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לדבוראי שלום רב!
אנחנו שמחים על הצטרפותך לתוכנית האיכות .בעשותך כן אתה מצטרף
לעשרות דבוראים המשתתפים בתוכנית פיקוח שמטרתה לשפר את איכות
ובטיחות המוצר .תוכנית זו עונה לדרישה הגוברת והולכת בקרב הצרכנים
והמשווקים לבקרת איכות בכל שלבי הייצור .תוכנית האיכות פועלת משנת
 2003והשיפור בתהליכי הייצור ,איכות הדבש והתנהלות הדבוראים
השותפים ניכר משנה לשנה.
דרישות התוכנית הן בעיקרן הוראות פרוטוקול הגידול והנחיות שה"מ
המתפרסמות מעת לעת ולפיהם מחויב לעבוד כל דבוראי .בתקנון התוכנית
ניתן לעיין באתר האינטרנט של מועצת הדבש.
בתוכנית האיכות נבדקת הפעילות המקצועית בנקודות המרעה ובבתי-
הרדייה .מגדלים המשווקים בעצמם זכאים להשתמש בתו-האיכות על-גבי
הצנצנות ,לאחר בדיקת תהליכי האריזה.
מסמך זה מציג את עיקרי הדרישות ממגדל השותף לתוכנית שאינו משווק
בעצמו את הדבש.
בדיקת המכוורת מבוצעת בארבעה מישורים:
 .1בדיקה אקראית של נקודות מרעה
בתחילת העונה נקבעת תוכנית עבודה הקובעת מתי יבוצעו ביקורים
בנקודות המרעה .מספר הביקורים נקבע ע"פ גודל המכוורת .ביקורים
יתווספו במהלך העונה היכן שימצאו אי-התאמות.
הביקור כולל בדיקת מאכלות ויישום טיפולים וטרינריים בלבד .הבודק לא
מוציא חלות ,עובד בעדינות ומקפיד להשאיר את הכוורות כפי שמצא אותן.
במקרה וישנו ממצא לא תקין ,הבודק מתקשר לדבוראי ומבקש הסבר
בטרם ידווח על כך.
 .2מבדק בבית-הרדייה
מבדק כזה נערך פעם בעונה ואורך כשעתיים עד שלוש .מגדלים חדשים
ייבדקו בשנה הראשונה בתחילת העונה ובהתאם לתוצאות גם פעם נוספת
בהמשכה ,וכך גם לגבי מגדלים עם ליקויים מהותיים .הבודק מוודא
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שהציוד מותאם למגע עם מזון ,שהמבנה ראוי ונקי דיו ,שהדבש מוגן
מחדירת גופים זרים ומזהמים ושישנה בקרה תקינה על חימומו.
הבדיקה מבוססת על עקרונות בטיחות המזון הנהוגים בתעשייה ועל כללי
משרד הבריאות.
אנחנו במועצת הדבש מודעים לקושי של חלק מהדבוראים להעמיד מבנה
וציוד העומדים בדרישות .נציין שמטרת התוכנית הינה שיפור הדרגתי,
מעונה לעונה .לחלק מהקשיים ניתן למצוא פתרונות זולים יותר ,וליישם
השינויים בהדרגה.
 .3בדיקת תיעוד הפעילות במכוורת
תיעוד משמעו ניהול רישום של הפעולות המבוצעות בשטח ובבית הרדייה,
כך שהפעילות תהיה שקופה לביקורת מגורם חיצוני .בימינו זוהי דרישה
בסיסית כמעט בכל ענפי החקלאות והמזון .מעבר לכך ,ניהול רישום מפורט
לאורך שנים בהחלט יכול לתרום גם לך לניהול מקצועי וכלכלי יותר של
המכוורת.
 .4בדיקות מעבדה
דגימות דבש נאספות מבית-הרדייה ונשלחות לפחות פעם בשנה לבדיקה
במעבדות אפליקה בגרמניה ,לבדיקת איכות הדבש ושאריות חומרי-
הדברה.
בכל שאלה ניתן לפנות אליי באי-מייל erez@honey.org.il
ובטלפונים 050-4265928 , 03-5621515
בברכת עונת בריאות ושפע,
ארז צור
מנהל האיכות
מועצת הדבש
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