םהניפוק והווטרינרי

להעביר את התכשירים  

בקופסאות אלו עד 

המשק. במידה 

והקופסאות לא יוחזרו  

לבית המסחר עם תום 

 קנס  ןהשימוש, יינת

סגירת מקומות ניפוק    

אשר אינם עומדים  

לשמירה על  בתנאים 

 איכות התכשירים

יאפשר רק למקומות  

אשר עומדים בתנאים  

להמשיך ולנפק  

תכשירים, תוך הבטחת 

 איכותם

מקומות כלל סגירת   

ומכירת  הניפוק

בתי המסחר הם בעלי 

מערך משלוחים מוסדר 
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תכשירים ישירות מבתי  

 המסחר לבעלי המשקים

( שיכול  GDPומפוקח )

להגיע לכל חלקי הארץ. 

מאחר ומכירה מבתי  

מסחר ישירות לבעלי 

המשק אינה חוקית, יש  

להסדיר נושא זה 

בחקיקה. כמובן שצעד  

  כזה מחייב קידום

עובדים  לפיצוי התוכנית 

 בדו את פרנסתם אשי

  הפצהתנאי  חובת אין

(  GDPנאותים )

 לתכשירים וטרינריים

ממקומות הניפוק  

 למשקים

 

  130יצא נוהל  2019בשנת 

תנאי הפצה העוסק ב

נאותים לתכשירים  

.  הומאניים ווטרינריים

תנאים אלו חלים על בתי  

מסחר לתרופות )מכירה  

סיטונאית(, אך לא על  

  מקומות הניפוק )מכירה 

(. כך שתנאי  קמעונאית

הפצה נאותים חלים רק על  

החלק הראשון של שרשרת 

האספקה של תכשירים  

וטרינריים )מהיצרן למקום  

  הניפוק( ולא על חלקו

האחרון )ממקום הניפוק  

 למשק(. 

 

 

כמו שצוין בסוגיה 

 -שימוש ב -הקודמת לזו 

validate shippers  

להעברת תכשירים  

   מקומות הניפוקמ

  מסחרהבתי לחייב 

לתרופות להעביר את 

התכשירים למקומות  

 validate-הניפוק ב

shippers   ולחייב את

 מקומות הניפוק

להעביר את  םוהווטרינרי

התכשירים בקופסאות 

אלו עד המשק, בכדי 

להבטיח שמירה על 

איכות התכשירים.  

הקופסאות יוחזרו לבית 

המסחר עם תום 

 ההעברה למשק 

  GDPאימוץ נהלי   

להפצה של תכשירים  

וטרינריים כפי שנעשה 

 כעת באיחוד האירופי

הוצע באיחוד  2020ביוני 

האירופי נוהל לתנאי  

הפצה נאותים עבור 

תכשירים וטרינריים  

הנוהל המבוסס על 

תכשירים הקיים עבור 

אימוץ נוהל   .40הומניים

דומה בישראל יבטיח  
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תנאי הפצה נאותים  

לאורך כל שרשרת  

אספקת התכשירים 

 הווטרינריים
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 עולם לעומת ה ישראל  

 רגולציה של תכשירים וטרינריים בישראל ובמספר מדינות מפותחות בעולם. תהליכי  הטבלה מסכמת מידוע אודות 

 ( EUהאיחוד האירופי ) יפן  אנגליה  אוסטרליה ארצות הברית  ישראל  

הרוקחות, אגף  רגולטור  

 הבריאות  משרד

Food and Drug 

Administration 

(FDA) 

Australian 

Pesticides and 

Veterinary 

Medicines 

Authority 

 (APVMA) 

Veterinary 

Medicines 

Directorate 

(VMD) 

The Ministry 

of 

Agriculture, 

Forestry and 

Fisheries 

(MAFF) 

European Medicines 

Agency (EMA) 

  שימוש   

אנטיביוטיקה  ב

 במשק החי 

   

  2018איסור משנת  שימוש בזרזי גדילה 

בעקבות כניסתו 

חוק  לתוקף של 

 המספוא

הגבלות החלו בשנת 

והוחמרו בשנת  2005

2017 

אין איסור גורף אך  

פורסמו הגבלות  

לאורך חלקיות 

 השנים 

,  2006איסור משנת 

בהתאם לנהלי 

 האיחוד האירופי 

 2006איסור משנת  אין איסור 

חובת דיווח על  

  שימוש

   אנטיביוטיקהב

 במשק החי 

בעלי רישום   אין  

מחויבים לדווח פעם  

בשנה על כמות 

החומר הפעיל אותה  

 41מכרו

אין, אך מתבצעים  
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https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_001.htm
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 סיכום 

לאנטיביוטיקה   עמידים  משמעותי    מהוויםחיידקים  הציבור.על  איום  כי    בריאות  היא  טיפול  ההערכה  ללא 

בעוד    .2050שנת    מזיהומים עמידים לאנטיביוטיקה עדברחבי העולם  בני אדם ימותו  מיליון מ  עשרהכ,  בתופעה

החומרים האנטיביוטיים  מ  73%-כ  -מתרחש דווקא בחיות משק  רוב השימוש  ,  באדםבאנטיביוטיקה נפוץ    שימוש 

בעולם משק משמשים  הנמכרים  ואכן,  לחיות  שהשימוש  .  לכך  עדויות  ומצטברות  הולכות  האחרונות  בשנים 

 .להתפתחות עמידות בחיידקים הפוגעים גם באדם הנרחב באנטיביוטיקה בחיות משק אחראי

התפשטות עמידות בחיידקים הובילה מדינות רבות בשנים האחרונות לקדם תוכניות לאומיות מהחשש הגובר  

באנטיביוטיקה מושכל  ובחי  לשימוש  על  ,  באדם  בעיקר  וחיידקים  המבוססות  אנטיביוטיקה  צריכת  ניטור 

  , העלאת מודעות הציבור שיפור תנאי גידול של חיות משקבאנטיביוטיקה במשק החי, הגבלת השימוש , עמידים

   .)כמו חיסונים(  חלופייםקידום פתרונות וחיזוק הרגולציה והפיקוח באנטיביוטיקה,  קידום שימוש מושכלו

עולה שישראל אומנם   הנוגעעם החקיקה האירופאית    שנים האחרונות הרמוניזציהבמבצעת  מהסקירה    בכל 

היא  ל אך  וטרינרים,  תכשירים  של  באנטיביוטיקה    מאחור  נשארהרגולציה  השימוש  על  לפיקוח  הקשור  בכל 

החי גובשה  –  במשק  לאומיתתוכנית  בישראל    טרם  באנטיביוטיקה    פעולה  השימוש  החי  לצמצום  או במשק 

איסוף נתונים אודות  הדחוף בהצורך    ך זה מעלה אתמסמ  .תוכנית לניטור חיידקים עמידים שמקורם במשק החי

מדויקת יותר   ע הערכת סיכוניםלבצ  במשק החי בישראל על מנת שיהיה ניתן  מכירה וצריכה של אנטיביוטיקה

צורך להקים מערכת סיסטמית  ה הוא מדגיש את. כמו כן,  ההשפעות של פעולות התערבות ומניעה  ולהעריך את

הלאומית לאתגר משמעותי זה. לבסוף, יגביר את יכולת ההיערכות    עמידים באדם ובחי אשרלניטור חיידקים  

אספקת   דרך  הרישום,  משלב  החל  וטרינריים,  תכשירים  סביב  הפיקוח  את  ולחזק  להמשיך  הצורך  עולה 

   ובעיקר במקומות הניפוק וברמת המשק אשר מהווים את הנקודה החלשה ביותר בשרשרת.התכשירים 

כלל   בכדי  מתוך  ביותר הדרושות פעולה מיידית  הן הסוגיות הקריטיות  הסוגיות שצוינו לאורך המסמך, אלו 

 לטפל בתופעה בישראל:

 המלצה לפעולה  תחום

שימוש באנטיביוטיקה במשק החי  

 בישראל 

 

ניטור צריכת אנטיביוטיקה במשק  

 החי 

מכירה של \יש להוסיף לחקיקה סעיף חובת דיווח על צריכה

 לחיות משק )בעלי חיים למאכל אדם( אנטימיקרוביאליםחומרים 

  עמידות בחיידקים שמקורםניטור 

 במשק החי 

הקמת מערכת נתונים המשותפת למשרד הבריאות ולמשרד 

 פרסום דוח שנתי משותףו החקלאות

באדם ובחי גיבוש תוכנית לאומית לשימוש מושכל באנטיביוטיקה  תוכנית פעולה לאומית

 )ראו פירוט לתוכנית לאחר הטבלה(  בגישת 'בריאות אחת'

תכשירים  עלהרגולציה  חיזוק

 בישראל  וטרינריים

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4638249/
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  םסמכות הפיקוח בנקודות הניפוק לשירותים הווטרינריי החזרת סמכויות פיקוח בנקודות הניפוק 

 2016שבוטל בשנת  בפקודת הרוקחים 46סעיף  חיודשע"י 

הקמת מערכת ממוחשבת להפקת מרשמים וטרינריים דיגיטליים,   וטרינריים מרשמים ת הנפק

 כפי שיש עבור תכשירים הומניים 

, לניהול ותיעוד של כל שלבי התהליךהקמת מערכת ממוחשבת  לפקודת הרוקחים 29תקנה 

הפעלת אמצעי הרתעה במקרה של הגשת בקשה שלא בהתאם  

של חומרים    29צמצום יבוא לפי תקנה ולהוראות החוק 

 אנטיביוטיים אשר שימשו בעבר לזירוז גדילה 

 

וארגון   65, האיחוד האירופי64, קנדה63, אנגליה62ספרד  ן, ביניהשל מדינות ברחבי העולם פעולה  תוכניות על סמך 

 :צריכה לכלול את ההיבטים הבאים בישראל תוכנית פעולה לאומית, 66הבריאות העולמי

 

 :ניטור צריכת אנטיביוטיקה במשק החי .1

 מכירה וצריכה של אנטיביוטיקה איסוף נתונים אודות  •

בחיות   מעקב אחר הקשר בין מתן תרופה לטיפוללפיתוח ויישום מערכת מרשמים אלקטרונית  •

 משק, הכולל מידע מלא אודות מין בעל החיים והטיפול 

 

 : במשק החי עמידות בחיידקים שמקורםניטור  .2

נתונים • מערכת  בחיידקים  לניטור  הוליסטית  הקמת  לאנטיביוטיקה  זואונוטיים    עמידות 

 הצלבת מידע על מגמות עמידות וצריכת אנטיביוטיקה, תוך ובחיידקים אינדיקטורים

 

 :ברמת המשקקידום שימוש מושכל באנטיביוטיקה  .3

• ( באדם  לטיפול  במיוחד  החשובות  באנטיביוטיקות  החי  במשק  השימוש   criticallyהגבלת 

important antibiotics )-  המתחדשת מדי שנה יצירת רשימה לאומית 

 עידוד טיפולים מבוססי אבחנה מדויקת •

 פרסום הנחיות לבעלי משקים  •

 באנטיביוטיקה למקרים קליניים מוגדרים בלבד  המניעתיהגבלת השימוש פיקוח מוגבר על  •

 

 :הכנה והכשרה של צוותים רפואיים .4

באנטיביוטיקה באדם ובחי  העלאת המודעות בקרב צוותים רפואיים בנוגע לשימוש לא מושכל   •

 ולסיכונים הכרוכים בכך 

במשק החי בתוכניות הלימוד ברפואה, וטרינריה, תזונה  באנטיביוטיקהקידום שימוש מושכל  •

 ועוד
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 : העלאת המודעות הציבורית להשלכות הבריאותיות של שימוש לא מושכל באנטיביוטיקה .5

ייעוד • עמוד  העוסק    יהקמת  הבריאות  משרד  מושכל  באתר  לא  שימוש  של  בהשלכות 

 באנטיביוטיקה באדם ובחי, מגמות עמידות והסיכונים הכרוכים בכך לבריאות הציבור 

עקב עבודתם או ההיסטוריה   חיידקיים לאוכלוסיות אשר חשופות יותר לזיהומים הפצת מידע •

 ם, כמו חקלאים, בעלי חיות מחמד, ילדים ועודהרפואית שלה

 

 : עידוד ותקצוב מחקר .6

 באדם ובחי קידום מחקר על מנגנוני עמידות •

לבקרה   • ואמצעים  לאנטיביוטיקה  נרחבות  עמידויות  של  ההשלכות  את  הבודק  מחקר  עידוד 

 וייעול השימוש 

 הפיתוח חלופות לאנטיביוטיק •

 פיתוח שיטות חדשות לזיהוי ואפיון עמידויות באדם ובחי  •

 

 :ושיתוף מידע עם מדינות אחרותקידום שיתופי פעולה  .7

 וצריכת אנטיביוטיקה במשק בחי במדינות אחרות בעולם  עמידות  למגמותעדכון שוטף בנוגע   •

 ויצירת שיתופי פעולה בנושא 

 

בשימוש   לירידה  מביאות  נוקשים  וכללים  מנחים  קווים  וקביעת  לבעיה  שמודעות  מדגימים  רבים  מחקרים 

ובהמשך   באנטיביוטיקה,  תצטרף המיותר  ישראל  שגם  הזמן  הגיע  עמידים.  חיידקים  בהתפתחות  לירידה 

 למערכה למען בריאותנו כיום ובריאות הציבור בעתיד.
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