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PR 2/15 

 
 הודעה לעיתונות

 
בין האיחוד האירופי  תאומּותמזון בטוח מבעלי חיים בריאים: השקת פרויקט 

 וישראל לחיזוק היכולות הדיאגנוסטיות הווטרינריות בישראל
 

( בין האיחוד האירופי וישראל שמטרתו לחזק את יכולותיו twinning" )תאומּותפרויקט "
במארס. הפרויקט, הממומן על ידי האיחוד  26-ש קמרון יושק בשל המכון הווטרינרי ע"

האירופי, יבוצע על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשיתוף פעולה עם מומחים מגרמניה 
והולנד, ויתמקד בחיזוק המכון בתחומי החקיקה והאכיפה ובחיזוק יכולותיו. המטרה 

נלאומיות הנוגעות למעקב הכוללת היא לאפשר לישראל לשפר את עמידתה בדרישות בי
ולפיקוח על מחלות בעלי חיים ועל בטיחות מזון של מוצרים מן החי המיועדים לצריכת 

 אדם.
 

אירו.  1,030,000שנה וחצי בסכום של במשך  שיארך חוד האירופי מממן את הפרויקטהאי
המטרות הנקודתיות של הפרויקט הן להביא לפיקוח ולבקרה מהירים ואפקטיביים בכל 

וגע למחלות מידבקות קיימות בבעלי חיים וכן לספק ראיות מהימנות לצורך אישור בעלי הנ
חיים ואישור בטיחותם למאכל אדם של מוצרים מן החי, בהתאם לתקנים של האיחוד 

 (.OIEהאירופי והארגון העולמי לבריאות בעלי חיים )
 

ים קר בריאות בעלי חילפלר, מכון פדרלי לח-בראש הפרויקט יעמדו מומחים ממכון פרידריך
בגרמניה, שאחד ישמש כיועץ התאומות התושב במכון הווטרינרי קמרון. הם יעבדו בשיתוף 

פעולה עם עמיתיהם הישראליים בבית דגן. במקביל, מומחים נוספים מגרמניה ומהולנד 
ינחו ויתמכו בפרויקט באמצעות שורה של קבוצות עבודה, סדנאות והדרכות, כמו גם 

 ביקורים לימודיים באירופה. 
 

במכון  16:00ועד  13:00-במארס מ 26-מפגש ההשקה של פרויקט התאומות יתקיים ב
הווטרינרי קמרון בבית דגן. בין הדוברים יהיו שר החקלאות ופיתוח הכפר יאיר שמיר, 

אנדרסן, ומובילי הפרויקט בצד הגרמני -שגריר האיחוד האירופי לישראל, לארס פרבורג
 ובצד הישראלי.

 
במימון האיחוד האירופי הם חלק ממדיניות השכנות האירופית של תאומּות פרויקטי 

האיחוד האירופי. הם מאפשרים לרשויות ציבוריות במדינות שכנות כמו ישראל לגבש 
חוקים ותקנות או לארגן מחדש מסגרות מוסדיות לפי מודלים אירופיים בעזרת מומחיות 

ר הושלמו שמונה פרויקטי שנצברה במדינות החברות של האיחוד האירופי. בישראל כב
תאומּות בתחומים הנעים משוויון הזדמנויות תעסוקתי ועד סטטיסטיקה, ומתקשורת ועד 

  תחבורה.
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