
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 ובריאות המקנה םהווטרינריי םהשירותי

 האגף לפקוח על מזון לבעלי חיים

 
  03-9681710פקס.  03-9681651, טל. 50250בית דגן  12ת.ד. 

 49מתוך  35עמוד 
 15/7/2015 :09גרסה 

 

 
 
 

 רשימת חומרים מזיקים -8נספח 
 Part  1 - Pesticide residues                 חומרי הדברה שאריות -1 חלק

 שם החומר -טור א' 

 

 סוג המזון לבעלי חיים -טור ב' 

 

שיעור  -טור ג' 

מרבי מותר 

(MRL) 

Directive 

2002/32/EC 

Aldrin חומרי גלם ותערובות Feed materials and compound feed 0.01 

Dieldrin למעט 

 ושומנים שמנים

with the exception of: 

Fats and oils 

 

0.1 

 Compound feed for fish 0.02 תערובות לדגים

Camphechlor (toxaphene) –   תערובות לדגים, בעלי

חיים ימיים אחרים 

 ותוצריהם

Fish, other aquatic animals and 

products derived thereof  

0.02 

 

 למעט

 שמן דגים

with the exception of  

Fish oil 

 

0.2 

 Complete feed for fish 0.05 מזון מלא לדגים

Chlordane  חומרי גלם ותערובות Feed materials and compound feed 0.02 

 למעט:

 שמנים ושומנים

with the exception of: 

Fats and oils 

0.05 

DDT  חומרי גלם ותערובות Feed materials and compound feed 0.05 

 למעט:

 שמנים ושומנים

with the exception of: 

Fats and oils 

0.5 

Endosulfan) חומרי גלם ותערובות Feed materials and compound feed 0.1 

 למעט:

תירס ותוצרי לוואי של 

 תירס

with the exception of: 

maize and maize products derived from 

the processing thereof 

 

 

0.2 

 שמן גרעינים ותוצריו, 

 למעט 

oilseeds and products derived from the 

processing thereof, except crude 

vegetable oil 

0.5 

 crude vegetable oil 1 שמן צמחי גולמי

 מזון מלא לדגים

 למעט סלמון

Complete feed for fish except for 

Salmonids, 

0.005  

 

 Complete feed for Salmonids. 0.05 מזון מלא לדגי סלמון

Endrin  חומרי גלם ותערובות Feed materials and compound feed 0.01 
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 :למעט

 ושומנים שמנים

with the exception of: 

Fats and oils 

 

0.05 
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Heptachlor  חומרי גלם ותערובות Feed materials and compound feed 0.01 

 למעט:

 שמנים ושומנים

with the exception of: 

Fats and oils 

 

0.2 

Hexachlorobenzene (HCB) חומרי גלם ותערובות Feed materials and compound feed 0.01 

 למעט:

 שמנים ושומנים

with the exception of: 

Fats and oils 

 

0.2 

Hexachlorocyclohexane 

(HCH) alpha-isomers 

 Feed materials and compound feed 0.02 חומרי גלם ותערובות

 למעט:

 שמנים ושומנים

with the exception of: 

Fats and oils 

 

0.2 

Hexachlorocyclohexane 

(HCH)beta-isomers 

 Feed materials 0.01 חומרי גלם 

 למעט:

 שמנים ושומנים

with the exception of: 

Fats and oils 

 

0.1 

 compound feed 0.01 תערובות

 :with the exception of תערובות לחולבות למעט:

compound feed for dairy cattle  

 

0.005 

Hexachlorocyclohexane 

(HCH) gamma-isomers 

 Feed materials and compound feed 0.2 חומרי גלם ותערובות

 למעט:

 ושומניםשמנים 

with the exception of: 

Fats and oils 

 

2.0 

 הערות:

  'לא ימצאו שאריות של החומרים המפורטים בטור א

 בכמויות העולות על הקבוע בטור ב'.

  בנוסף, שאריות של חומרי הדברה במזון לבעלי חיים לא

יעלה על הרמה הקבועה בתקנות בריאות הציבור )מזון( 

 . 2002)שאריות חומרי הדברה( )תיקון(,  התשס"ב 

Notes: 

*The list of substances and the above levels are required as 

a basic declaration. 

*Additionally, please refer to the Public Health 

Regulations (food) (pesticide residue) (amended) – 2002 . 
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      Part 2-  Mycotoxins                  מיקוטוקסינים -2 חלק
 -טור ג'  סוג המזון לבעלי חיים -טור ב'  שם החומר -טור א' 

שיעור 
מרבי 
מותר 

(MRL) 

Directives: 
2002/32/EC  (1)  

2006/576/EC  (2)  
2013/165/EU (3) 

2013/637/EU (4) 

 
 שם החומר

Substance name  

מוצרים המיועדים  סוג מזון 
 להזנת בעלי חיים

(PPM) Food type Products intended for 

animal feed 

Aflatoxin B1 (1) 0.02 כל הסוגים חומרי גלם Feed material All types  
 שלם ומשליםמזון  תערובת 

 
 למעט: 

 
0.01 

Compound 

feed 

Complementary and complete 

feed 
with the exception of: 

בקר, כבשים ועיזים 
לחלב. חזירונים 

 ואפרוחים.

0.005 compound feed for dairy cattle 

and calves, dairy sheep and 

lambs, dairy goats and kids, 

piglets and young poultry 

animals, 
בקר, כבשים, עיזים 

 וחזירים לבשר ועופות
0.02 For beef, sheep, goats, pigs 

and poultry  

Ochratoxin A (2) 
          

 

  Feed 0.25 דגנים ומוצריהם חומרי גלם

materials 

Cereals and cereal products 

 
 תערובת 

מזון שלם ומשלים 
 לחזירים

0.05 Compound 

feed 

Complementary and complete 

feed   for Pigs 
מזון שלם ומשלים 

 לעופות
0.1 Complementary and complete 

feed   for poultry 

Deoxynivalenol  
Don  (2) 

 

 

 Feed material Cereals and cereal products 8 דגנים ומוצריהם חומרי גלם
 Corn by-products 12 מוצרי לוואי של תירס 

 
 תערובת 

מזון שלם ומשלים 
 עבור כל בעלי החיים 

 למעט:

 
5 

 

Compound 

feed 

Complementary and complete 

feed  with the exception of: 

מזון שלם ומשלים 
 לחזירים

0.9 Complementary and complete 

feed   for pigs 
מזון שלם ומשלים 

חודשים(,  4לעגלים )>
 כבשים וטלאים

2 complementary and complete 

feed   for Calves (<4 months) , 

lambs  and kids 

Diacetoxyscirpenol  
Das 

חומרי גלם 
 ותערובות

 Feed materials 0.2 עבור כל בעלי החיים

and compound 

feed 

All types 

Zearalenone (2) 
 
 

 Feed material Cereal and cereal products 2 דגנים ומוצריהם חומרי גלם
 Corn and corn products 3 תירס ומוצריהם

מזון שלם ומשלים  תערובות 
חזירונים וחזירות 

 צעירות

0.1 Compound 

feed 

Complementary and complete 

feed  for  young piglets 

מזון שלם ומשלים 
 לחזירים 

0.25 Complementary and complete 

feed for  Pigs 
 

מזון שלם ומשלים 
עגלים, פרות חלב, 

 כבשים )כולל טלאים(,
 עיזים )כולל גדיים(

0.5 Complementary and complete 

feed  for  Calves, milk cows, 

sheep (including lambs), goats 

(including kids) 

Fumonisin 
 B1 + B2 (2)                

 
 
 

 Feed materials Corn and corn products 60 תירס ומוצריו חומרי גלם
 

מזון שלם ומשלים  תערובת 
לחזירים, סוסים, 

 ארנבות וחיות מחמד

5 Compound 

feed 

Complementary and complete 

feed for  Pigs, horses, rabbits 

and pets 
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מזון שלם ומשלים  
 לדגים

 

10 Complementary and complete 

feed for  Fish 

מזון שלם ומשלים 
 4לעופות, עגלים )>

חודשים(, כבשים 
 וטלאים

20 Complementary and complete 

feed  for poultry, calves (<4 

months), sheep and lambs 

מזון שלם ומשלים 
למעלי גירה בוגרים )> 

 חודשים( וחורפנים. 4

50 Complementary and complete 

feed  for  Adult ruminants (<4 

months) and mink 

T2 + HT2 (3+4) 
 

דגנים לא 
 מעובדים

 Unprocessed 0.2 שעורה, לתת ותירס

cereals 

barley (including malting 

barley) and maize 
שיפולת שועל 

 בקליפתה
1 oats (with husk) 

חיטה, שיפון ןדגנים 
 אחרים

0.1 wheat, rye and other cereals 

חומרי גלם 
 ותערובות

תוצרי לוואי מטחינת 
 שיבולת שועל )קליפות(

2 Feed materials 

and compound 

feed 
 

oat milling products (husks) 

 other cereal products 0.5 תוצרי מטחנות שונים
תערובות, למעט מזון 

 לחתולים
0.25 compound feed, with the 

exception of feed for cats 
 Compound feed for cats 0.05 מזון לחתולים

Ray ergot (1)  חומרי גלם
 ותערובות

  המכילים גרעיני
 דגנים לא טחונים

1000 Feed materials 

and compound 

feed 

feed containing unground 

cereals 
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  Part 3-  Heavy metals                   מתכות כבדות  -3 חלק
 שם -טור א' 
 החומר

 -טור ג'  סוג המזון לבעלי חיים -טור ב' 
שיעור 

מרבי מותר 
(MRL) 

Directives: 

 2002/32/EC 

 שם החומר

Substance 

name  

מוצרים המיועדים להזנת  סוג מזון 
 בעלי חיים

 (PPM) Food type Products intended for 

animal feed 

Arsenic (As) 
 ארסן

 הגלם חומרי סוגי כל גלם חומרי
  - למעט

2 Feed materials Feed materials  

with the exception of:  

 ,טבעי ממרעה מזון מנת
 מיובשת מאספסת

 מולסת מיובש, ומתלתן
 סלק סוכר מיובשת

4 meal made from grass, from 

dried lucerne and from dried 

clover, and dried sugar beet 

pulp and dried molasses sugar 

beet pulp; 
 palm kernel expeller 4 דקל ליבת

 ימיות אצותפוספטים ו
 גירהמכילות 

10 phosphates and calcareous 

marine algae 
קלציום , קרבונט קלציום

 ומגנזיום קרבונט
15 calcium carbonate; calcium 

and magnesium carbonate 
 ומגנזיום אוקסיד מגנזיום
 קרבונט

20 Magnesium oxide and 

magnesium carbonate 
 אחרים ימים ובעלי, דגים

 ומוצריהם
25 fish, other aquatic animals and 

products derived thereof 

וחומרי לוואי   אצות
 מאצות

40 seaweed meal and feed 

materials derived from 

seaweed. 
המשמשים  ברזל חלקיקי

  סמניםכ
50 Iron particles used s tracer 

 מקבוצת התוספים כל תוספים
 :הקורט למעט יסודות

30 Feed additives  belonging to the functional 

group of compounds of trace 

elements  

with the exception of: 
נחושת גופרתית ונחושת 

 פחמתית, ברזל פחמתי ***
50 cupric sulphate pentahydrate; 

cupric carbonate; di copper 

chloride trihydroxide; ferrous 

carbonate 
תחמוצת אבץ, תחמוצת 

 מנגן, תחמוצת נחושת
100 Zinc oxide, manganous oxide 

and cupric oxide 
 מזון

 משלים
 Complementary 4 :למעט

feed 
with the exception of: 

 Mineral feed 12 מינרלים
לחיות מחמד המכיל דגים, 

בעלי חיים ימיים, אצות 
 וקמחי אצות

10 pet animals containing fish, 

other aquatic animals and 

products derived thereof 

and/or seaweed meal and feed 

materials derived from 

seaweed; 

 תערובות
 

  מלא מזון
 –למעט 

 

2 Complete feed with the exception of: 

 ח"לבע ומזון לדגים מזון
 פרו לייצור

10 Fish and fur animal feed  
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Cadmium 

(Cd) 
 

 קדמיום

 Feed materials of vegetable origin 1 הצומח מן גלם חומרי

 Of Animal origin 2 החי מן 
 מינרלים

 - למעט 
2 Minerals  

with the exception of: 
 Phosphates 10 פוספטים

 תוספי
 מספוא

 
 
 

 

 המספוא תוספי כל
 הקורט יסודות מקבוצת

 -למעט 

10 Feed additives belonging to the functional 

group of compounds of trace 

elements 
with the exception of: 

תחמוצת נחושת, תחמוצת 
אבץ, תחמוצת מגנזיום, 

 תחמוצת גופרתית

30 Cupric oxide, manganous 

oxide, zinc oxide and 

manganous sulphate 

monohydrate. 
 השייכים מספוא תוספי

המקשרים  לקבוצות
  ומונעי התגיישות

2 binders and anti-caking agent 

groups 

 15 קדם תערובת
 

Premixes 

 מזון
 משלים

 משלים מזון

 - למעט

0.5 Complementary 

feed 

Complementary feed  
with the exception of: 

 Minerals 5 מינרלים

 containing < 7 % phosphorus פוספט  7%המכילים > 

 per 0,75 פוספט  7% ≤המכילים 

1 % 

phosphoru

s,  

with a 

maximum 

of 7,5 

containing ≥ 7 % phosphorus 

 for pet animals 2 לחיות מחמד

 תערובות
 
 

 :Complete feed  with the exception of 0.5 - למעט מלא מזון

 מלבד) לבקר תערובת
 מלבד) כבשים(, עגלים

 למעט)עיזים(, טלאים
 ודגים( גדיים

1 Cattle (except calves), sheep 

(except lambs), goats (except 

kids) and fish  

 Pet  food 2 מחמד לחיות מזון
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Lead (Pb) 
  עופרת

  גלם חומרי גלם חומרי
 – למעט

10 Feed material Feed materials 

with the exception of: 

 פוספטים שמכילות אצות
 וסידן

15 phosphates and calcareous 

marine algae 

ומגנזיום  קרבונט קלציום
 ונטקרב

20 Calcium carbonate and 

magnesium carbonate and 

magnesium carbonate 

 Yeasts 5 שמרים

 תוספי
 מספוא

 המספוא תוספי כל
 הקורט יסודות מקבוצת

 -למעט 

100 Feed 

supplements 

belonging to the functional 

group of compounds of trace 

elements 
with the exception of: 

 Zinc oxide 400 תחמוצת אבץ

תחמוצת מנגן, ברזל 
 פחמתי ונחושת פחמתית

200 Manganous oxide, ferrous 

carbonate, cupric carbonate 

 השייכים מספוא תוספי
המקשרים  לקבוצות

   ומונעי התגיישות

 -למעט

30 Feed additives belonging to 

the functional groups of 

binders and anti-caking agents 

with the exception of: 

 clinoptilolite of volcanic 60 קליפטוניט ממקור וולקני

origin, natrolite-phonolite 

   Premixtures 200 פרמיקסים

 מזון
 משלים

 משלים  מזון

 -למעט 

10 Complementary 

food 
Complementary food  
with the exception of: 

 Mineral feed 15 מינרלים
 

 מלא  מזון תערובות

 

5 Compound feed Complete feed 

Mercury 

(Hg)  
  

 
 כספית

 :Feed material with the exception of 0.1 -גלם למעט  חומרי גלם חומרי

 ותוצרי ים פירות, דגים
 מהם המופקים לוואי

0.5 Fish, other aquatic animals 

and products derived thereof 

ומגנזיום  קרבונט קלציום
 קרבונט

0.3 Calcium carbonate and 

magnesium carbonate 

  Compound feed 0.1 -למעט  תערובות
 

with the exception of: 

 Mineral feed 0.2 מזון מינרלי

 Fish food 0.2 לדגים מזון

וחיות  מחמד לחיות מזון
 לייצור פרווה

0.3 Food for pets and fur animals 
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  Part 4-  Radionulids                                       חומרים רדיואקטיבים    -4חלק 
לבעלי סוג המזון  -טור ב'  החומר שם -טור א' 

 חיים
שיעור  -טור ג' 

 (MRLמרבי מותר)
2012/284/EC 
 

 שם החומר

Substance name  
 סוג מזון 

 
 Food type בקרל/ק"ג

קרינה רדיואקטיבית 
וצזיום  134שמקורה בצזיום 

 לא תעלה על 137
 
 

Sum of caesium-134 and 

caesium-137 

 Grains 100 גרעינים
 

 Soybean and soybean products 500 גרעיני סויה ותוצריה
 Feed intended for cows and horses 100 תערובות לפרות וסוסים

 Feed intended for pigs 80 תערובות לחזירים

 
 Feed intended for poultry 160 תערובות לעופות

 
 Feed intended for fish 40 תערובות לדגים

 

 
                                                 PCBs Part 5 - Dioxins and PCBsדיאוקסינים  ו  -5חלק 

                                         
 (MRLשיעור מרבי מותר) -טור ג'  סוג המזון לבעלי חיים -טור ב' 

2002/32/EC 
 Food type Non-dioxin-like סוג המזון

PCBs (sum of PCB 

28, PCB 52, PCB 

101, PCB 138, PCB 

153 and PCB 180 

(ICES-6) 

(PPb) 

sum of 

dioxins & 

dioxin-like 

PCBs 

(WHO-

PCDD/F-

TEQ ) 

(PPT) 

sum of 

dioxins 

(WHO-

PCDD/F-

TEQ ) 

(PPT) 

 :Feed materials of plant origin חומרי גלם ממקור צמחי

  

10 1.25 0.75 

 vegetable oils and their by-products 10 1.5 0.75 שמנים צמחיים ותוצרי לוואי שלהם
 Feed materials of mineral origin: 10 1 0.75 חומר גלם ממקור מינרלי

    :Feed material of animal origin חומר גלם מן החי
שומן בעלי חיים כולל שומן חלב 

 ושומן ביצים
Animal fat, including milk fat and egg fat 10 2 1.5 

תוצרי לוואי ממוצא חיות יבשה 
כולל חלב ומוצרי חלב, ביצים 

 ומוצרי ביצים

 Other land animal products including 

milk and milk products and eggs and egg 

products. 

10 1.25 0.75 

 Fish oil 175 20 5  שמן דגים
דגים, חיות מימיות נוספות, 
ותוצריהם פרט לשמן דגים, חלבון 

גים שעבר הידרוליזה ומכיל מעל ד
 שומן וקמח סרטנים 20%

Fish, other aquatic animals, and products 

derived thereof with the exception of fish 

oil,  fish protein hydrolysed containing 

more than 20 % fat 
(3)

 ; crustacea meal 

30 4 1.25 

ומכיל חלבון דגים שעבר הידרוליזה 
 שומן וקמח סרטנים 20%מעל 

Fish protein hydrolysed containing more 

than 20 % fat; crustacea meal 

50 9 1.75 

 תוספי המזון:
הנוצרים ממשקע ושייכים לקבוצה 
הפונקציונאלית של חומרים 

 ומונעי התגיישותמקשרים 

kaolinitic clay, vermiculite, natrolite-

phonolite, synthetic calcium aluminates 

and clinoptilolite of sedimentary origin 

belonging to the functional groups of 

binders and anti-caking agents 

10 1.5 0.75 

    Feed additives תוספי מזון
השייכים לקבוצה פונקציונאלית של 

 טתרכובות יסודות קור
belonging to the functional group of 

compounds of trace elements 

10 1.5 1 
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 Premixtures 10 1.5 1 פרמיקסים
 Compound feed 10 1.5 0.75 תערובות

 pet animals and fish 40 5.5 1.75  מזון לחיות מחמד
 
 
 

  - Microbiological criteria                              Part 6מזהמים מיקרוביולוגים    -6חלק 
 

סוג המזון לבעלי  -טור ב'  החומר שם -טור א' 
 חיים

שיעור מרבי מותר  -טור ג' 
(MRL) 

EC 142/2011 

 
 שם החומר

Substance name  
 סוג מזון 

 פרטים
 (PPM) Food type 

Salmonella Spp  חומרי  גלם Absence in 25 g Raw material 

 
 Absence in 25 g Complete and מלא ומשלים מזון

complementary feed 
 Absence in 25 g Raw petfood מזון נא

Enterobacteriaceae חומרי גלם n = 5, c = 2, m = 10, M = 
300 in 1 g 

Raw material 

 

 = n = 5, c = 2, m = 10, M מזון מלא ומשלים
300 in 1 g 

Complete and 

complementary feed 

 = n = 5, c = 2, m = 10, M מזון נא
5000 in 1 g 

Raw petfood 

Clostridium 

Botulinum (toxins) 

 Absence in 25 g Complete and מזון מלא ומשלים

complementary feed 

 
                                            Part 7 - Veterinary medication תרופות ווטרינריות  -7חלק 

  
 שם -טור א' 

 החומר
 -טור ג'  סוג המזון לבעלי חיים -טור ב' 

שיעור מרבי 
 (MRLמותר )

2002/32/EC 
 שם החומר

Substance 

name 

סוג 
 המזון

 Food type Details mg/kg (ppm) פרטים

Decoquinate חומרי 
 מספוא

 Feed 

materials 

 0,4 

מטילות ופרגיות  תערובת
 המיועדות להטלה 

 שבועות( 16)> 

Mix 
 

 laying birds and chickens 

reared for laying (> 16 weeks), 

0,4 

פטמים עד לתקופה 
לפני השחיטה בה 

 השימוש ב

decoquinate  אסור
 )זמן המתנה(

chickens for fattening for the 

period before slaughter in 

which the use of decoquinate is 

prohibited (withdrawal feed), 

0,4 

 Other animal species. 1,2 מינים אחרים

Diclazuril     חומרי
 מספוא

 Feed 

materials 
 0.01 

מטילות ופרגיות  תערובת
 המיועדות להטלה 

 שבועות( 16> )

Mix 
 

laying birds and chickens 

reared for laying (>16 weeks)  

0.01 

ארנבות לפיטום 
ורבייה והודים  עד 

לתקופה לפני 
השחיטה בה השימוש 

אסור   diclazuril ב
 לשימוש )זמן המתנה(

rabbits for fattening and 

breeding for the period before 

slaughter in which the use of 

diclazuril is 

prohibited(withdrawal feed),  

0.01 

 other animal species other than 0,03מינים אחרים למעט  
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ופרגיות המיועדות 
שבועות(,  16להטלה )>

 פניניתייםפטמים, 
 והודים לפיטום.

chickens reared for laying (<16 

weeks), chickens for fattening, 

guinea fowl and turkeys for 

fattening 

Halofuginone 

hydrobromide 
 

חומרי 
 מספוא

 Feed 

materials 
 0,03 

הודים, מטילות  תערובת
ופרגיות המיועדות 

 להטלה 
 שבועות( 12)> 

Mix 
 

laying birds, chickens reared 

for laying and turkeys (> 12 

weeks), 

0,03 

 12פטמים והודים )> 
שבועות(, עד לתקופה 

לפני השחיטה בה 
 השימוש ב

salinomycin 

sodium   אסור
 לשימוש )זמן המתנה(

chickens for fattening and 

turkeys (< 12 weeks) for the 

period before slaughter in 

which the use of halofuginone 

hydrobromide is prohibited 

(withdrawal feed), 

0,03 

 Other animal species. 0,09 מינים אחרים

 Lasalocid 

sodium 

חומרי 
 מספוא

כלבים, עגלים, 
פרסה,  ארנבות, קלוטי

חולבות, מטילות, 
שבועות(   16הודים )> 

ופרגיות המיועדות 
 להטלה 

 שבועות( 16)> 

Feed 

materials 
dogs, calves, rabbits, equine 

species, dairy animals, laying 

birds, turkeys (> 16 weeks) and 

chickens reared for laying (> 16 

weeks) 

1.25 

פטמים, פרגיות  תערובת
 המיועדות להטלה 

 שבועות( 16)> 
 16והודים )>  

שבועות(, עד לתקופה 
לפני השחיטה בה 

 lasalocid השימוש ב

sodium   אסור
 לשימוש )זמן המתנה(

Mix 
 

chickens for fattening, chickens 

reared for laying (< 16 weeks) 

and turkeys (< 16 weeks) for 

the period before slaughter in 

which the use of lasalocid 

sodium is prohibited 

(withdrawal feed) 

1.25 

פסיונים, פנינתיים, 
שלוים וחוגלות )למעט 
מטילות(, עד לתקופה 

לפני השחיטה בה 
 lasalocid השימוש ב

sodium    אסור
 לשימוש )זמן המתנה(

 pheasants, guinea fowl, quails 

and partridges (except laying 

birds) for the period before 

slaughter in which the use of 

lasalocid sodium is prohibited 

(withdrawal feed) 

1.25 

 other animal species 1.25 מינים אחרים
כלבים, עגלים, 
פרסה,  ארנבות, קלוטי

חולבות, מטילות, 
שבועות(   16הודים )> 

ופרגיות המיועדות 
 להטלה 

 שבועות( 16)> 

dogs, calves, rabbits, equine 

species, dairy animals, laying 

birds, turkeys (> 16 weeks) and 

chickens reared for laying (> 16 

weeks) 

3.75 

Maduramicin 

ammonium 

alpha 

חומרי 
 מספוא

 Feed 

materials 
 0,05 

ארנבות, קלוטי פרסה,  תערובת
שבועות(   16הודים )> 

ופרגיות המיועדות 
 להטלה 

 שבועות( 16)> 

Compound 

feed 
 

equine species, rabbits, turkeys 

(> 16 weeks), laying birds and 

chickens reared for laying (> 16 

weeks), 

0,05 

 16פטמים והודים )> 
שבועות(, עד לתקופה 

לפני השחיטה בה 
השימוש 

maduramicin 

ammonium alpha 
אסור  לשימוש )זמן 

 המתנה(

chickens for fattening and 

turkeys (< 16 weeks) for the 

period before slaughter in 

which the use of maduramicin 

ammonium alpha is prohibited 

(withdrawal feed), 

0,05 
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 other animal species 0,15 

Monensin 

sodium 

חומרי 
 מספוא

 Feed 

materials 
 1,25 

כלבים, גדיים  תערובת
וטלאים, קלוטי 

פרסה, חולבות, בקר, 
ברווזים, מטילות, 

שבועות(   16הודים )> 
ופרגיות המיועדות 

 16להטלה  )> 
 שבועות(

 

Compound 

feed 
 

equine species, dogs, small 

ruminants (sheep and goat), 

ducks, bovine, dairy cattle, 

laying birds, chickens reared 

for laying (> 16 weeks) and 

turkeys (> 16 weeks), 

1,25 

פטמים, פרגיות 
 המיועדות להטלה 

 שבועות( 16)> 
 16 והודים )> 

שבועות(, עד לתקופה 
לפני השחיטה בה 

 monensinהשימוש 

sodium   אסור
 לשימוש )זמן המתנה(

chickens for fattening, chickens 

reared for laying (< 16 weeks) 

and turkeys (< 16 weeks) for 

the period before slaughter in 

which the use of monensin 

sodium is prohibited 

(withdrawal feed), 

1,25 

 Other animal species. 3,75 

Narasin  חומרי
 מספוא

 Feed 

materials 
 0,7 

הודים, ארנבות,  תערובת
קלוטי פרסה, מטילות 

ופרגיות המיועדות 
 להטלה 

 שבועות( 16)> 

Compound 

feed 
 

turkeys, rabbits, equine species, 

laying birds and chickens 

reared for laying (> 16 weeks), 

0,7 

 Other animal species. 2,1 מינים אחרים

Nicarbazin       
   

חומרי 
 מספוא

 Feed 

materials 
 1,25 

קלוטי פרסה,   תערובת
מטילות ופרגיות 

המיועדות להטלה )> 
 שבועות( 16

Compound 

feed 
 

equine species, laying birds and 

chickens reared for laying (> 16 

weeks), 

1,25 

 Other animal species. 3,75 מינים אחרים

Robenidine 

hydro 

chloride 

חומרי 
 מספוא

 Feed 

materials 
 0,7 

מטילות ופרגיות  תערובת
 המיועדות להטלה 

 שבועות( 16)> 

Compound 

feed 
 

 laying birds and chickens 

reared for laying (> 16 weeks), 

0,7 

פטמים, ארנבות 
לפיטום ורבייה 

והודים  עד לתקופה 
לפני השחיטה בה 

 השימוש ב

robenidine 

hydrochloride  אסור
 לשימוש )זמן המתנה(

chickens for fattening, rabbits 

for fattening and breeding and 

turkeys for the period before 

slaughter in which the use of 

robenidine hydrochloride is 

prohibited (withdrawal feed), 

0,7 

 Other animal species. 2,1 מינים אחרים

Salinomycin 

sodium 

חומרי 
 מספוא

 Feed 

materials 
 0,7 

קלוטי פרסה, הודים,  תערובת
מטילות ופרגיות 

 המיועדות להטלה 
 שבועות( 12)> 

Compound 

feed 
 

equine species, turkeys, laying 

birds and chickens reared for 

laying (> 12 weeks), 

0,7 

פטמים ופרגיות 
המיועדות להטלה )> 

שבועות(, ארנבים  12
לפיטום עד לתקופה 

לפני השחיטה בה 
 השימוש ב

salinomycin 

chickens for fattening, chickens 

reared for laying (< 12 weeks) 

and rabbits for fattening for the 

period before slaughter in 

which the use of salinomycin 

sodium is prohibited 

0,7 
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sodium   אסור
 לשימוש )זמן המתנה(

(withdrawal feed), 

 Other animal species. 2,1 

Semduramicin 

sodium 

חומרי 
 מספוא

 Feed 

materials 
 0,25 

מטילות ופרגיות  תערובת
 המיועדות להטלה 

 שבועות( 16)> 

Compound 

feed 
 

laying birds and chickens 

reared for laying (> 16 weeks) 

0,25 

לתקופה  פטמים עד
לפני השחיטה בה 

 השימוש ב

semduramicin 

sodium  אסור )זמן
 המתנה(

chickens for fattening for the 

period before slaughter in 

which the use of semduramicin 

sodium is prohibited 

(withdrawal feed) 

0,25 

 Other animal species 0,75  מינים אחרים
הרמה המירבית של  . פרמיקס קביעת זיהום צולב 

החומר בפרמיקס היא 
אשר לא יגרום ריכוז 

לרמה של החומר 
 50%העולה על 

מהרמות המרביות 
 במספוא, שנקבעו 

ממלאים אחר כאשר 
שימוש ההוראות 

 בפרמיקס

Premixtures The maximum level of the substance in the 

premixture is the concentration which shall not 

result in a level of the substance higher than 50 

% of the maximum levels established in the feed 

when the instructions for use of the premixture 

are followed. 
 

 הערות:
זיהום צולב לתרופות שאינן מפורטות בטבלה שלעיל  

 יקבע באופן הבא:
שיעור הזיהום  -(Target feedא.  בתערובות המטרה ) 

 מהמינון המותר. 3%הצולב המותר הוא עד 
שיעור  -(Non target feedב.   בתערובות שהינן רגישות )

 מהמינון  1%הזיהום הצולב המותר הוא עד 
 המותר.   

 

Comment: 

Cross contamination of drugs other than those aforementioned 

shall be established as follows: 

A. Target feed – the maximum rate of cross contamination 

permitted is 3% of the allowed dosage. 

B. Non target feed – the maximum rate of cross contamination 

permitted is 1% of the allowed dosage. 

 
 - Inherent Plant Toxins                                                  Part 8רעלנים צמחיים  -8חלק 

 שם -טור א' 
 החומר

 -טור ג'  סוג המזון לבעלי חיים -טור ב' 
שיעור מרבי 

מותר 
(MRL) 

2002/32/EC 
 שם החומר

Substance 

name 

 סוג
 המזון

 Food type Details mg/kg פרטים

(ppm) 

Hydrocyanic 

acid 

חומרי 
 גלם

 Feed למעט:

materials  

 

with the exception of: 

 

50  

  linseed 250 פשתן
  linseed cakes 350 כוספת פשתן 

מוצרי צמח המניהוט  
 וכוספת שקדים

manioc products and almond 

cakes 

100 

מזון 
 מלא

 Complete 

feed 
 50  

למעט מזון מלא לעופות 
 שבועות( 6צעירים )> 

with the exception of:  

Complete feed for young 

chickens (< 6 weeks).  

 

 

10 

Theobromine  מזון
 מלא

 Complete למעט:

feed  

 

 

 

with the exception of: 

 

300 

  Complete feed for pigs מזון מלא לחזירים

200 
מזון מלא לכלבים, 

ארנבות, סוסים וחיות 
 לתעשיית הפרווה

Complete feed for dogs, rabbits, 

horses and fur animals 
 

50 
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Vinil thioo-

xazolidone (5-

vinyloxzolidine-

2-thione) 

מזון 
 מלא 

 Complete תערובת לעופות למעט:

feed  
 

for poultry with the exception 

of: 

 

1000 

 for laying hens 500 תערובת  למטילות

Volatile mustard 

oil 

חומרי 
 גלם

 Feed חומרי גלם

materials  

 

Raw material 

 

100 

 rapeseed cakes 4000 כוספת לפתית

מזון 
 מלא

תערובות  לבקר וצאן 
)למעט לעגלים, טלאים 

 וגדיים(

Complete 

feed  

 

Complete feed for cattle (except 

calves, sheep (except lambs) 

and goats (kid) 

 

1000 

תערובת לחזירים )למעט 
 חזירונים( ועופות

Complete feed for pigs (except 

piglets) and poultry 
500 

Free gossypol  חומרי
 גלם

 Feed חומרי גלם

materials  

 

 with the exception of: 20 
 cottonseed  5 000  זרעי כותנה

כוספת זרעי כותנה 
 וקמח זרעי כותנה

 cottonseed cakes and 

cottonseed meal  
1 200 

מזון 
 מלא

 Complete מזון מלא למעט:

feed  

 

 with the exception of: 20 
 adult cattle 500  בקר בוגר

צאן )למעט טלאים 
 וגדיים(

sheep (except lambs and 

goats (except kids), 

300 

תערובות לעופות )למעט 
 מטילות( ועגלים

 complete feedingstuffs for 

poultry (except laying hens) and 

calves  

100 

תערובות לארנבים, 
כבשים, גדיים וחזירים 

 )למעט חזירונים(

rabbits, lambs, kids and pigs 

(except piglets). 

60 

 
 תרכובות אנאורגניות וחנקות  -9חלק 

Part 9 - Inorganic contaminants & nitrogenous compounds   

 שם -טור א' 
 החומר

 -טור ג'  סוג המזון לבעלי חיים -טור ב' 
שיעור מרבי 

 (MRLמותר )
2002/32/EC 

 שם החומר

Substance 

name 

סוג 
 המזון

שיעור מרבי  Food type Details פרטים
 MRLמותר/

mg/kg 

(ppm) 
Melamine 
 מלמין

חומרי 
 מספוא

 

 Feed חומרי גלם ותערובות

materials 

Mixes & raw materials 2.5 
 with the exception of feed למעט תוספי מספוא:

aditives: 

 

Guanidine acetic acid 

(GAA) 
Guanidine acetic acid (GAA), — 

 — ,urea  אוריאה
 Biuret  Biuret. — 

Nitrites  
 ניטריטים

חומרי 
 מספוא

 Feed חומרי גלם ותערובות

materials 

  Mixes & raw materials 15 
  :with the exception of למעט:

 fishmeal 30   קמח דגים
 — silage   תחמיץ

מוצרים ומוצרי לוואי 
מסלק סוכר וקנה סוכר 

 וייצור עמילן

  products and by-products from 

sugar beet and sugarcane and 

from starch production. 

— 

מזון 
 מלא

 Complete מזון מלא

feed 

 

  Complete feed 

 

15 

Flurine  חומרי גלם ותערובותחומרי Feed Mixes & raw materials 150 
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 חומרים אסורים – 10 חלק         
 

10. FORBIDDEN CONSTITUENTS OF ANIMAL ORIGIN 

forbidden constituents of 

animal origin 

(mammalian) 

feed Absence 

 
 

  :materials  with the exception of למעט: מספוא פלואור
 מספוא שמקורו מן החי

feed materials of animal origin 

exce 

500 

 

סרטניים ימיים כגון 
 קריל

marine crustaceans such as 

marine krill,  

3 000 

 פוספטים
phosphates,  2 000 

 קלציום קרבונט
calcium carbonate, 350 

 תחמוצת מגנזיום
magnesium oxide, 600 

 Calcareous marine algae. 1 000 מאובני אצות

 (E561) ורמיקוליט
 

Vermiculite (E 561).  3 000 

מזון 
 משלים

Compleme זרחן 4% ≥מכיל

ntary feed:  

containing ≤ 4 % phosphorus  500 
 % Containing > 4 % phosphorus  125 per 1 זרחן 4%מכיל > 

phosphorus 
מזון 
 מלא

 תערובת  למעט
Complete 

feed  

with the exception of: 150 

 תערובת לחזירים
complete feed for pigs,  100 

 תערובת  לעופות ודגים
complete feed for poultry (except 

chicks) and fish 

350 

 תערובת לאפרוחים
complete feed for chicks,  250 

 תערובת לבקר וצאן
complete feed for cattle, sheep 

and goats  

50 

 in lactation, 30  תערובת לחולבות 


