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דבר מנכ"ל מועצת החלב

לאנשי ענף החלב שלום!

שנה עמוסה באירועים  עברה על מועצת החלב  ועל ענף החלב. 

החוסר  החלב,  חוק  כתיבת  הגדולה",  "המחלבה  של  מכירתה 

בחשיבותה  לא  אך  ואחרונה,  מתמודדים  אנו  שאיתו  בחלב 

כמובן, המלחמה בצפון ועוטף עזה. מצבים שבהם שוב הוכיח 

מדינת  אזרחי  כלפי  אחריות  וגילה  מסירותו  את  החלב  ענף 

ישראל.

הישגים  לפניהם  רושמים  והמועצה  החלב  ענף  אלה,  כל  חרף 

רבים. פעילויות השיווק, שכוללות בין היתר, את קידום צריכת 

"3 מוצרי חלב ביום", פרויקט חגיגות שמחת החלב, אשר נחל 

הצלחה בכל רחבי הארץ, קידום החלב בקרב קהלי הרופאים, 

הגובר  והביקוש  שלהם  את  עושות  ועוד,  הביטחון  כוחות 

מתורגם לעלייה משמעותית במכסות החלב.

נאלצה  ולכן  חלב  באבקת  לחוסר  גורם  בקר  בחלב  החוסר 

מועצת החלב, על פי החלטה של מועצת המנהלים, לנהל את 

למחלבות  קריטריונים  פי  על  ולהקצותו  החלב  אבקת  מלאי 

ולמפעלי הגלידה.

גם השנה, נמשיך בפעילות השיווק באינטנסיביות, תוך שילוב 

פרויקטים לדור העתיד, כגון  "סידה ודן" לגני הילדים ופעילות 

נוספת לכיתות ב' עד ה' בבתי הספר.

בנוסף, המועצה השיקה השנה אתר אינטרנט ידידותי שמרכז 

מידע עדכני בנושאים שונים ומגוונים לקהל הרחב ולעוסקים  

בענף החלב.

הבסיס  כי  וברור  רבות  שנים  מחקר  קרן  פועלת  במועצה 

להישגים של ענף הבקר בישראל התחילו ממחקרים ומתצפיות 

וקבלת  בדיקות  לאחר  המחקר,  קרן  מממנת  שאותם  שדה, 

וכיום  החלב  מועצת  ע"י  הקרן  מנוהלת   2006 משנת  תכניות. 

ניתן לקבוע כי צעד זה אכן הצליח.

ולמאל"ה  למועצה  איכות  בקרת  של  משותף  מערך  הפעלנו 

תהליך  הסתיים  בנוסף,   .9001  ISO האיכות  נוהלי  איחוד  תוך 

והיא  איכות   לתקן  העטין  לבריאות  המעבדה  של  ההסמכה 

   .  17025 ISO זכתה בהכרה  בין–לאומית

הרפורמה בענף כמעט והסתיימה לאחר שנים רבות. המועצה 

את  לבצע  הרפתנים  על  ולהקל  לעזור  במטרה  רבות  פעלה 

ההשקעות ברפתות ולהכינן לתנאים של איכות הסביבה. כמו 

כן, מממנת המועצה את פינוי הפגרים מהמשקים בכדי לשמור 

על איכות הסביבה ובריאות העדר.

גנבות הבקר נמשכות ביתר שאת, והגיעו עד למצב שבו חקלאי 

פועלת  החלב  מועצת  החוק.  בפורעי  לירות  נאלץ  מבינינו, 

לריכוז  ובדרומה,  הארץ  בצפון  פרויקטורים,  שני  באמצעות 

השונים.  האכיפה  גורמי  לטובת  הרבות  הגנבות  על  המידע 

גנבות אלה, אינן גזרה משמיים ובעזרת ניהול מסודר ותמיכה 
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לסוגיה  המודעות  את  להעלות  מקווים  אנו  האכיפה,  בגורמי 

ולצמצם את הגנבות באופן משמעותי. 

משמעותית  מירידה  כתוצאה  במשבר  נמצא  הכבשים  ענף 

בצריכה של מוצרי החלב מחלב כבשים וכן נתגלו חילוקי דעות 

רשם  ע"י  מונתה  לאחרונה,  המעטים.  המגדלים  בין  קשים 

האגודות, הנהלה ממונה לאגודת הנוקדים.

ענף חלב העזים, בדומה לחלב בקר, גדל משמעותית בצריכת 

המוצרים , מגמה שנראה כי תימשך גם השנה.

בתחילת שנת 2006 זכתה המועצה לחיזוק בדמותו של אפרי 

רייקין, שמונה לתפקיד סמנכ"ל. אפרי משמש כמנהל תפעול 

טרי,  בקר  בשר  שמקדמת  הבקר  מועצת  סמנכ"ל  הענף,  של 

ומנהלה הלוגיסטי של המועצה. כמו כן, נפרדנו משני עובדים: 

שירי טולידנו ממחלקת התכנון ואחיעם שני, מדריך במאל"ה. 

אנו מודים להם על תרומתם לענף ולמועצה.

ננצל במה זו לקדם בברכה את יו"ר מועצת המנהלים "החדש–

ישן" איציק בן דוד, סמנכ"ל משרד החקלאות. 

אנו לפני שנה נוספת של הזדמנויות לקידום ענף החלב בכל 

הרבדים, לטובת אנשיו המסורים ולטובת אזרחי המדינה.

יצירה, בריאות ושגשוג! שתהיה לכולנו שנת 

שייקה דרורי

מנכ"ל מועצת החלב
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המועצה לענף החלב )ייצור ושיווק(

המועצה לענף החלב  )ייצור ושיווק( הנה חברה פרטית מוגבלת 

בערבות שייסודה אושר בהחלטת ממשלת ישראל בשנת 1965.

במועצה חברים נציגי הממשלה, נציגי יצרני החלב ונציגי 

המחלבות.

מטרות המועצה כפי שמופיעות בתזכירה הן:

קידום הרמה המקצועית של ענף החלב 	•

לפעול בתאום עם הממשלה לתכנון ייצור והספקת חלב 	•

לבצע את מדיניות הממשלה בתחום ייצור ושיווק החלב 	•

לקיים קרנות לביצוע מטרותיה 	•

לטפל בחלב העודף 	•

לעודד ולקיים שיתוף פעולה בין יצרני החלב והמחלבות 	•

לפעול להגברת צריכת החלב ומוצריו 	•

הרכב האספה הכללית

מספר קולותגורם

7מדינת ישראל

1הסוכנות היהודית

9התאחדות חקלאי ישראל

7התאחדות מגדלי בקר בישראל

1אגודת הנוקדים

2האיחוד החקלאי

1התאחדות האיכרים

10מחלבות

1איגוד הצרכנים בישראל

1נעמ"ת

40סך הכול



שנתון מועצת החלב 2006

�

חברי מועצת מנהלים

סמנכ"ל בכיר לייצור ולכלכלה, משרד החקלאותאיציק בן–דוד ]יו"ר[

נציג משרד המסחר והתעשייהדוד מבצרי

רכז חקלאות באגף התקציבים, משרד האוצראסף מאיר

מנהל המחלקה לבקר, שה"מ, משרד החקלאותד"ר ישראל פלמנבאום

שירות המזון, משרד הבריאותאינג' אלי גורדון

יו"ר ועדת ביקורת, הסוכנות היהודיתישעיהו נון 

מזכיר התאחדות מגדלי בקרמאיר בראון

התאחדות מגדלי בקרפרץ שורק

התאחדות מגדלי בקראהוד יפה

התאחדות חקלאי ישראלגידי סיון

התאחדות חקלאי ישראלרזי יהל

התאחדות חקלאי ישראלדוב מילר

התאחדות חקלאי ישראלאיציק כהן

האיחוד החקלאיעוזי אנגל

התאחדות האיכריםשלמה רייזמן

מנכ"ל תשלובת החלב, תנובהליעד כהן

 תשלובת החלב, תנובהדני נאור

מנכ"ל מילקו–טרהזאב קלימי

מחלבות שטראוסישראל בליט

מועצת המנהלים של המועצה לענף 

החלב )ייצור ושיווק( 2006

משקיפים

מנכ"ל המועצה לענף החלבשייקה דרורי 

מנהל תפעול, המועצה לענף החלבאפרי רייקין 

מבקר פנים, המועצה לענף החלבישראל וגנר 

עו"ד, יועץ משפטישאול פלס

מנכ"ל מחלבות גדעזרא כהן

מנכ"ל מחלבת יוטבתהינון ניר

כלכלנית, התאחדות חקלאי ישראלרחל בורושק 

מנכ"ל אגודת הנוקדיםמולי פלינט

מנכ"ל החקלאיתאופי רייך

משרד המסחר והתעשייהפנחס קוטשר

ראש תחום ענפי החי, משרד החקלאותאורי צוק–בר

מנהלת תחום חדשנות ובריאות, המועצה לענף החלבד"ר טובה אברך

מנהלת שיווק, המועצה לענף החלבאדריאנה שוחט 

מנהלת חשבונות, המועצה לענף החלבאביבה אמסילי 

מנהל מחלקת תכנון, המועצה לענף החלברוני משה 

חשב, המועצה לענף החלבקלאודיו פסקין 

מנהל מערכות מידע, המועצה לענף החלבעמי תמיר 

כלכלן, המועצה לענף החלבלירון תמיר 

המערך לבריאות העטין, המועצה לענף החלבד"ר שמוליק פרידמן

המערך לבריאות העטין, המועצה לענף החלבאברהם הראל
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ועדות המועצה לענף החלב

מעמד הוועדהתפקידיהשם הוועדה

בעלת סמכותבהתאם למפורט בחוק החברות התשנ"ט 1999ועדת ביקורת

ועדה מייעצתניהול קרן המחקרים של מועצת החלבועדת היגוי של קרן המחקר

ועדה מייעצתהכנת תקציב ומדיניות הניהול הכספיועדת כספים

GRADE A ועדה מייעצתגיבוש תכנית רב שנתית להסמכת רפתות דירים ומחלבותועדת היגוי לנושא

ועדה מייעצתהמלצה על תכנית שיווק ופרסום רב שנתית ושנתיתועדת פרסום

ועדה מייעצתהכנת תכנית לקידום ייצוא מוצרי חלב ישראליםועדת יצוא

ועדה מייעצתגיבוש מדיניות העסקת עובדים וקידומםועדת משאבי אנוש

ועדה מייעצתניהול משק הצאן )כבשים ועזים( לחלב וקידומושולחן מגדלי צאן

קידום ענפי הפיטום והגידול של בקר וקידום שיווקשולחן מגדלי בשר לבקר

 בשר בקר טרי

ועדה מייעצת

ועדה מייעצת למערך 

לבריאות העטין

ועדת היגוי לניהול המערך לבריאות עטין 

ואיכות החלב

ועדה מייעצת

ועדה מכינהגיבוש המלצות למדיניות ולמעקב אחר יישוםועדה לעידוד ייצור חלב קיץ

גיבוש מדיניות לתשלום עפ"י רכיבי חלב לעידוד ייצור ועדת רכיבי חלב

הרכב חלב אופטימלי

ועדה מכינה

ביצוע החלטות מועצת המנהלים ומנהל עפ"י הצו ועדה לטיפול בעודפי חלב

בדבר ייצור חלב, בנוגע לחלב המיוצר מעבר למכסה

ועדה מכינה

ועדות מעקב  לתקנוני איכות 

חלב וצאן

יישום התקנונים  בדבר איכות חלב והמלצות 

לעדכונם מדי פעם

ועדה מכינה

בהתאם לאמור בתקנונים בדבר איכות חלב בקר וצאןועדות ערר בנוגע לאיכות חלב

ועדת היגוי לניהול המעבדה המרכזית לבדיקת הנהלת המעבדה המרכזית

הרכב החלב

ועדה מכינה

ועדת היגוי לסקרים בענף 

הרפת

ועדה מכינהועדת היגוי לביצוע סקרים בענף הרפת

ריכוז ידע והכנת דרכי פעולה להתמודדות עם ועדה לטיפול במצבי משבר

מצבי משבר בענף

ועדה מכינה

סיווג הוועדות בהתאם למעמדן

להחלטותיה מעמד של החלטות מועצת המנהליםועדה בעלת סמכות

הפרוטוקולים של דיוניה והחלטותיה מובאים לאישור ועדה מייעצת

מועצת המנהלים

מכינה חלופות להצעה, הדיון וההחלטה מתבצעים במועצת ועדה מכינה

המנהלים
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תרשים ארגוני - המועצה לענף החלב

אספה שנתית

מועצת מנהלים

מנכ"ל

סמנכ"ל

ועדת ביקורת

מבקר פנים

ניהול 

לשכה 

ומזכירות

מחלקת 

כספים

שיווק 

פרסום 

ויחסי ציבור

פיקוח על תכנוןמחשובכלכלה

מחלבות 

מייצאות

המערך 

הארצי

לבריאות 

העטין

חלב עודף תכנוןסטטיסטיקה

מדריכי 

ממשק 
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תקציב מועצת החלב לשנת 2007

ב–1.2  נמוכה   2007 לשנת  החלב  מועצת  של  התקציב  מסגרת 

בתקציב  העיקריים  השינויים   .2006 של  מזו   )-2%( ש"ח  מיליון 

2007 לעומת 2006 הם: צמצום ההשתתפות במסגרת התקציב 

השוטף בפעולות השירותים הווטרינרים ומנהל המחקר החקלאי 

בסך 500 א"ש, וצמצום עלות ביטוח עדר הבקר ב–750 א"ש. 

הסעיפים העיקריים בתקציב 2007 הם:

הטיפול ברכיבי חלב )24%( - סעיף זה משמש למימון פינוי  	•
רכיבי חלב )חלבון ושומן( שיוצרו במסגרת המכסה, אך לא נצרכו 

בשוק החלב המתוכנן.

זוהי הפרמיה השנתית לביטוח   - ביטוח עדר הבקר )11%(  	•
הוא  הביטוחי  הכיסוי  תמותה.  אירועי  מפני  לחלב  הבקר  עדר 

ביטוח  וכילוי ראשי הבקר שמתו ברפתות.  פינוי  לעלות  בעיקר 

זה מבטיח טיפול מערכתי בפגרי בע"ח ומניעת נזקים סביבתיים, 

תברואתיים ווטרינריים, בגין תמותות אלו.

ויסות חלב )10%( - התקציב מיועד למימון הפעולות לויסות  	•
חלב בין עונות השנה. היצע החלב בחורף גבוה מהביקוש ואילו 

מיועד, לתמיכה בעלות  נמוך מהביקוש. התקציב  בקיץ ההיצע 

עקומת  את  להתאים  המגדלים  ולעידוד  בחורף  החלב  ייבוש 

מהחורף  חלב  ייצור  )העברת  הביקוש  לעקומת  שלהם  הייצור 

וקנסות,  פרסים  של  מנגנון  באמצעות  נעשה  העידוד  לקיץ(. 

כאשר תקציב הויסות מגשר על עודף של פרסים על קנסות. 

ברובו  מיועד  זה  סעיף   -  )8%( הדרכה  ופעולות  מחקרים  	•
המחקרים  מימון  הענף,  לקידום  הנעשים  במחקרים  לתמיכה 

נעשה במסגרת קרן המחקר של מועצת החלב.

למימון  משמש  התקציב   -  )8%( מכירות  וקידום  שיווק  	•
הפרויקטים   ,2006 בשנת  הענף.  לקידום  שונות  פעילויות 

"שמחת  ואירועי  ביום"   3" קמפיין  היו  זו  במסגרת  העיקריים 

חלב".

חינוך לצריכת חלב ומוצריו )6%( - סעיף זה משמש לקידום  	•
פרויקטים לחינוך לצריכת חלב ומוצריו, הפרויקט העיקרי בתחום 

זה בשנת 2006 היה פיתוח והפצה של ערכת "סידה-ודן" - ערכה 

הגננות  ותגובות  ערכות  כ–6,000  הופצו  ילדים.  לגני  שמיועדת 

מעידות על הצלחה. בשנת 2007 הורחב הפרויקט והותאם לגנים 

ובמקביל  המיעוטים(  ומגזר  החרדי  )המגזר  נוספים  במגזרים 

הוחל בפיתוח ערכה לבתי–ספר יסודיים.

התקציב לתפעול השוטף של המועצה עומד על 7.2 מיליון ש"ח 

ומהווה כ–14% מסך התקציב.

שמוכרים  לחלב"  השירות  מ"דמי  ממומן  החלב  מועצת  תקציב 

בתחשיב מחיר המטרה ועומדים בשנת 2007 על 4.23 אג' לליטר 

לחלב בקר ו–3.62 אג' לליטר לחלב צאן, לעומת 4.45 ו–3.64 אג' 

לליטר בשנת 2006, בהתאמה.

סעיף

תקציב

2006

אלפי ש"ח

תקציב

2007

אלפי ש"ח

תקציב 

 2007

באחוזים

תקציב 2007 

ביחס 

לתקציב 2006

%�%�.�11��,���1,�תפעול שוטף

�%0%.������1השקעות ורזרבה

�%0%.�100�,100,�שיווק וקידום מכירות 

%�.�000�,000,�חינוך לצריכת חלב ומוצריו

�%0%.����,����,�מחקרים ופעולות הדרכה

%�-%�.���1���,0,�המערך הארצי לבריאות העטין ומועדון העדרים הנקיים

1�%-%�.��0�,�0010,�ביטוח עדר הבקר

�%0%.�00�001שיפור איכות חלב

�%0%.1�01�00ביטוח איכות חלב

��0��01.0%0%תמיכה במעבדה מרכזית לבדיקות חלב

�%0%.��0��00השתתפות בהחזקת "ספר העדר"

�%0%.�00�000סקרים בענף החלב

�%0%.1001000קשרי חוץ

�%0%.�00�000פעולות משפטיות בענף החלב

�%0%.�1,�001,�00פיקוח חקלאי

%��-��0�00.1%השתתפות בפעולות שו"ט ומנהל המחקר החקלאי

�%0%.�000�,000,�ויסות חלב

�%0%.��1�,��01�,��0טיפול ברכיבי חלב

�%0%.�00�001שולחן מגדלי בקר לבשר

1�%-%�.1�01�00קידום הרפורמה בענף החלב

%�%�.�00���0פעולות בענף הצאן

2%-53,73852,533100%סך הכול
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התפלגות תקציב מועצת החלב לשנת 2007

טיפול ברכיבי חלב 

24.3%

ביטוח עדר הבקר 

10.5%

ויסות חלב 

9.5%

מחקרים ופעולות הדרכה 

8.4%

המערך לבריאות העטין 

7.8%

שיווק וקידום מכירות 

7.8%

פעולות אחרות 

12.3%

תפעול 

13.8%

חינוך לצריכת חלב 

5.7%

תקציב מועצת החלב בשנים 2007-1997 בערכים שוטפים

70,000

ח
ש"

י 
פ

ל
א

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

20072006200520042003200220012000199919981997



שנתון מועצת החלב 2006

1�

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב )מאל"ה(

כללי

המטרות העיקריות של מאל"ה, היו ונשארו, לשפר ולקדם את 

בריאות העטין ואיכות ובטיחות החלב שמיוצר ע"י כלל יצרני 

מאל"ה  של  השגרתית  הפעילות  וצאן(.  )בקר  בישראל  החלב 

כוללת: בדיקות בקטריולוגיות בחלב, בדיקות תקינות מכונים 

לממשק  המלצות  מתן  כללי,  ממשק  בדיקות  חליבה,  וציוד 

חליבה אופטימלי, בדיקות רפד, חומרי חיטוי לפטמות, מגבות 

ניגוב לפטמות, בת שחפת בחלב, ייעוץ, הדרכה והסברה לכלל 

העוסקים בענף החלב. מאל"ה מעסיקה מדריכי ממשק חליבה, 

דוגמי חלב, לבורנטיות, כוח עזר ורופאים וטרינרים - סך הכול 

17 משרות . 

מאפייני התנהלות של מאל"ה בשנת 2006

ונרתמה  החלב  מועצת  בתוך  כמחלקה  פועלת  מאל"ה   .1

לפעילויות ולמטלות חדשות.

במעבדה  בוצעו  והאחרות  הבקטריולוגיות  הבדיקות  כל   .2

לבריאות העטין ואיכות החלב בקיסריה.

הורחבה הפעילות האבחונית בחלב של המועדון לעדרים   .3

ביקורת  דרך  המוניות,  לבדיקות  המעבר  בעקבות  נקיים, 

החלב החודשית.

הוגדרו מחדש אזורי העבודה של מדריכי ממשק החליבה.  .4

מלאה  ארצית  בפריסה  עובדים  והרופאים  השדה  עובדי   .5

הוקמו  זה  במצב  בקיסריה.  נמצא  הפעילות  מרכז  כאשר 

תחנות עבודה ממוחשבות בבתי העובדים וחלק מהפעילות 

חיסכון  לצורכי  משם,  מתבצעת  והארגונית  המשרדית 

והתייעלות.

הופעל מערך משותף של בקרת איכות למועצה ולמאל"ה   .6

תוך איחוד נוהלי האיכות.

הגיע לסיומו תהליך ההסמכה של מעבדת קיסריה לבריאות   .7

העטין לתקן איכות הניתן בארץ וזוכה בהכרה בין–לאומית 

ISO 17025. בתחילת 2007 תתקבל ההסמכה לתקן זה.

סיכום פעילות מאל"ה ותוצאות מקצועיות לשנת 2006

סומטים  תאים  ספירת   - החלב  ואיכות  בריאות  מדדי   .1

מאז  ההשתפרות  מגמת  נמשכת  חלב.  ממכלי  )סת"ס( 

חלה   400,000 מעל  של  מרמות  הלאומית,  ברמה   .1995

 - חלב  למ"ל   196,000 של  לרמה  מאד  משמעותית  ירידה 

נתוני מחלבות )טבלה מס.1, ציור 1(. 

תזוזה  אין  )סח"כ(  הכללית  החיידקים  ספירת  בתוצאות   

משמעותית והממוצע הארצי ב–3 השנים האחרונות נמצא, 

עדיין, ברמות של 40.000-35.000 למ"ל חלב. יחד עם זאת, 

חשוב לציין כי מעל ל–95% מכלל היצרנים, נמצאים ברמות 

טובות וטובות מאד במדד איכותי זה. 

חיידקים מדבקים - הנגיעות בחיידקים מדבקים עיקריים   .2

כמו סטרפ. אגלקטיא וסטאפ. אוראוס, נמצאה בשיעורים 

של 0.3% ופחות מ–3% בהתאמה. שיעורי נגיעות אלו הנם 

הנמוכים בעולם, כאשר מדובר בסוגי חיידקים מן המסוכנים 

ביותר לרפת החלב.

עבודת הדיגום - במסגרת תכנית העבודה החדשה נדגמו   .3

השנה בבדיקת הניטור לדלקות עטין תת קליניות )"בדיקה 

הבקר  משקי  מכלל   63.5% שהם  משקים   636 שגרתית"( 

הצטרפו  או  שנתי,  חד  לדיגום  זכו  אלו  משקים  לחלב. 

דוגם  של  ביקורים   4-3 כלל  אשר  המתגלגל"  "למעקב 

רבים  נתונים  נאספו  זו  בצורה  השנה.  במהלך  המעבדה 

ולרופא  למגדל  אפשרות  וניתנה  הרבע–פרה–עדר  ברמת 

השנה.  במהלך  חדשה  נגיעות  אחר  רצוף  למעקב  המטפל 

יש לזכור כי השנה, הבקשה לביצוע הבדיקה או הצטרפות 

למסלול כזה או אחר, היא ביוזמת המגדל והרופא המטפל 

בלבד ואינה דומה לשיטה הקודמת של מתן סל שירותים 

קבוע לכלל היצרנים.

ביצוע  השנה  כללה  המעבדה  פעילות   - מעבדה  בדיקות   .4

של 152,037 בדיקות )ירידה ב–3% לעומת 2005(. הבדיקות 

ותת  קליני  דלקתי  בחלב  בקטריולוגיות  בדיקות  כללו: 

קליני וממכלי חלב )ניטור סטרפ. אגלקטיא(, חומרי חיטוי 

רפרנטיות  בדיקות  בחלב,  שחפת  בת  רפד,  לפטמות, 

פעולה  בשיתוף  כיול,  עקומת  ביצוע  לצורך  לבקטוסקן 

וכמתן שירות למעבדה המרכזית )ראה טבלה 2(.

)בשיתוף  זו  ניטור  בשיטת  שימוש   - החלב  מכלי  בדיקות   .5

ברמת  כבדים  נזקים  למנוע  אפשרה  המרכזית(  המעבדה 

המשק הבודד וברמה הלאומית. השנה נבדקו 1,679 מכלי 

של  שיגרתי  לניטור  חודשים   4-3 כל  של  בתדירות  חלב 

בקשתנו  השנה,  גם  אגלקטיא.  סטרפ.  המדבק  החיידק 

)כמו  נוספים  פתוגנים  גורמים  לבדיקת  היתר  לקבלת 

נתקלה,  רשומה(  מחלה   - בצאן  אגלקטיא  מיקופלסמה 

לצערנו הרב, בסירוב ואי הענות של המגדלים והשירותים 

הווטרינרים, גם יחד. 

 ,2006 שנת  בסוף  כלל  שחפת  מבת  נקיים  עדרים  מועדון   .6

213 משקי חלב בסטטוסים שונים של נגיעות. במשקים אלו 

אחת  פעם  לפחות  הארצי,  החולבות  מכלל  כ–46%  נבדקו 

למחלה זו. 6.2% מהפרות בארץ אובחנו כנגועות. נמצא כי 

שיעור המשקים הבעייתיים )נגיעות מעל ל–5%( הוא 14%. 

פעולה  בשיתוף  ודם,  צואה  של  בדיקות  נערכו  במקביל 

השנה,  הווטרינרים.  והשירותים  "החקלאית"  עם  הדוק 

במסגרת תכנית מחקרית, בוצעו מבחני התאמה בין רמת 

הנוגדנים במכל החלב ושיעור הנגיעות בעדר עצמו. נמצא 

מתאם טוב בין התוצאות. עובדה זו תאפשר לבצע מדיניות 

- מנהל מקצועי שמוליק פרידמן 
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קבועה של ניטורים דרך מכלי החלב, תוך חיסכון בעלויות.

מיליון  כ–1.356  ב–2006  הושמדו  הכול  סך   - חלב  חריגי   .7

ליטרים ב–140 אירועים ) כ–1 פרומיל מהייצור(. 

השנה  גם  עסק  המדריכים  צוות   - מאל"ה  שדה  עובדי    .8

חליבה  מערכות  ותקינות  ממשק  בנושאי  מנע  בטיפולי 

חמורות.  לתקלות  מידיים  פתרונות  ובמתן  רגיעה  בשעת 

מצב  את  קידמה  מאד,  והמקצועית  המהירה  התערבותם 

בריאותיים  נזקים  ומנעה  החלב  ואיכות  העטין  בריאות 

ביקורים   1,346 למגדלים.  כלכליים  ונזקים  למקנה 

במסגרת  השנה  בוצעו  המדריכים  ופעילויות אחרות של  

הפעילות השגרתית של עבודתם המסורה. רופאי מאל"ה 

עסקו השנה בביקורים במשקים בעיתיים ובניהול מפגשים 

והוצאת  שנתיות  תוצאות  לניתוח  )קונסיליום(  משותפים 

המלצות לשיפור המצב ושמירה על ההישגים הנוכחיים.

הדרכה והסברה - מודעות והכרה בחשיבות נושא בריאות    .9

העטין ואיכות החלב הוחדרה לתודעתם של מרבית יצרני 

החלב והעוסקים בענף זה באמצעות: הפצת מידע שוטף 

)"הבמה  עיון  ימי  עריכת  הלבן"(,  )"הדף  הדרכתי  וחומר 

וספרות  וטרינרית"  )"רפואה  כתבות  פרסום  לדיון"(, 

ענף  של  המחקר  )קרן  מחקרים  בין–לאומית(,  מקצועית 

הארצית.  וברמה  הבודד  המשק  ברמת  והרצאות  הבקר( 

למגזרים השונים  אזורים מאוחדים  כנסים   9 נערכו  השנה 

ממאל"ה  מקצועי  מידע  המועצה,  פעילויות  הוצגו  ובהם 

ומצב כלל משק החלב בארץ.

באמצעות   - החלב  למשק  ייחודי  ממוחשב  מידע  בסיס   .10

)"בריאותין"(,  למאל"ה  ייחודית  בתכנה  ושימוש  פיתוח 

נאסף ונשמר מידע רב בבריאות העטין ואיכות החלב. החל 

כלל ארציים ממשקים  לניתוחים  ועד  מרמת הרבע הנגוע 

עם  וקבוע  רצוף  באופן  מקושרת  זו  תכנה  ובריאותיים. 

מחלבות(  נתוני  נעה,  העדר,  )ספר  אחרים  מידע  מאגרי 

גם  והמגדל  המטפל  הרופא  לתועלת  יום  מדי  ומתעדכנת 

יחד.

יעדים מקצועיים שעמדנו בהם במהלך 2006

ארצית  סומטיים(  תאים  )ספירת  סת"ס  רמת  על  שמירה   .1

ממוצעת של 200,000 ואף למטה מזאת.

בספירות  איכות  קבוצות  לגבי  חלב  איכות  בתקנון  שינוי   .2

המקובלים  למדדים  להגיע  במגמה  כללית,  חיידקים 

טבלה 1 

סיכום תוצאות סת"ס לפי רמות איכות , מגזרים ועל פי נתוני מחלבות — 2006
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באירופה )בוצע שינוי חלקי ומעט מדי לטעמינו( .

המשך השמירה והבקרה על רמת נגיעות נמוכה ביותר של   .3

החיידקים המדבקים.

של  העבודה  בתפריט  נוספות  בדיקות  בבצוע  עלייה   .4

המעבדה, כמו ניטור בת–שחפת בחלב.

ביצוע ניטור לגורמי סיכון לבריאות העטין וכימות הנזקים   .5

הכלכלים הנגרמים מהם, במסגרת עבודת מחקר שנמצאת 

כרגע בעיצומה. 

 ISO 17025–סיום תהליך הסמכת המעבדה ל  .6

המשך מתן שירותי הדרכה הסברה ויעוץ לכלל יצרני החלב,   .7

למתעניינים בענף החלב.

תכנית עבודה חדשה לשנים 2008-2007

הנהלת  עם  יחד  דיונים מקצועיים שנערכו במאל"ה,  בעקבות 

לשנתיים  חדשה  עבודה  בתכנית  יציאה  על  הוחלט  המועצה, 

למשקים  מוגברת  עזרה  הנם:  המנחים  העקרונות  הקרובות. 

למגדלים  החלב  לדיגום  האחריות  מרב  העברת  תקינים,  לא 

בשדה  מאל"ה  ורופאי  המדריך  של  עיסוקיו  תחומי  והגברת 

כפי  החלב,  ואיכות  העטין  לבריאות  מעבר  נוספים,  לתחומים 

שנעשו עד היום.

להלן עקרונות התכנית החדשה:

דיגום מפרות, מכבשים ומעזים ייעשה ע"י המגדל, למעט   .1

"הדיגום  מקצועי.  דעת  שיקול  פי  על  חריגים,  במקרים 

יוני  לסוף  עד  בהדרגה,  יופסקו  וה"שגרתי"  המתגלגל" 

.2007

מדריך ממש"ח ייתן שירות כולל למשקים שבאזורו שיכלול:   .2

שגרת  כללי,  ממשק  החליבה,  מכונת  תקינות  בדיקות 

חליבה, דיגום בהתאם לצורך, תצפיות והדרכה.

בריאות  מבעיות  "סובלים"  אשר  למשקים  תינתן  עדיפות   .3

עטין או מאיכות החלב נמוכה. המשך השירות, ע"י מערך 

צוות  ע"י  שיינתנו  בביצוע ההמלצות  יהיה מותנה  השדה, 

מאל"ה.

בירור  ולאחר  האפשרית,  במהירות  יינתן  דחוף  שירות   .4

מקדים של מידת הדחיפות.

מתחילת  יעשו  החליבה  מכונת  תקינות  לאישור  בדיקות   .5

יולי 2007, אחת לשנה.

כדי לעמוד במטלות הנוספות, ולשמור על רמת שירות גבוהה, 

צוות המדריכים יתוגבר במדריך ממש"ח נוסף.

יעדים מקצועיים לשנת 2007

בסת"ס - להגיע לכך שלמעלה מ–50% ממשקי הבקר לחלב   .1

ל–200,000  מתחת  וכללית  משוקללת  סת"ס  ברמת  יהיו 

בממוצע שנתי.

בסח"כ )ספירות חיידקים כלליות( יש לשאוף להגיע לרמה   .2

קבועה למשק מתחת ל–30,000 חיידקים למ"ל חלב, במהלך 

השנה כולה.

לפעול בצורה מוגברת לעזרת משקים בלתי תקינים ומשקי   .3

צאן שמעוניינים בעזרת מאל"ה.

בחיידקים  הקיימת  המזערית  הנגיעות  רמת  על  לשמור   .4

מדבקים עיקריים ולמנוע התפרציות של גורמים פתוגנים 

לעטין ברמה הארצית.

העצמי  הדגום  לחשיבות  המגדלים  מודעות  את  לעלות   .5

לדלקות עטין קליניות ותת קליניות ולהגביר את הפעילות 

המשותפת מול מדריכי ורופאי מאל"ה.

באמצעות  שיבוצעו  נוספות  מעבדתיות  בדיקות  להוסיף   .6

נבגים  קוליפורמים,  לזיהוי  החלב,  ממכל  חלב  דיגום 

וחיידקים עמידי חום.

העטין  לבריאות  סיכון  לגורמי  המחקר  תכנית  את  לסיים   .7

ולהטמיעה בפעילות השוטפת.

שיתוף מאל"ה בפרויקטים נוספים שאותם מובילה מועצת   .8

הסברתית  ופעילות  עסקים  רישוי  א"ב,  חלב  כגון:  החלב 

אחרת.

טבלה מס 2

בדיקות מעבדה 2006

סוג הבדיקה

מספר 

בדיקות

אחוז מכלל 

הבדיקות

אחוז

שינוי מ–2005

��0-1.�����,��דיגום חלב ע"י דוגם מאל"ה לנגיעות תת קלינית

�0+10.�����,��דגימות חלב שנדגמו ונשלחו ע"י המגדלים

��1�1�.�0+1,��בדיקות חלב לבת שחפת

��+1,���1.10בדיקות מכלי חלב לסטרפ. אגלקטיא

��-��.���0ספירה חיידקים כללית במכלי חלב 

��-��.���0חומרי חיטוי לעטין

��0.0�+�0בדיקות חומרי ריפוד לסככות

��0.01-�0אמצעי ניגוב לפטמות

152,037100.00-3סך הכול
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מטרת הקרן - תמיכה במחקר, ברובו יישומי, שיעמיד לרשות 

התפוקה  להגברת  ביותר  הטובים  הכלים  את  והבוקר  הרפתן 

ולצמצום העלויות, לבריאות משופרת של העדר - יוצר החלב 

והבשר וייצור איכותי ובריאותי של מוצרי הרפת לרווחת האדם. 

המקצועיות  השיפוט  ועדות  ע"י  המחקרים  אושרו  זו,  ברוח 

כל  החלב.  מועצת  מטעם  למחקר  העליונה  ההיגוי  וועדת 

המחקרים עוברים אישור סופי של המדען הראשי של משרד 

החקלאות.

ועדת  פעילות  של  ראשונה  שנה   2006 שנת  הייתה  כאמור, 

 .)2005 דוח  )ראה  "המהפך"  לאחר  ההיגוי העליונה למחקרים 

נעשה מאמץ לצמצם את הפיגור בחלוקת תקציבי המחקר, כדי 

שהחוקרים יוכלו לבצע המחקרים עוד בשנת הכספים הנוכחית. 

תקציב כל המחקרים עמד גם השנה על כ–4 מיליון ש"ח שיועד, 

מידע,  לתשתיות  כשהתקצוב  ומלגות,  למחקרים  ככולו,  רובו 

המשאבים  חלוקת  משמעותית.  צומצם  מחקר,  בגדר  שאינן 

לתחומים ולמוסדות השונים מוצגת בטבלה הבאה:

קרן המחקר למדעי הבקר 2006

תפנית וחידושים

ונה למחקרים י העלי גו ועדת ההי ו"ר  י  , ן י נ י זאב טרי

תחום 

מוסד מחקר              

בריאות 

ופוריות

ממשק 

וכלכלה

הזנה 

ומספוא

גידול ופיטום 

בקר לבשר

חלב 

ומוצריו

סך הכול 

אלפי ש"ח

התפלגות 

לפי מוסדות

1%.�� ���,1  ��1��������1מנהל המחקר החקלאי

%�.�10 10   ��1 ���הפקולטה לחקלאות

%�.� ���  ����1�01 שה"מ

%�.� ��0     ��0המכון הווטרינרי

%�.� ���    ����1החקלאית

%�.� ��0    ��0 התאחדות מגדלי בקר

%�.� ��0     ��0בי"ס וטרינרי

%�.� ��1     ��1המערך לבריאות העטין

%�.� ��    ���0הטכניון

%�.� �0 �0    בית חולים אסף הרופא

�0 1.0%    �0 מעבדת חלב איזורית

%�.�0 0   �0  מו"פ עמק יזרעאל

%�.1� 0   �1  ועדת מגדלים - לכיש

 ���,�  �0  ��1  ���  1,��0  1,�10 סך הכול אלפי ש"ח

34.0%33.2%25.3%5.1%2.3%התפלגות לפי נושאים

��1.1%מלגות לתלמידי מחקר

%�.��0תאום ובקרה

 3,930 סך תקציב קרן המחקר אלפי ש"ח
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ייצור חלב בקר

לעומת  ליטרים  מיליון   1,124 בישראל  יוצרו   2006 בשנת 

מכסת  ליטרים.  מיליון  כ–26  של  ירידה   -  2005 בשנת   1,150

החלב לשנת 2006 הייתה 1,130 ליטרים לעומת 1,150 בשנים 

2005-2003. הסיבה להורדת המכסה הייתה המלאים הגבוהים 

של אבקות חלב וחמאה בסוף שנת 2005. יש לציין כי הירידה 

בייצור הייתה בשיעור גבוה יותר מהירידה במכסות. תופעה זו 

יחד עם הגידול בשיווק של מוצרי חלב והיפוך המגמה בביקוש 

והחמאה  לירידה חריפה במלאי האבקות  גולמי, הביאו  לחלב 

המכסה,  את  להגדיל  הוחלט   2007 המכסות  שנת  ולקראת 

לאחר חמש שנים שבהן המכסה לא גדלה, ולהעמידה על 1,170 

מיליון ליטרים. הסיבות לירידה בייצור החלב הן, כמובן, הורדת 

למכסה  מעבר  שמיוצר  חלב  בגין  התשלום  ומדיניות  המכסה 

)מדיניות התשלום לחלב עודף הייתה - 30% ממחיר המטרה 

בחודשים ינואר-יוני ו–75% בחודשים יולי-דצמבר( אך גם בשל 

סיבות חיצוניות : המלחמה בצפון והאירועים בדרום שהשפיעו 

על פוטנציאל הייצור בהרבה רפתות )ודירי צאן(, תנאי האקלים 

בקיץ 2006 שהיה מהחמים בעשור האחרון, התפרצות מחלת 

"דמוי כחול הלשון" שפגעה בפוטנציאל הייצור ברפתות רבות, 

הוצאת  שעודדו  גבוהים  בשר  ומחירי  העמקים  באזור  בעיקר 

פרות עם תנובת חלב נמוכה ומכירתן לשוק הבשר.

רפת  כ–57%  הייתה  המגזרים  בין  החלב  ייצור  התפלגות 

שיתופית, כ–42% במגזר המשפחתי ו–1% בבתי–ספר חקלאיים. 

אזור  הוא  חלב,  של  ביותר  הגדולה  הכמות  יוצרה  שבו  האזור 

העמקים )כ–30%(. יש לציין כי התפלגויות הייצור דומות בכל 

השנים, היות ומדובר בענף מתוכנן במשטר של מכסות ייצור. 

מספר הרפתות בישראל המשיך לרדת ועמד בסוף השנה על 

1,025 רפתות, לעומת 1,047 בסוף 2005 ו-1,445 בסוף 1998, 

הרפתות  מספר  ירידת  תהליך  החלב.  בענף  הרפורמה  ערב 

הוא חלק אינטגרלי ברפורמה בענף החלב, שבמסגרתה ניתנו 

מענקים להגדלת רפתות על ידי שותפויות וניוד מכסות )ניוד 

מכסות- פרישת יצרנים ופדיון מכסתם על ידי יצרנים אחרים 

להימשך  צפוי  הרפתות  מספר  ירידת  תהליך  מגזר(.  מאותו 

גם ב-2007. שנת 2006 הייתה אמורה להיות השנה האחרונה 

לביצוע השקעות במסגרת הרפורמה בענף, אך בשל מלחמת 

הוחלט  עזה,  רצועת  באזור  הביטחוני  והמצב  השנייה  לבנון 

להאריך את מועד סיום הרפורמה, עד לסוף שנת 2007, בעבור 

רפתות באזור הצפון וסובב עזה, ובעבור רפתות משאר חלקי 

שהוקמה  חריגים,  ועדת  ע"י  שיאושרו  נסיבות  בגין  הארץ 

במסגרת מנהלת ההשקעות של משרד החקלאות.

 מחיר המטרה לחלב בקר היה נמוך בכ–2.3 אג' לליטר, בממוצע, 

במדד  )השינוי  בענף  הסחר  תנאי  סך   .2005 בשנת  מהמחיר 

תפוקות ביחס לשינוי במדד התשומות( היה שלילי ועמד על 

3%- שנובעים מירידה בשיעור של כאחוז אחד במדד התפוקות, 

במדד  כ–3%  של  מעלייה  וכן  החלב,  מחיר  ירידת  בשל  בעיקר 

התפוקות, בעיקר בגין האמרת מחירי המספוא.

מחירי תוצרת הלוואי של רפת החלב - עגלים לפיטום ופרות 

עובדה  בכ–25%  ל–2005  ביחס   2006 בשנת  גבוהים  היו  בירור, 

שמיתנה, במידת מה, את ההרעה בתנאי הסחר.
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התפלגות חודשית של מכסות חלב בקר 2007-1995

העמקים: כינרות, הירדן ובית–שאןהתפלגות ארצית

2005-1997200620072005-199720062007

��010.��10.�010.0.���.���.�ינואר

�0.���.��1.���.�0��.00.�פברואר

��.�0�.0�10.��10.��10.���.�מרץ

��.��0��.00�.��10.1010.0.�אפריל

��.���.�1��.�0.���.���.�מאי

�1.���.���.���.���.���.�יוני

��.���.��1.���.���.���.�יולי

��.���.���.���.��0.���.�אוגוסט

�1.���.���.���.���.��1.�ספטמבר

��0�.0.���.��0.���.���.�אוקטובר

��.���.��0.���.���.���.�נובמבר

��.���.���.��0�.�0�.�0.�דצמבר

100.00100.00100.00100.00100.00100.00

התפלגות חודשית של מכסות חלב

עקב תנאי האקלים, ייצור החלב בחורף גבוה ביחס לזה שבקיץ. 

במידה  גבוהה  ואף  קבועה  היא  החלב  צריכת  זאת,  לעומת 

מסוימת בחודשי הקיץ. בעבר התמודד הענף עם בעיה זו על 

הקיץ,  בחודשי  בחורף.  חלב  של  עונתיים  עודפים  ייבוש  ידי 

מוצרי  שוחזרו  המקומי,  מהייצור  גבוה  לחלב  הביקוש  כאשר 

חלב מאבקת חלב ומחמאה. פתרון זה בעייתי ממספר סיבות:

אינו  אלו  במתקנים  והשימוש  היות  גבוהה  הייבוש  עלות  	•
רציף.

איכות מוצרי החלב שמיוצרים מחלב משוחזר נמוכה מאלו  	•
שמיוצרים מחלב טרי.

של  יבוא  ללחצי  הענף  את  חושף  באבקה  מוגבר  שימוש  	•
אבקה במחירים זולים.

ארצי

עמקים
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אספקה חודשית של חלב בקר למחלבות

20052006

אלפי ליטרים

התפלגות 

אלפי ליטריםבאחוזים

התפלגות 

באחוזים

��.�100,1�1�.�1��,��1ינואר

�0.����,0��0.����,��פברואר

�10�,�0��.1�10�,1���.1מרץ

��.���1,����.���0,��אפריל

�10�,1���.��10�,��0�.1מאי

��.����,����.���1,��יוני

�1.����,���1.����,��יולי

��.����,����.�0�1,��אוגוסט

��.����,0���.���1,��ספטמבר

��.����,����.����0,1אוקטובר

��.��10,����.����,�0נובמבר

��.��1��.�0��,�10,��דצמבר

1,150,084100.001,124,260100.00סך הכול

להעברת  היצרנים  לעידוד  מדיניות  מיושמת   1997 משנת 

חלב מהחורף לקיץ. העידוד נעשה ע"י תוספות מיוחדות בגין 

חלב במסגרת המכסה שמיוצר בקיץ במקום בחורף והפחתה 

בעיקר  לקיץ אפשרית  חלב מהחורף  במקרה ההפוך. העברת 

בחודשים  הפרות  של  מאולץ  צינון  של  ממשק  אימוץ  ע"י 

"ליישר"  נכון, הצליחו  זה  החמים. משקים שמיישמים ממשק 

ינואר-אפריל  את העקומה בשנת 2006. כחודשי חורף נחשבו 

וכחודשי קיץ, יולי-אוקטובר. הפרס–קנס עמד על 45 אג' לליטר 

מועבר. 

2006

2005
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מכסות וייצור חלב בקר - מיליוני ליטרים

ייצורמכסה

19971,0��1,0��

19981,1��1,1��

19991,1��1,1��

20001,1�01,1��

20011,�001,1��

20021,1�01,1��

20031,1�01,1��

20041,1�01,1��

20051,1�01,1�0

20061,1�01,1��

ייצור ומכסות חלב בקר ב–2006 - באלפי ליטרים

מכסה 

שנתית

ייצור 

אי ביצועחריגהשנתי

חריגה או

אי ביצוע 

נטו

חריגה או 

אי ביצוע

נטו 

באחוזים

%��.���1,���0,����,����,�����0,���מגזר שיתופי

%��.0��-1,�-���,�1�����,0���,��11,���מגזר משפחתי

%��.0-��-�����11,���11,��11בתי–ספר

1,130,0031,124,26019,13224,875-5,743-0.51%סך הכול

מכסה    

ייצור    
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נתוני ייצור ומכסות במגזרים ובמחוזות - 2006

התפלגות רפתות

סך הכולבתי–ספרמגזר משפחתימגזר שיתופי 

��-���1גולן - גליל עליון

��1���1גליל מערבי

��������1עמקים

�����110מרכז

����1��11שפלה והר

����1���1דרום

167843151,025סך הכול

התפלגות ייצור חלב בקר - אלפי ליטרים

סך הכולבתי–ספרמגזר משפחתימגזר שיתופי 

���,��-���0�0,�1,��גולן - גליל עליון

���,��1����0,�����,��גליל מערבי

��0,������,1�1,0��1��,�101עמקים

���,���1�1,����,����1,��מרכז

���,�����1,����,0�11�0,��שפלה והר

���,������,01�1,�����,1�1דרום

644,467468,07211,7211,124,260סך הכול

התפלגות מכסות חלב בקר - אלפי ליטרים

סך הכולבתי–ספר מגזר משפחתימגזר שיתופי

��1��-101,0,�����,��גולן - גליל עליון

���,����11�1,�����,��גליל מערבי

�1��,���1��,���1,�����1,00עמקים

�����1��,1,����,����1,�1מרכז

���,�����1��,1���,��01,��השפלה והר

���,������,���1,�����,1�1דרום

643,083475,16511,7551,130,003סך הכול
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שפלה והר

15.8%

התפלגות ייצור חלב בקר 

על פי מחוזות

גולן - גליל עליון

8.8%

גליל מערבי

8.0%

עמקים

29.9%

מרכז

14.4%

דרום

23.1%

התפלגות ייצור חלב בקר 

על פי מגזרים

מגזר משפחתי

41.6%
מגזר שיתופי

57.3%

ייצור ממוצע לרפת - אלפי ליטרים

סך הכולבתי–ספר מגזר משפחתימגזר שיתופי

������1,0�0,�גולן - גליל עליון

��1��������1,1,�הגליל המערבי

�������0���1,0,�עמקים

0��������1,��0,�מרכז

������������,�השפלה וההר

���0�1���11,�1,�דרום

3,8595557811,097ממוצע ארצי

בתי ספר

1.1%
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60

40

20

עד 5-64-53-43מעל 6

0

התפלגות רפתות במגזר השיתופי על פי מבנה בעלות

יצרן אחדסוג

שני 

יצרנים

שלושה 

סך הכוליצרנים

��1����1�1מספר רפתות

1��������1מספר יצרנים

חלק היצרנים שבהתאגדויות: 43%

התפלגות רפתות במגזר המשפחתי על פי מבנה בעלות 

יצרן אחדסוג

שני 

יצרנים

שלושה 

יצרנים

ארבעה 

יצרנים

חמישה 

סך הכולויותר

מספר 

יישובים

����01�0�������1מספר רפתות

����0��01��1��11,0מספר יצרנים

חלק היצרנים שבהתאגדויות: 40%

הערה: התאגדות - שותפות או אגודה שיתופית

התפלגות רפתות במגזר השיתופי לפי גודל מכסה

מיליוני 

200120052006ליטרים

������עד 3

4-3�����1

5-4���

6-5�1��0

��1�1מעל 6

209176167סך הכול

התפלגות רפתות במגזר המשפחתי לפי גודל מכסה

200120052006אלפי ליטרים

��������1עד 400

600-400����0����

800-60010�1��1��

1000-800������

1,200-1,000���1��

1,400-1,200��1�1

�����1מעל 1,400

855843 1,025 סך הכול
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התפתחות מספר רפתות 2006-1998

19992000200120022003200420052006

���1��1��0��001��1��1��1מגזר שיתופי

������1,1��1,0�11,0�������1��0מגזר משפחתי

�1�1�1�1�1�1�1�1בתי–ספר

1,4071,3211,2501,1781,1331,0831,0471,025סך הכול

התפתחות ייצור חלב ממוצע לרפת 2006-1998 - אלפי ליטרים

19992000200120022003200420052006

���,����,����,����,���1,����,���0,����,�מגזר שיתופי

����0���0�������0���1��0מגזר משפחתי

�11��������������������1בתי–ספר

8058549399809911,0591,0991,097סך הכול

התפתחות ייצור החלב 2006-1998 - אלפי ליטרים

19992000200120022003200420052006

 ���,���  ���,���  0�1,���  ��0,���  ���,���  ���,���  1�0,���  ���,��� מגזר שיתופי

 ��0,���  ���,���  ���,���  ��1,���  ���,���  ���,���  ��1,���  ��1,��� מגזר משפחתי

 11,��1  ���,11  ���,11  �11,�0  ��1�,0  11,��1  ���,11  ���,11 בתי–ספר

 1,124,260  1,150,084  1,146,484  1,122,396  1,154,448  1,173,564  1,127,888  1,132,322 סה"כ
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אחוז שומן  

אחוז חלבון  

תכולת רכיבי חלב בחלב בקר גולמי בשנת 2006 

גרם למ"ל

אחוז חלבוןאחוז שומן

%��.�%��.�ינואר

%��.��0%.�פברואר

%��.�%��.�מרץ

%��.�%��.�אפריל

�0%.�%��.�מאי

1�%.�%��.�יוני

1�%.�%��.�יולי

%��.��0%.�אוגוסט

%��.��1%.�ספטמבר

�0%.�%��.�אוקטובר

%��.�%��.�נובמבר

%��.�%��.�דצמבר

3.66%3.26%ממוצע

רכיבי חלב - שומן וחלבון

הנורמטיביים  הרכיבים  תכולת  שונתה   2006 שנת  בתחילת 

ושומן  לחלבון  ו–3.609%  ל–3.227%  ו–3.479%  מ–3.196% 

ב–10%  הרכיבים  של  היחסי  מחירם  הוזל  במקביל  בהתאמה. 

)כלומר 10% ממחיר החלב מיוחס לנפח(. 

השומן,  בתכולת  העלייה  של  המגמה  נבלמה   2006 בשנת 

כמו   3.67% על  עמדה   2006 בשנת  הממוצעת  השומן  תכולת 

בשנת 2005 וזאת לאחר יותר מעשור, שבו תכולת השומן בחלב 

תשלום  של  במדיניות  הוחל   2006 באוגוסט  עלתה.  הגולמי 

מאוגוסט    3.80%( סף  לרמת  מעבר  המיוצר  שומן  על  מופחת 

2006 - דצמבר 2006 ו–3.75% בממוצע שנתי לכל שנת 2006( 

על  ועמדה  ירדה   2006 בשנת  הממוצעת  השומן  תכולת  ואכן 

3.66%. בניגוד לירידה בתכולת השומן, הרי שבתכולת החלבון 

בשנת   3.23% לעומת   3.26% על  עמדה  והיא  העלייה  נמשכה 

גבינות  תפוקת  מאפשרת  החלבון  בתכולת  העלייה   .2005

גבוהה יותר מכל ליטר חלב ומצביעה על ערך תזונתי גבוה יותר 

בחלב השתייה.

הנורמטיביים  הרכיבים  תכולת  שונתה   2007 שנת  בתחילת 

תכולות  אלו  בהתאמה,  ולשומן  לחלבון  ו–3.671%  ל–3.228% 

הרכיבים הממוצעות שהיו בשנת 2005, שנה שבה נערך סקר 

שעל פיו חושב מחיר המטרה, החל מינואר 2007.

לאור הירידה בתכולת השומן מחד והגידול בביקושים מאידך, 

הוחלט כי הסף שמעליו התשלום לשומן יהיה מופחת, יעמוד 

על 3.90%.
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תכולת רכיבי חלב בחלב בקר גולמי - באחוזים

חלבוןשומן

השפעת 

הרכיבים 

על המחיר 

האפקטיבי 

הממוצע

יחס 

שומן: חלבון

1995�.�1�.0�0.��%1.0�

1996�.���.��-0.��%1.01

1997�.���.0�1.�1%1.0�

1998�.���.1��.��%1.0�

1999�.���.1��.��%1.0�

2000�.���.1��.��%1.0�

2001�.���.�0�.1�%1.0�

2002�.���.���.1�%1.0�

2003�.�1�.��1.��%1.1�

2004�.���.�01.�0%1.1�

2005�.���.��0.��%1.1�

20063.663.261.02%1.12
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תשלום על פי רכיבי חלב

יולי 1998-  

יוני 2000

יולי 2000- 

דצמבר 

2001

ינואר 

 -2002

יוני 2002

יולי 2002-  

ספטמבר 

2004

אוקטובר-   

דצמבר 

2004

מינואר

2005

מאוגוסט 

2005

מינואר 

2006

מינואר

2007

מינואר

2007

תשלום %���.�1��%.�1��%.�1��%.�1��%.�0��%.�חלבון נורמטיבי

מופחת, 

3.45 יח', 

לשומן 

מעל

 3.8%

ברמה 

החודשית

תשלום 

מופחת, 

3.45 יח', 

לשומן 

מעל

3.75%

ברמה 

שנתית

תשלום %���.�

מופחת, 

3.45 יח', 

לשומן 

מעל 

 3.90%

ברמה 

שנתית

��1%.��0�%.�%���.�%���.�%���.�%���.��1�%.�שומן נורמטיבי

%�.��%�.��%�.���%�0.0%.��0%.��0%.��משקל תמחירי חלבון

%�.��%�.��%�.���%�0.0%.��0%.��0%.��משקל תמחירי שומן

יחס מחירים חלבון: 

שומן
 �.00 �.00 �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

�%0%0%0%10%10%-%�-מקדם נוזלים

���.�1 ��.�1� 1.�� ��.1� �1.�� �1.�� �1.�� מקדם חלבון

���.� ��.� �0.� �1.� �0.� �0.� ��.� מקדם שומן

חישוב מחיר מטרה אפקטיבי 

מחיר מטרה בשער המשק ×	מקדם נוזלים  

מחיר מטרה בשער המשק ×	מקדם  חלבון ×	אחוז חלבון בפועל  +

מחיר מטרה בשער המשק ×	מקדם  שומן ×	אחוז שומן בפועל  +

מחיר מטרה אפקטיבי בשער המשק  =
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סיווג איכות חלב בקר על פי ספירת תאים סומטיים 

אלפים למ"ל — 2007-2001

ד'ג'ב'א'מעולה

תנאי סף לפי 

ת"י 55*

נמוך מ–�00מעל ��0-��0��0-��0��0-��0��0עד 2001��0

נמוך מ–��0מעל ��0-��0��0-��0��0-��0��0עד 2002��0

נמוך מ–�00מעל �00-��0�00-�00�00-�00�00עד 2003��0

נמוך מ–�00מעל �00-��0�00-�00�00-�00�00עד 2004��0

נמוך מ–�00מעל �00��0-�����0-������-�00עד ���2005

נמוך מ–�00מעל ��0-��0��0-��0�00-��0�00עד 2006��0

נמוך מ–�00מעל ������-�����0-��0���-��0עד 2007��0

תקן ישראלי לחלב פרה גולמי  *

סיווג איכות חלב בקר לפי ספירת חיידקים כללית 

אלפים למ"ל - 2007-2001

ג'ב'א'מעולה

תנאי סף לפי 

ת"י 55*

נמוך מ–��0מעל 100-�01�0-1001�0עד 2005-2000�0

נמוך מ–��0מעל 100-�0100עד 2006�0

נמוך מ–��0מעל ��10-��עד 200710

תקן ישראלי לחלב פרה גולמי  *

איכות חלב

שענף  החשובים  האתגרים  אחד  הוא  בקר  חלב  איכות  שיפור 

החלב בישראל ניצב בפניהם. בשנת 1997 נכנס לתוקפו תקנון 

באיכות  מתמיד  שיפור  וניכר  החלב  מועצת  של  חלב  איכות 

החלב המתקבל במחלבות. שיפור זה מתבטא בתפוקות, במשך 

חיי המדף של מוצרי החלב, באיכותם ובטעמם. התקנון נכתב 

במשותף עם נציגי המחלבות ונציגי יצרני החלב והוא תואם את 

ואת הסטנדרטים   )55 )ת"י  גולמי  בקר  לחלב  הישראלי  התקן 

הנהוגים בארה"ב ובאירופה. מבחינות רבות, בישראל מחמירים 

אף יותר מהעולם, כאשר מספר הבדיקות היחסי בישראל גבוה 

מהמקובל באירופה ובארה"ב. התקנון מגדיר את הסיווגים עפ"י 

ספירת תאים סומטיים וספירה כללית של חיידקים ומגדיר את 

הדרישות גם בפרמטרים הבאים: חומרים מעכבים, טעם, ריח, 

כללי, תנאי  ניקיון  מראה, חמיצות, מים מוספים, טמפרטורה, 

אחסון במשק ומועדי איסוף. 

בשנת 2006 כ–1.4 מיליון ליטרים בלבד, לא עמדו בתנאי הסף 

לקליטה במחלבה והופנו להשמדה.

ניתן לראות בתוצאות הסת"ס )ספירת תאים סומטיים( שיפור 

ניכר בשנים האחרונות, בעיקר ברפת המשפחתית.

את השיפור ניתן לייחס למספר גורמים עיקריים:

הרפורמה בענף החלב שהביאה לשיפור תשתיות הרפת.  .1

לבריאות  כמדד  הסת"ס  לחשיבות  יותר  רבה  מודעות   .2

גבוהה  נמוך, תנובת החלב שלה  )לפרה עם סת"ס  העטין 

יותר מפרה עם סת"ס גבוה(.

של  החלב  איכות  תקנון  החלב במסגרת  בסיווג  ההחמרה   .3

מועצת החלב ובתקן הרשמי לחלב גולמי ת"י 55.

ואיכות  העטין  לבריאת  הארצי  המערך  של  מקצועי  ליווי   .4

חלב )מאל"ה(, למשקים עם סת"ס גבוה ולמשקים טובים 

שמעוניינים להמשיך ולהשתפר.
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התפלגות החלב על פי איכויות בשנת 2006 - באחוזים

מדיניות תשלום לחלב על פי איכותו

שיעור הפרסים והקנסות ביחס למחיר המטרה

ספירת תאים 

סומטיים  2006

ספירת תאים 

סומטיים 2007

ספירת חיידקים 

כללית  2006

ספירת חיידקים 

כללית  2007

פרס  גמישפרס  גמיש*��%0.�0%.0מעולה

0.0%0.0%0.0%0.0%א'

0%.�0%.�0%.�-0%.�-ב'

0%.�-0%.�-ג'

0%.�-0%.�-ד'

פרס גמיש ב–2006: 0.05%  *

�1.10%

�.�0%

1.00%

��.�0%

��.�0%

�.�0%

מעולה  

א'  

כל השאר  

ספירה חיידקים כלליתספירת תאים סומטיים
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ממוצע ספירת תאים סומטיים בחלב בקר שהתקבל 

במחלבות על פי מגזרים - אלפים למ"ל - 2006-1996

19961997199819992000200120022003200420052006

���������0��00�����������1����0�1שיתופי

�1���0�����1�����������������0�01משפחתי

395339357352305284258249230215196ממוצע ארצי

מקור: המעבדה המרכזית לבדיקת חלב גולמי, קיסריה
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מחיר המטרה לחלב בקר

החל מיולי 2005 האחריות על הובלת החלב הועברה למחלבות 

הממוצע  המטרה  מחיר  המשק.  בשער  נקבע  המטרה  ומחיר 

ש"ח   1.69 על   2006 בשנת  עמד  גולמי  לחלב  המשק  בשער 

לליטר. מחיר זה כלל דמי שירות למועצת החלב בסך 4.45 אג' 

לליטר.

לפני  המשק,  בשער  המטרה  מחיר  ממוצע  עמד   2006 בשנת 

זקיפת דמי שירות מועצת החלב על 1.64 ש"ח לליטר לעומת 

1.66 ש"ח לליטר בשנת 2005 )במחירים שוטפים( כלומר, מחיר 

המטרה התייקר בכ–2 אג' לליטר שהם כ–1.2%.

עלויות  סקר  על  המטרה  מחיר  התבסס  ו–2006   2005 בשנים 

שנערך בשנת 2003. החל מינואר 2007 יתבסס מחיר המטרה 

 2007 בשנת  ובמקביל   2005 בשנת  שנערך  עלויות  סקר  על 

ייערך סקר שישמש לקביעת מחיר המטרה בשנים הבאות.

כ–52%,  ומשקלה  המזון  היא  חלב  בייצור  העיקרית  ההוצאה 

מחירי המזון בשנת 2006 היו גבוהים ב–3.4% מרמתם הממוצעת 

כ-18%  הוא  המטרה  במחיר  העבודה  משקל  מרכיב  ב–2005. 

מ–9%  למעלה  ל–2005.  ביחס  בכ–4%  עלה   2006 ושכ"ע בשנת 

עגלים  ממכירת   2006 בשנת  נבעו  החלב  ברפת  מההכנסות 

ופרות בירור, מחירים אלו התייקרו בלמעלה מ–25%.

היה   2006 בשנת  למכסה  מעבר  שמיוצר  לחלב  התשלום 

כדלקמן:

בחודשים ינואר-יוני 30% ממחיר המטרה. 	•
בחודשים יולי-דצמבר 75% ממחיר המטרה. 	•

בשנת 2006 היה ערך ליטר מכסה לפדיון )המחיר לליטר אותו 

קיבל יצרן פורש(, 1.25 ש"ח, דומה לשנת 2005 .
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מחיר מטרה לחלב בקר גולמי - אג' לליטר, 3.609% שומן ו–3.227% חלבון

רבעון

מחיר בשער 

המשק

דמי שירות 

מועצת החלב

סך הכול מחיר 

מטרה כולל דמי 

שירות

��1��.�1.���.��1ינואר-מרץ

��.����1.���.��1אפריל-יוני

���1�0.1.���.��1יולי-ספטמבר

��.����1.���.��1אוקטובר-דצמבר

164.134.45168.58ממוצע
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מחיר מטרה בשער המשק - אג' לליטר 

מדד ריאלי )מחיר חלב מנוכה במדד מחירים לצרכן( למחירי 

חלב בשער המחלבה )100 = 1997(
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חשבון הכנסות והוצאות ממוצעות לליטר חלב 

בשנת 2006 )אג' לליטר(

אג' לליטרהוצאות

�0.��עבודה - עצמית ושכירה

�0.��מזון - מרוכז וגס

�0.��חומרים ושירותים 

�0.�תקורות

החזר הון, פחת מבנים, ציוד וכלים, 

ריבית על נכסים ואינונטר חי
�0.00

182.20סך הוצאות

הכנסות 

תוצרת לוואי: עגלים בני שבוע 

ויציאת פרות
 1�.�0 

חלב: מחיר מטרה ללא דמי שירות

מושווה רכיבים
 1��.�0 

183.30סך הכנסות

מבוסס על סקר 2005

תקורות

5.43

החזר הון

10.98

תרשים התפלגות ההכנסות וההוצאות - באחוזים

הוצאות

מזון

52.42

חומרים ושירותים

13.39

חלב

90.45

תוצרת לוואי

9.55

הכנסות

עבודה

17.78
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נתונים מ"ספר העדר"

"ספר העדר" - נתונים רב שנתיים

שנה

ממוצע ביצועיםעדרים בביקורת חלב

 

משפחתישיתופי

מספר 

עדרים 

בביקורת

מספר 

פרות 

בביקורת

חלב  

ק"ג לפרה

שומן  

ק"ג לפרה

חלבון 

ק"ג לפרה

שומן

אחוז

חלבון

אחוז 

1939�0 -  �0  �,���  �,���  1�� 

—
ק 

ד
ב

 נ
א

ל
 —

 

�.�1%

—
ק 

ד
ב

 נ
א

ל
 —

  

1949�� -  ��  �,���  �,0��  1�� �.�1%

19591�� -  1��  1�,�1�  �,���  1�� �.��%

19691�� -  1��  ��,1��  �,��1  �0� �.��%

19791�� -  1��  �1,���  �,���  ��� �.��%

19891����� ���  ��,���  �,0��  ��� �.1�%

1995�0���� ���  ��,0��  10,0��  �1�  �0� �.1�%�.��%

1996�1���0 ���  ��,10�  10,1��  ���  �0� �.1�%�.��%

1997�1���� ���  ��,���  10,���  ��1  �1� �.��%�.0�%

1998�1���� ��1  ��,�0�  10,���  ���  ��� �.��%�.0�%

1999�0��0� �1�  ��,���  10,���  ��1  ��1 �.��%�.0�%

2000�1���� �0�  ��,��1  10,�1�  ��1  ��� �.��%�.0�%

2001�10�1� ���  10�,��0  10,���  ���  ��� �.��%�.0�%

2002�0���1 ���  10�,�01  10,���  ���  ��� �.�0%�.1�%

20031����� �1�  100,���  10,���  ���  ��� �.��%�.1�%

20041�0��� ���  ��,���  10,���  ��1  ��1 �.��%�.10%

20051�0��1 ��1  ��,���  11,11�  ���  ��� �.��%�.1�%

2006169555 724  93,732  11,281  404  358 3.58%3.17%

"ספר העדר" הישראלי מנוהל ע"י התאחדות מגדלי בקר לחלב 

ונאספים בו נתונים על כ–90% מהבקר לחלב בישראל. לגבי כל 

פרה ופרה, נרשמים פעם בחודש - נתוני התנובה, הרכב החלב, 

איכותו ואירועים )המלטות, ייבוש וכד'(. 

"ספר העדר" הוא כלי ניהולי ברמת הרפת הבודדת שמשתמשת 

בנתוניו לקבלת החלטות וכן ברמה המערכתית, כאשר התכנית 

הארצית לטיפוח מתבססת על נתוני "ספר העדר".

בהיותו  בעולם  הטובים  בין  נחשב  הישראלי  העדר"  "ספר 

מרכז מידע שמקיף את כל הפעילויות הקשורות לפרה, לעדר 

ולמערכת הארצית. הנתונים נשלחים באופן ממוחשב לגופים 

שונים בענף שעושים בהם שימוש מידי ומועיל.

מצורפים טבלאות ותרשימים מ"ספר העדר".
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חלב  

שומן  

חלבון  

נתוני "ספר העדר" לשנת 2006

ממוצע לפרהממוצע חודשי

מגזר

עדרים 

בביקורת

פרות 

בביקורת

חלב 

אחוז חלבוןאחוז שומןק"ג–שנה

סת"ס 

אחוז יציאה)אלף לק"ג(

��1��.�0% 1�%.�%��.����1 10,�0,�� ��� משפחתי

�1���.�0% 1�%.�%��.����,0�1 11,�� ��1 שיתופי

22433.60% 11,2813.58%3.17% 93,732 724 סך הכול

הערה:

נתוני "ספר העדר" הם בק"ג. מקדם ההמרה הוא: 1 ליטר = 1.030 ק"ג, כלומר:

על מנת לקבל את הנתונים בליטרים יש לחלק את התנובה ב–1.030 א. 

על מנת לקבל את  שיעורי הרכיבים ב–גר' למ"ל יש לכופלם ב–1.030 ב. 
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הרפורמה בענף החלב

לביצוע  האחרונה  השנה  להיות  אמורה  הייתה   2006 שנת 

השנייה  לבנון  מלחמת  בשל  הרפורמה.  במסגרת  השקעות 

לאפשר  הוחלט  עזה,  רצועת  באזור  הביטחוני  השקט  וחוסר 

דוחות הביצוע  וסובב עזה, לדחות את  לרפתות באזור הצפון 

ההשקעות  מנהלת  במסגרת  הוקמה  כן,  כמו   .2007 לסוף  עד 

לרפתות,  דחייה  לאישור  חריגים  ועדת  החקלאות  משרד  של 

בעיות  כגון,  שונות  מסיבות  ההשקעות  בביצוע  שהתעכבו 

סטטוטוריות ומצב בריאותי של בעל הרפת.

הרפורמה בענף החלב יצאה לדרך בשנת 1999. מטרותיה   

היו ייעול ייצור החלב ברפתות והתאמת ייצור החלב לדרישות 

את  שמזהם  גורם  להיות  תחדל  שהרפת  כך  הסביבה,  איכות 

הקרקע ואת מי התהום. הכלים למימוש מטרות אלו היו מענקי 

בהתאמה  שכרוכות  להשקעות   65%-50% של  בשיעור  מדינה 

סביבתית ומענקים בשיעור של 30%-40% להשקעות שכרוכות 

בהגדלת יחידות הייצור.

המענקים במסגרת הרפורמה ניתנים מתקציב מיוחד במסגרת 

מנהלת ההשקעות בחקלאות שבמשרד החקלאות.

ש"ח  מיליארד   1.9 בסך  השקעות  ברפורמה  אושרו  סה"כ   

מהם כמענק 800 מיליון ש"ח. כאמור, בסוף 2007 יתברר היקף 

ההשקעות והמענקים בפועל. עד סוף 2006 ל–98% מהרפתות 

כתבי אישור לביצוע השקעות, אך רק 473 רפתות )46%( השלימו 

את כל השקעותיהם וקיבלו את מלוא המענק המאושר. 52% 

מיועדים  המאושר,  מהמענק  ו–63%  המאושרות  מההשקעות 

לטיפול הסביבתי. במסגרת התאמת הרפתות לדרישות איכות 

נדרשו הרפתות להגדיל את שטחי הרפת המקורים,  הסביבה 

לבטן את חצרות הרפת , לדאוג להפרדת הנגר העילי משטחי 

לסביבתה.  הרפת  מחצרות  זבל  גלישת  ומניעת  הפרות  שיכון 

וזבל  השופכין  למי  קצה  לפתרון  הרפת  נדרשת  לכך  בנוסף 

החצרות, כמו כן, ניתנה תמיכה לפתרונות אזוריים.

מתקנים  ב–6  השקעות  אושרו  הסביבתי  הטיפול  במסגרת 

השקעות  ש"ח  מיליון   120 ובבוצה,  בזבל  לטיפול  אזוריים 

ו–20 מיליון ש"ח השתתפות בהשקעות במכוני טיהור שפכים 

חוק  במסגרת  הסביבה,  לאיכות  המשרד  )מט"שים(.  אזוריים 

רישוי עסקים, אישר עד כה 442 רפתות כמוסדרות סביבתית 

במהלך  אושרו   435 מהם  להנחיותיו,  בהתאם  מושלם  באופן 

הרפורמה, רוב הרפתות האחרות נמצאות בשלבי סיום קבלת 

יהיה  הרפתות  של  המכריע  הרוב   2007 סוף  ועד  האישורים 

מוסדר סביבתית. 

יחידות  הגדלת  היה  התהליך השני שבו עסקה הרפורמה   

הייצור והפנמת יתרונות לגודל - 48% מההשקעות המאושרות 

יחידות  הגדלת  לכך.  מיועדים  המאושרים  מהמענקים  ו–37% 

הייצור התאפשרה על ידי שני תהליכים:

פרישת יצרנים - תהליך פרישת יצרנים ופדיון מכסתם על   .1

ידי יצרנים אחרים. פרישת יצרנים שמעוניינים לפרוש ממעגל 

המכסות.  מנהל  שקובע  מידה  לאמות  בהתאם  היא  הייצור, 

אלה,  מידה  לאמות  בהתאם  עוברת,  הפורש  היצרן  מכסת 

ליצרנים אחרים שמעוניינים להגדיל את מכסתם, תמורת מחיר 

שנקבע באופן מנהלי. 

בתקופת הרפורמה 2006-1999 היה עידוד למהלך, הן במענקי 

מהיצרנים  קיבל  שאותו  לסכום  מעבר  לפורש,  שניתנו  מדינה 

שפדו את מכסתו והן בהסדרי מס מיוחדים, שפרשו את רווחי 

ההון ממכירת המכסה על מספר שנים. 

בשנים 2006-1999 פרשו ממעגל הייצור 353 יצרנים מהמגזר 

מהמגזר  יצרנים   3 נפדו(,  ליטרים  מיליון  )כ–192  המשפחתי 

אחד  חקלאי  ובית-ספר  נפדו(  ליטרים  מיליון  )כ–8  השיתופי 

)כחצי מליון ליטרים(. 86% מהמכסה שנפדתה במגזר המשפחתי 

מהמגזר  ליצרנים  עברה  והשאר  היישוב  במסגרת  נשארה 

ביישובים אחרים. מכסת הרפתות השיתופיות שנפדתה עברה 

לרפתות אחרות במגזר בהתאם ליעדים לאומיים )נגב, ספר(. 

לפני  שהחל  )תהליך  התאגדויות  הקמת   - שותפויות   .2

יוסדו  המשפחתי  במגזר  בענף.  מבני  לשינוי  תרם   )1999

יצרנים. סך   395 161 התאגדויות בבעלות   2006-1999 בשנים 

הכול פעילות במגזר 177 שותפויות בבעלות של 469 יצרנים. 

במגזר השיתופי יוסדו באותה תקופה 39 התאגדויות בבעלות 

מרבית  שותפויות.   41 במגזר  פעילות  הכול  סך  יצרנים.   70

ההתאגדויות הוקמו כשותפויות והשאר כאגודות שיתופיות.

לשינוי מבני בענף, צמצום במספר  שני התהליכים הביאו   

הרפתות והגדלת יחידת הייצור הממוצעת, כל זאת תוך שמירת 

הענף כענף מתוכנן.

מנת  ועל  המענקים  למסלול  במקביל  הרפורמה,  בתקופת 

בקר  לחלב  המטרה  מחיר  נשחק  להתייעלות,  תמריץ  ליצור 

מעבר לפריון השוטף של 2% בשנה. שחיקה זו נבלמה באמצע 

שנת 2003 ובשנת 2004 עמדה על 3.91 אג' לליטר. עם החלת 

סקר העלויות 2003, בינואר 2005, הופסק הניכוי המיוחד בגין 

הרפורמה בענף.
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פרישה ממעגל הייצור

מגזר משפחתי

מספר 

יצרנים 

שפרשו

מספר 

רפתות 

שנסגרו

סך מכסה 

נפדית  

מיליוני 

ליטרים

מזה העברת 

מכסה בתוך 

היישובים 

)אחוז(

%�� 0.�� ��101לפני 1999

1999�11� �.� ��%

2000�1�� ��.0 ��%

2001���� ��.� �0%

2002���� 1�.� �0%

2003�1�� 1�.1 1��%

2004���0 1�.� ��%

20051�� �.� 100%

200610� �.� 100%

סך הכול 

2006-1999
353242116.388%

87% 142.3 454328סך הכול

מגזר שיתופי

2004�� �.� 

200511 �.� 

2006---

 8.3 33סך הכול

 �.11 0בתי ספר 2006
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שותפויות* במגזר השיתופי

יצרנים

מכסה 

שאוחדה 

)מיליוני 

ליטרים(

רפתות 

מאוחדות

צמצום 

במספר 

הרפתות

���1לפני 1999

1999�1���

2000�1���

200111����

20021����10

200311�1��

20041�����

2005��0��

20061��1��

סך הכול 

2006-1999
862564046

 46  42 91268סך הכול

שותפויות = התאגדויות כשותפות או כאגודה שיתופית  *

שותפויות* במגזר המשפחתי

יצרנים

מכסה 

שאוחדה 

)מיליוני 

ליטרים(

רפתות 

מאוחדות

צמצום 

במספר 

הרפתות

�������1לפני 1999

1999��101��1

2000��1�����

2001��1�1���

2002��1�1��0

20031����

2004��101�1�

2005��10111�

2006��1�111�

סך הכול

2006-1999
27593115159

 181  137 319106סך הכול

הנתונים כוללים רפתות שהתאחדו במסגרת הסדרי אומנה )14(,   *

ואינם כוללים רפתות בהסדרי שירותי חליבה.  

שותפויות = התאגדויות כשותפות או כאגודה שיתופית.  **
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מענקי מדינה על פי סעיפי השקעה במסגרת הרפורמה בענף החלב 

עד סוף שנת 2006  - מיליוני  ש"ח

השקעה 

מאושרת

מענק 

מאושר

 ��  ��1 ניוד ופרישה

 ���  ��� הרחבת רפתות

 ���  1,0�1 טיפול סביבתי

 771  1,949 סך הכול

מקור: מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות

מענקי מדינה, על פי מגזרים, במסגרת הרפורמה בענף החלב 

עד סוף שנת 2006  - מיליוני  ש"ח

השקעה 

מאושרת

מענק 

מאושר

��� ��� שיתופי

��� ��1 משפחתי

� �1 בתי ספר

111 �0 מתקנים אזוריים

771 1,949 סך הכול

מקור: מנהלת ההשקעות במשרד  החקלאות

300

ח
ש"

י 
ונ

לי
מי

200

100

0

20062005200420032002200120001999

מענקי מדינה במסגרת הרפורמה בענף החלב 

)מיליוני ש"ח(

מענק 

שולםמאושר

1999 �  1 

2000 �1  � 

2001 �1  �� 

2002 �0  �� 

2003 11�  �� 

2004 ��1  �� 

2005 1�0  �� 

2006 -  �� 

 390  771 סך הכול

מקור: מנהלת ההשקעות במשרד  החקלאות

שולם  

מענק מאושר  
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התפלגות ההשקעות והמענקים לפי מגזרים

השקעה 

מאושרת

מענק 

מאושר

%�.��%�.��שיתופי

%�.�%�0.��משפחתי

%�.�%0.0בתי ספר

%�.�%�.�מתקנים אזוריים

100%100%סך הכול

התפלגות ההשקעות והמענקים לפי סעיפי השקעה

השקעה 

מאושרת

מענק 

מאושר

1%.�%�.�ניוד ופרישה

%�.�%�0.��הרחבת רפתות

%�.��%�.��טיפול סביבתי

100%100%סך הכול
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הכיסוי  הביטוחי של עדר הבקר לחלב 

במסגרת תקציב מועצת החלב

2002200320042007-2005

תמותה עד שישה חודשים
הוצאות פינוי 

וכילוי

הוצאות פינוי 

וכילוי

הוצאות פינוי 

וכילוי

הוצאות פינוי 

וכילוי

תמותה מעל שישה חודשים
כנ"ל + 354 ש"ח 

לראש

כנ"ל + 354 ש"ח 

לראש

כנ"ל + 250 ש"ח 

לראש

הוצאות פנוי 

וכילוי

1,�00 1,000 1,000 �00 פסילה בבתי–מטבחיים, שחיטה דחופה )ש"ח לראש(

��0 ��0 ��0 ��0 פסילה בבתי–מטבחיים, שחיטה רגילה )ש"ח לראש(

סיכום ביטוח פסילות ותמותה של 

עדר בקר לחלב בשנים 2006-2002

שנה

תמותת בקר פסילות ראשי בקר שקיבלו פיצוי 

פריםעגליםפרותעגלות

סך 

פסילות

בקר מעל 

שישה 

חודשים

בקר מתחת 

שישה 

חודשים

סך תמותת 

בקר

סך ראשי 

בקר שקיבלו 

פיצוי

2002��1,0����1,0�1�,��1�,���1�,���1�,��0

2003����������,1���,���1�,���1�,1�1

2004�1��-�1���,�1��,���1�,���1�,���

2005���10���,����,���1�,���1�,���

200625410574,44410,87115,31515,372

ביטוח עדר הבקר מיועד לטיפול מערכתי ומרכזי בפגרי בעלי 

חיים, מתמותה במשקים, או משחיטות בבתי–מטבחיים שנפסלו 

למאכל אדם. הביטוח מאפשר טיפול בפגרים והשמדתם תוך 

הביטוח  וסביבתיים.  וטרינרים  תברואתיים,  סיכונים  מניעת 

ובמקרים  הגופה  של  והכילוי  ההובלה  עלויות  את  מכסה 

מסוימים פיצוי למגדל. הביטוח ממומן מתקציב מועצת החלב 

ומבוצע ע"י "הקרן לנזקי טבע בחקלאות".

הארצי  המתקן  החלב,  מועצת  ביוזמת  פועל,   2001 משנת 

לכילוי פגרים. מתקן זה נותן פתרון לכל הבעיות הסביבתיות, 

חיים  בעלי  פגרי  בעבר  שיצרו  והתברואתיות  הווטרינריות 

מרפתות החלב.

ביטוח עדר הבקר
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ערך  שווי  במונחי  מקומי,  מייצור  חלב  מוצרי  בצריכת  הגידול 

נוזלים, עמד בשנת 2006 על 6.5% בעוד שהגידול באוכלוסייה 

עלתה   2006 בשנת  לנפש  הצריכה  כלומר,  ב–1.8%.  נאמד 

ב–4.6%.

כאשר,  הקטגוריות  בכל  היה  חלב  מוצרי  של  בצריכה  הגידול 

של  גידול   - ומשקאות  שתייה  חלב  הן  הבולטות  הקטגוריות 

6.1%, ותוצרת ניגרת - גידול של 8.2% )בתוך קטגוריה זו תת 

הקטגוריה שרשמה את הצמיחה הגדולה ביותר הייתה יוגורט 

עם פרי - גידול של 14%(. 

במונחי  ואילו  נוזלים.  במונחי  היא  לעיל  המתוארת  הצמיחה 

פדיון הצמיחה אף גדולה יותר, הן משום שהמחירים הממוצעים 

לחלב ומוצריו גבוהים בשנת 2006 ב–1.6% מאשר בשנת 2005 

להיות  ממשיך  הצריכה  שפרופיל  משום  והן  הלמ"ס(  )עפ"י 

הצמיחה  יותר.  גבוה  מוסף  ערך  בעלי  המוצרים  לכיוון  מוסט 

על  שעוברת  הכללית  הצמיחה  ע"י  מוסברת  החלב  בשוק 

המשק הישראלי, מאמצי השיווק והתחרותיות בענף והפעילות 

השיווקית של מועצת החלב )קמפיין "3 ביום" החל מנובמבר 

.)2005

של  המצרפית  בצריכה  גידול  שהיה  למרות   2005 בשנת   

עלו  לא  מקומי,  מייצור  גולמי  לחלב  שהביקושים  הרי   ,2.5%

שיווק חלב ומוצריו בשנת 2006

בצריכה,  הגידול  עם  יחד   ,2006 בשנת  אחד.  באחוז  ירדו  ואף 

גולמי, במונחי חלבון ובמונחי שומן.  גידול בביקוש לחלב  היה 

על  עמד  חלבון  במונחי  מקומי  מייצור  גולמי  לחלב  הביקוש 

של  )גידול   2005 בשנת   1,115 לעומת  ליטרים,  מיליון   1,144

2.6%(. הביקוש במונחי שומן היה גם כן 1,144 מיליון ליטרים, 

לעומת 1,095 בשנת 2005 )גידול של 4.5%!!!(.

ההבדלים בין המגמות בצריכה עפ"י נתוני השיווק לבין המגמות 

בביקוש עפ"י מאזני חלב נובעים מהסיבות הבאות:

מהתייעלות  כתוצאה  והחזרות  ייצור  פחתי  הקטנת   .1

המחלבות.

הגדלת התפוקות מליטר חלב ממוצע, כתוצאה מהשיפור   .2

באיכות החלב ותכולת המוצקים בו.

הוקם  בישראל   - הגבינה  מי  חלבוני  של  יותר  טוב  ניצול   .3

הגבינה  ממי  חלבונים  המפריד  מפעל  האחרונות  בשנים 

ייצור הגבינות. תהליך זה מקטין את  המופרשים בתהליך 

העומס הסביבתי של תעשיית הגבינות ומאפשר ניצול של 

חלבונים לא היו ניתנים לניצול.

בייבוא )אבקות  וגובר ברכיבי חלב שמקורם  שימוש הולך   .4

חלב, חלבוני חלב מרוכזים וכד'(.
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מדד מחירים לצרכן של חלב ומוצריו 

ממוצע 2002 = 100

20022003200420052006

שינוי 

ביחס 

ל–2005

%��.110.�1 �.�10�.1 10 �.�100.00 10 חלב ומוצרי חלב

%��.111.01 �.�10 �.�10 �.�100.00 10 חלב

%��.10�.1 111.01 �.�100.00 10�.0 10 לבן, אשל, יוגורט וכו'

%��.10�.�0 �.�10 �.�10 �.�100.00 10 שמנת

%��.10�.�0 �.�10 �.�10 �.�100.00 10 חמאה

110.1 11�.�1.�1% �.�10 �.�100.00 10 גבינה

1�%.��.�10 �.101 �.100 �.100.00 100 מדד כללי

%��.��.110 �.�10�.0 10 �.�100.00 10 מזון ללא פירות וירקות

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

משקל ההוצאה הכספית על מוצרי חלב לפי סקרי הוצאות המשפחה, 

הערכים הם בשקלים לכל אלף ש"ח הוצאה

2003-20022005-2004 2001-2000 1997-19961999-1998סקר הוצאות המשפחה

ינואר 07ינואר 05ינואר 03ינואר 01ינואר 99מיושם מחודש

��.� חלב מפוסטר

�0.1 חלב עמיד

�1.1 משקאות

��.�  �0.�  �0.�  �0.� �0.� חלב ומשקאות

��.� ניגרת  לבנה

��.� מעדני חלב

��.0 שמנת

��.�  �0.�  �0.�  10.� 00.� ניגרת    

10.� גבינות רכות

1.�1 גבינות מלוחות ומותכות

��.� גבינות  צהובות קשות

��.� �0.� 10.� �0.� �0.� גבינות

��.0.�0 0.�0 0.�0 0.�0 0 חמאה

20.99 22.20 20.50 23.20 22.70 סה"כ מוצרי חלב

��.1��.�0 1��.�0 1��.�0 1��.�0 1�0 סה"כ משקל המזון בסל הצריכה

%�.��%1.��%1�.1%1�.1%1.�1משקל מוצרי החלב בסל המזון

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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מחירים

�

בשנת 2006 עודכנו המחירים 

המפוקחים לצרכן פעם אחת, 

בסוף חודש יולי.

במסגרת עדכון זה גולם גם 

עדכון המע"מ )מ–16.5% 

ל–15.5%(.

עדכון זה גם כלל  הוצאה 

של  גבינות הקוטג מרשימת 

המוצרים שנמצאים בפיקוח 

מחירים.

העדכון הקודם של המחירים 

היה ב–8 למאי 2005, המחירים 

בטבלה מעודכנים לסוף חודש 

ספטמבר 2005, עת  שונה 

המע"מ מ–17.0% ל–16.5%.
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מחירי מוצרי חלב שנמצאים בפיקוח, במסגרת חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, 1996

צו מחירים  ראשון לספטמבר 

שיעור ייקור צו מחירים 30 ליולי 20052006

המוצרים

מחיר 

לקמעונאי 

מחיר 

לצרכן  

כולל 

מע"מ 

16.5%

מחיר 

לצרכן 

ללא 

מע"מ 

מחיר 

לקמעונאי 

מחיר 

לצרכן  

כולל 

מע"מ 

15.5%

מחיר 

לצרכן 

ללא 

מע"מ 

שיעור 

ייקור 

לקמעונאי 

שיעור 

ייקור 

לצרכן  

שיעור 

ייקור 

לצרכן 

ללא 

מע"מ 

פער 

קמעונאי

חלב שתייה

חלב טרי 3% שומן )רגיל( 

שקית 1 ליטר
�.�0�.1��.���.�� �.��  �.�� �.�1%1.��%�.�0%10.��%

חלב טרי 1% שומן )רגיל( 

שקית 1 ליטר
�.0��.0��.���.1� �.0�  �.�� �.��%1.��%�.�1%10.��%

חלב טרי 3% שומן )רגיל( 

קרטון 1 ליטר
�.���.�1�.���.�� �.�0  �.�� �.��%1.��%�.��%1�.��%

חלב טרי 1% שומן )רגיל( 

קרטון 1 ליטר
�.���.���.���.�� �.0�  �.�� �.��%1.�1%�.�1%1�.�0%

חלב עמיד 3% שומן )רגיל( 

1 ליטר
�.11�.���.�1�.�1 �.��  �.�� �.��%1.��%�.��%1�.��%

תוצרת חלב ניגרת

%��.���%0.00%1.0-1.1� 0.00%  ��.1.001.��1.1�1.00 1אשל 4.5% שומן 200 מ"ל

%��.���%0.00%1.0-1.11 0.00%  ��.1 ��.0.��1.��1.110גיל 3% שומן 200 מ"ל

שמנת מתוקה 38% שומן 

250 מ"ל
�.���.���.1��.�� �.�1  �.�� �.��%1.��%�.�1%1�.��%

שמנת מתוקה עמידה

38% שומן 250 מ"ל
�.���.���.�1�.�� �.��  �.�1 0.00%-0.��%0.00%1�.��%

שמנת חמוצה 15% שומן 

200 מ"ל
1.��1.��1.��1.�� 1.��  1.�� 1.�1%0.��%1.�0%1�.��%

חמאה

0�%1�.10%.�%��.��%1.� ��.�  �0.� 01.���.���.���.1חמאה רגילה 100 גרם

גבינות רכות ולבנות 

גבינת קוטג 9% שומן 

250 גרם
�.���.�1�.�1

הוצאו מרשימת המוצרים שמחיריהם בפיקוח במסגרת פרק ה' ’ של 

חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, 1996 גבינת קוטג 5% שומן 

250 גרם
�.�0�.���.1�

גבינות קשות

גבינה קשה עמק חריץ 

1 ק"ג
��.����.1���.����.�� ��.�1  ��.�� �.��%1.��%�.��%1�.��%

גבינה קשה טל העמק 

חריץ 1 ק"ג
��.����.����.����.�� ��.��  ��.�� �.��%1.��%�.�1%1�.0�%

גבינה קשה גלבוע חריץ 

1 ק"ג
��.����.�1��.�0��.01 ��.10  ��.�� �.��%1.��%�.��%1�.01%

גבינה קשה פרוסה גוש 

חלב 200 גרם
�.�010.1��.���.�� 10.��  �.�� 1.��%0.��%1.��%1�.0�%

גבינה קשה פרוסה גלבוע 

200 גרם
�.���.���.00�.01 �.��  �.1� �.1�%1.��%�.1�%1�.�0%

מעדני חלב 

��%1�.11%.��1%1.�1%.� ��.1  1.1�1.��1.��1.1� 1.�0מעדן חלב בטעמים )דני( 

��%1�.1�%.�%��.0�%1.� 1.�1  �0.� 0�1.��1.�0.���.1מעדן חלב עם קצפת 

2.18%1.31%2.19%ייקור ממוצע 
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שיווק שנתי - אלפי ליטרים או טונות

חלב 

שתייה 

ומשקאות

תוצרת ניגרת 

ומעדנים

גבינות 

לבנות

גבינות 

קשות 

ומותכות

חמאה 

שולחנית

שווה ערך 

נוזלים*

ממוצע 

אוכלוסייה 

קבועה - על 

פי פרסומי 

הלמ"ס

גידול שנתי 

בחלב

אלפי 

ליטרים

אלפי 

טוןטוןטוןליטרים

מיליוני 

אלפיםליטרים

1997���,��11��,1����,�1��0,����,���1,0���,���1.�%

1998���,���1��,�����,����0,����,�0�1,0���,��1�.1%

1999���,0��1��,��0��,�1��1,����,01�1,0���,1���.1%

2000���,��01��,�����,��1�1,��0�,���1,0�0�,���1.�%

2001���,���1��,�����,11���,0���,1��1,0���,���1.�%

2002���,���1��,�����,�����,����,���1,111�,��01.�%

2003���,��11��,����0,100��,��0�,���1,11��,��00.�%

2004��0,���1��,��0�0,�0���,�1��,�1�1,1�1�,�0�1.�%

2005���,���1�1,�����,�����,����,�1�1,1�0�,��0�.�%

2006�0�,��11��,��0��,�����,11��,�0�1,����,0���.�%

6.1%8.2%6.0%6.7%6.7%6.5%1.8%מגמה מ–2005

מגמה שנתית 

ממוצעת
2.3%2.1%1.7%2.4%3.0%2.1%2.1%

ע"פ מקדמי ייצור מקובלים בענף  *

שיווק מוצרי חלב מחלב בקר

שיווק שנתי במיליוני ליטרים - שווה ערך נוזלים

1,250

1,200

1,150

ם
רי

ט
לי

י 
ונ

לי
מי

1,100

1,050

1,000

950

2006200520042003200220012000199919981997
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טבלה 40

שיווק שנתי לנפש של מוצרים מחלב בקר

חלב שתייה 

ומשקאות

תוצרת ניגרת 

גבינות לבנותומעדנים

גבינות קשות 

ומותכות

חמאה 

שולחנית

שווה ערך 

נוזלים*

ליטריםק"גק"גק"גליטריםליטרים

1997��.1��.�1�.��.�0.�1��.�

1998��.���.�1�.��.�0.�1��.�

1999��.���.01�.��.�0.�1��.0

2000��.���.11�.��.�0.�1�1.�

2001��.���.�1�.1�.�0.�1�0.1

2002��.���.�1�.1�.�0.�1��.�

2003��.���.01�.0�.�0.�1��.�

2004��.��1.�11.��.�0.�1��.1

2005��.��1.�11.��.�0.�1��.�

2006��.0��.�1�.��.�0.�1��.1

4.3%6.3%4.1%4.9%4.9%4.6%מגמה מ–2005

0.0%-0.4%0.3%0.9%-0.0%-0.2%מגמה שנתית ממוצעת

ע"פ מקדמי ייצור מקובלים בענף  *

שיווק שנתי לנפש,  שווה ערך נוזלים

180

ש
פ

לנ
ם 

רי
ט

לי

175

170

165

160

2006200520042003200220012000199919981997
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התפלגות השיווק לפי קבוצות מוצר 

במונחי נוזלים )2006(

חלב שתייה ומשקאות

33%

גבינות לבנות

32%

גבינות קשות ומותכות

21%

תוצרת ניגרת ומעדנים

13%

חמאה שולחנית

1%

התפלגות השיווק לפי קבוצות מוצר 

במונחי שומן )2006(

חלב שתייה ומשקאות

29% 

גבינות לבנות

21%
גבינות קשות ומותכות

18%

תוצרת ניגרת ומעדנים

17%

חמאה שולחנית

15%

אומדן התפלגות השיווק לפי קבוצות מוצר 

במונחי מחזור כספי )2006(

היקף שוק מוצרי החלב במונחי 

מחירים לצרכן )כולל מע"מ 

ומרווח קמעונאי( מוערך ב–7.6 

מיליארד ש"ח.

ההוצאה לחלב ומוצריו עומדת 

על 2.01% מסך ההוצאה 

הממוצעת של משקי הבית. חלב שתייה ומשקאות

27%

גבינות לבנות

27%
גבינות קשות ומותכות

14%

תוצרת ניגרת ומעדנים

30%

חמאה שולחנית

2%

שווה ערך החלב הגולמי 

המופנה לתעשיית הגלידות 

מוערך בפחות מ–0.5%
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שיווק חלב שתייה ומשקאות שמיוצרים מחלב בקר. אלפי ליטרים

חלב שתייה 

מפוסטר

חלב שתייה 

עמיד

משקאות 

חלב 

מפוסטרים

משקאות 

חלב עמידים

סך הכול 

חלב שתייה 

ומשקאות

1997���,1����,����1,1���,������,��1

1998���,0����,����0,�0��,1�����,���

1999���,�����,�����,����,������,0��

2000���,����0,�1���,�1��,������,��0

2001���,��1��,0�0��,����,������,���

2002���,�00��,��0��,00��,������,���

2003���,0����,�00��,00��,1�����,��1

2004���,�����,�01��,0���,0����0,���

2005���,1���0,��1�1,���1,������,���

2006311,20519,70569,7891,552402,251

חלב שתייה מפוסטר

77.4%

חלב שתייה עמיד

4.9%

משקאות חלב מפוסטרים

17.3%

משקאות חלב עמידים

0.4%

התפלגות ב–2006

חלב שתייה ומשקאות

סך הכול חלב שתייה ומשקאות

400

ם
רי

ט
לי

י 
ונ

לי
מי

375

350

325

2006200520042003200220012000199919981997

300
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שיווק תוצרת ניגרת "לבנה" - אלפי ליטרים

יוגורטלבנייהלבן

שמנת 

חמוצה

שמנת 

מתוקה

סך הכול 

ניגרת לבנה

1997�1,���11,����1,����0,00��,����1,�0�

19981�,��01�,�����,����1,1�1�,�0���,��0

19991�,0�01�,�����,�����,����,�����,���

20001�,��111,�����,�����,����,�����,1��

20011�,��010,�1���,0����,����,��0��,��1

20021�,�0�10,11���,�00��,1�0�,�����,���

20031�,��1�,��0��,����1,����,����1,���

20041�,����,�����,����0,��1�,����1,1��

20051�,1���,�����,����0,����,1����,���

200615,9548,82535,19221,7028,94590,617

שמנת חמוצה

24%

יוגורט

39%

לבנייה

10%

לבן

18%

התפלגות ב–2006

שמנת מתוקה

10%

תוצרת ניגרת

שיווק תוצרת ניגרת "לבנה"

95.0

ם
רי

ט
לי

י 
ונ

לי
מי

90.0

85.0

80.0

2006200520042003200220012000199919981997
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שיווק מעדני חלב - אלפי ליטרים

מעדני קרםמעדני פרי

סך כול 

מעדני חלב

1997

נתונים לא מופרדים
��,��1

1998��,���

1999��,��0�0,��0��,��0

2000�0,��0��,����0,�0�

2001�1,�0���,��1�0,���

2002��,�10��,1����,���

2003��,�����,�����,��1

2004��,�����,10���,���

2005��,����1,0����,�0�

2006�0,�����,��0��,�0�

סך הכול מעדני חלב

75.0

ם
רי

ט
לי

י 
ונ

לי
מי

70.0

65.0

60.0

55.0

50.0

2006200520042003200220012000199919981997
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שיווק גבינות לבנות מחלב בקר - טון

כחושות

רכות 

עד 5% 

שומן

רכות 

עד 9% 

שומן

רכות 

מעל 9% 

שומן

רכות 

שמנת 

 30%(

שומן(

סך הכול 

גבינות 

לבנות 

למריחה

קוטג' 

 1/2%

שומן

קוטג' 

 5%-3%

שומן

קוטג' 

 9%

שומן

סך הכול 

גבינות 

קוטג'

גבינות 

לחיתוך 

בקר

סך הכול 

גבינות 

לבנות 

מחלב 

בקר

1996�,�����,1���,���1,0���,�����,���1,���1�,1���,��01�,����,�����,��1

1997�,�����,����,��11,0���,�����,���1,1��1�,�0��,�0�1�,����,�����,�1�

1998�,1����,����,���1,0�0�,0����,������1�,����,���1�,����,�����,���

1999�,�1���,�10�,���1,0���,0����,����0�1�,�00�,����0,����,�����,�1�

2000�,1����,0���,���1,����,��1��,���1,0�01�,����,��1�1,1���,�����,��1

2001�,�����,����,01�1,����,�����,���1,0��1�,����,10��1,����,101��,11�

2002�,�0���,����,����,0���,�����,�1�1,0��1�,��1�,01��1,��0�,�����,���

2003�,����0,0���,����,10��,��1��,������1�,����,�����,���10,0���0,100

2004�,0����,����,����,����,��0��,0������0,��1�,�����,��0�,����0,�0�

2005�,1���1,��1�,����,����,1����,��������,����,�����,���10,11���,���

2006�,0����,����,��0�,����,�����,��1�����,�0��,�����,����,�0���,���

גבינות לבנות

סך הכול גבינות לבנות מחלב בקר

90.00

ת
נו

טו
י 

פ
ל

א

85.00

80.00

75.00

70.00

20062005200420032002200120001999199819971996
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גבינות קשות ומותכות מחלב בקר

שיווק גבינות קשות ומותכות מחלב בקר - טון

גבינות 

קשות

גבינות 

מותכות

סך הכול 

גבינות קשות 

ומותכות

19971�,���1,����0,���

19981�,���1,����0,���

1999�0,0��1,����1,���

2000�0,���1,����1,��0

2001�0,���1,�����,0��

2002�0,�1�1,��1��,���

2003�1,10�1,�����,��0

2004�1,��11,�����,�1�

2005��,���1,1����,���

2006��,���1,1����,11�

סך הכול גבינות קשות ומותכות

25.00

ת
נו

טו
י 

פ
ל

א

24.00

23.00

22.00

21.00

20.00

2006200520042003200220012000199919981997



שנתון מועצת החלב 2006

��

שיווק חמאה שולחנית מחלב בקר - טון

1996�,0��

1997�,���

1998�,�0�

1999�,01�

2000�,���

2001�,1��

2002�,���

2003�,���

2004�,�1�

2005�,�1�
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יצוא מוצרים מחלב בקר - טון

חלב שתייה 

ומשקאות

תוצרת 

ניגרת

גבינות 

לבנות

גבינות 

קשות 

אבקת חלבחמאהומותכות

1996��01����1,��010��,���

1997���������������1

1998�1������1���1��0

1999����,0�1��100���01

2000��11,��010���111

2001���1,���1��������0�

2002��11,���1��������,�0�

2003�111,�0��0����,1�����

2004���1,�0��0���1,���-

2005��1������1���,���1,�1�

2006252446364246401,308

יצוא מוצרי חלב
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יבוא מוצרים - טון

200120022003200420052006

��������������1��1גבינה טרייה 

���0���1����10��1גבינה מגורדת

�������0�������1,100גבינה מעובדת

�����1�����0גידים כחולים

1,�101,1�11,���1,��01,���1,�01גבינה קשה

2,0731,8972,3003,0782,8352,017סך הכול גבינה

������1��1��0����0ג'מיד - יוגורט מוקשה

�0��������0�����00חמאה

�0����1�1�0�0�0תוצרת ניגרת 

���,���1,����,����,���1,����,�אבקה מחלב כחוש 

���,���0,����,����,����,����,�אבקה מחלב מלא 

����������������11חלב מרוכז 

��1,����,����,���1,����,���0,�חלבוני חלב מרוכזים

���,���1,����,��1,��11,���1,�0אבקת מי גבינה 

�����������������1גלידות

���,����,����,���0,�אין נתוניםאין נתוניםתחליפי גבינה

1���,��1,����,����,�אין נתוניםאין נתוניםתערובות המכילות רכיבי חלב 

אבקות  של  בעיקר  בייבוא,  עליה  נרשמה  האחרונות  בשנים 

לסוגיהן. מגמה זו אף עלולה להתרחב עם הגדלת הליברליזציה 

הוא  לישראל  הייבוא  רוב  ומוצריו.  חלב  של  העולמי  בסחר 

במסגרת המכסות לייבוא במכס מופחת, שישראל מחויבת להם 

בהסכמי סחר בילטראליים. הייבוא מעבר למכסות אלו אפשרי, 

כדאי.  אינו  והייבוא  אפקטיבית  הנוכחית  המכסים  רמת  אך 

יש לציין כי יבוא חומרי גלם )אבקות חלב וחמאה( לתעשיות 

במסגרת  ממכס  פטור  לבע"ח,  ומזון  תינוקות  מזון  השוקולד, 

פטור מנכ"ל משרד המסחר והתעשייה. כמו כן, אין כל מכס על 

יבוא חלבוני חלב מרוכזים )קזאינים וקזאינטים(,יבוא תחליפי 

וייבוא של  גבינה המיוצרים מחלבון חלב ושומן ממקור צמחי 

תערובות המכילות חלבוני חלב. הייבוא הכולל של מוצרי חלב 

וחומרי גלם במונחים של חלב כחוש מוערך ב–20% מהענף, זהו 

עומד  העולמי  הסחר  )כל  אחרות  למדינות  ביחס  גבוה  שיעור 

על כ–6% מהייצור( וזאת למרות שלפי חוק תכנון משק החלב 

חלב  שיווק  כי  נאמר  )א(   2 סעיף   1992  - התשנ"ב  בישראל, 

לומר  כן  ניתן אם  יהיה מייצור מקומי בלבד.  ומוצריו בישראל 

כי למרות, התדמית של הענף כמוגן בפני יבוא, הרי שבמציאות 

מדובר על ענף חשוף למדי.

יבוא מוצרי חלב



שנתון מועצת החלב 2006

��

מלאי סגירה של חומרי גלם חלביים 

וגבינות קשות - טון

1997199819992000200120022003200420052006

������,��1�1�,�0,����,���1,����,����1�,�1,����,�אבקת מחלב כחוש

��1��1,0,����,����1,0��1,1����11,��0�,���1,��0חמאה

���,����,����,���1���,1�0�,0,����,���1,����,���0,�גבינות קשות ומותכות

���������������������0�������1גבינות צאן קשות

מלאי סוף שנה של חומרי גלם חלביים וגבינות קשות

אבקה מחלב כחוש - מלאי סוף שנה
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מחירי חומרי גלם חלביים על פי כשרות - ש"ח לטון

חמאה תעשייתית אבקה מחלב כחוש

כשרות 

בד"צמהדריןרגילה

כשרות 

בד"צמהדריןרגילה

1�,�1�1�,����0,0��1�,�1�1�,1��1�,��0ינואר-מרץ

1�,0��1�,01�1�,���1�,��11�,���1�,��1אפריל-יוני

���,�1�,���1�,�0��0,���1�,���1�,���1יולי-ספטמבר

�1�,���1�,����0,0�11�,���1�,0��1�,�0אוקטובר-דצמבר

17,27918,23820,04314,58915,10015,611ממוצע

מחירי חו"ג חלביים - ש"ח לטון

אבקה 

מחלב כחוש

חמאה 

תעשייתית

20001�,���1�,���

20011�,���1�,0��

20021�,���1�,���

20031�,1��1�,���

20041�,���1�,���

20051�,���1�,���

200617,27914,589

מחירי חומרי גלם חלביים

מחירי חומרי הגלם החלביים 

נגזרים ממחיר המטרה לחלב 

בקר ומתעדכנים יחד עם עדכון 

מחירי המטרה.

מחירי חומרי הגלם משתנים 

בהתאם לשינוי במחירי החלב 

הגולמי, העלות התעשייתית

המועמסת ויחסים התמחיריים 

בין חלבון לשומן.

יחסים אלו משתנים מדי פעם.

המחירים החל מהרבעון השני 

ב–2005 מבוססים

על תמחיר חדש בעקבות 

בדיקת רו"ח שהזמינו

משרדי החקלאות והאוצר.

18,000
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אבקה מחלב כחוש  

חמאה תעשייתית  
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פעילות לקידום צריכת החלב ומוצריו בשנת 2006

אדריאנה שוחט

מנהלת שיווק ופרסום, מועצת החלב

המסר

"3 ביום" - הכי בריא והכי טעים

חיוניים  תזונה  רכיבי  שמספק  תזונתי  נכס  הם  חלב  מוצרי 

מנות  שלוש  לפחות,  של,  צריכה  על  ממליצים  לכן  לבריאות, 

מוצרי חלב: חלב, גבינה ויוגורט, ביום בכל גיל.

מסרים משניים ומשלימים:

תורם לגדילה ולהתפתחות + בריא

בריא + חיזוק עצמות

אהוב על ילדים ובריא

הנאה ושמחה + בריאות

הרציונל שעומד מאחורי המסר הן הוכחות מדעיות לתרומתן 

ביום, לשמירה על משקל  של אכילת שלוש מנות מוצרי חלב 

תקין, רמה גבוהה של סידן, אורח חיים בריא ועוד

התכנית החינוכית "3 ביום" שהחלה בסוף שנת 2005, התחילה 

לתת את פירותיה כבר בתחילת 2006 עם העלייה בביקושים 

בענף  העוסקים  כל  של  המפרגנות  והתגובות  חלב  למוצרי 

שותף  להיות  כללית"  בריאות  "שירותי  של  הרצון  גם  החלב. 

למהלך הוכיח לנו, מעל לכל ספק, שהמועצה בדרך הנכונה.

"3 ביום" היה במרכז הפעילות השיווקית, כל פעולה שנעשתה 

במהלך השנה, באה לתמוך במסר.

עיקרי הפעילות בשנת 2006:

מטרות

בקרב  ומוצריו  חלב  של  לנפש  הצריכה  את  להגדיל  	•
האוכלוסייה.

לשפר את התדמית הבריאותית של מוצרי החלב. 	•

קהל המטרה

הקהילה המדעית רפואית - בשל השפעתם על העמדות  	•
של האוכלוסייה. בשנת 2006 ההתמקדות הייתה ברופאי 

משפחה, ילדים ודיאטניות.

ילדים בגילאי הגן - בשל היכולת להשפיע ביתר קלות על  	•
ההרגלים שלהם

נשים - בשל היותן הגורם המשמעותי ביותר במשק הבית,  	•
בתחום התזונה.

הכלים

אחד  לכל  שמתאימה  זמן  לאורך  מתמשכת  חינוכית  פעילות 

המטרה  קהלי  של  עמדתם  את  תשפר  אשר  המטרה,  מקהלי 

כלפי מוצרי חלב ותניע אותם לפעולה.

החשיבות  את  השונים,  הקהלים  בקרב  הטמיעו,  הכלים 

שבצריכת 3 מנות מוצרי חלב ביום, על בסיס יומיומי וקבוע.
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פעילות בקרב רופאים ודיאטניות 

פעילות  כנסים שבהם התקיימה  המועצה השתתפה במספר 

מגוונת מאוד: הרצאות של רופאים שתומכים במסרים )פרופ' 

צבי צדיק, ד"ר אירית פורז, ד"ר רונית אנדוולט, פרופ' אורית 

חמיאל(. בכנסים הוצבו דוכנים לחלוקת חומרי הסברה והעברת 

מסרים אודות "3 ביום".

רופאים  של  צוות  בישיבות  התקיימו  דיאטניות  של  הרצאות 

חלב,  מוצרי  שבצריכת  החשיבות  הוצגה  שבהן  חולים,  בבתי 

התרומה שלהם לאורח חיים בריא והפרכת מיתוסים.

וכלים  הלקוחות  בעבור  מידע  דפי  מדעיות,  חוברות  הופקו 

)BMIׂ שונים בעבור הרופאים )כמו גלגל

ישיר  בדיוור  נשלחו  וגם  ובסדנאות  בכנסים  חולקו  החומרים 

לרופאים ולדיאטניות, 

מידע מדעי פורסם גם בעיתונות שמיועדת לרופאים.

פעילות בקרב ילדים

הערכות  באמצעות  בגנים  התקיימה  לילדים  הפעילות  עיקר 

פעולה  שיתוף  ידי  על  הפעילות  את  השלמנו  ודן".  ל"סידה 

בריאות  "שירותי  עם  פעולה  ושיתוף  "הופ"  הילדים  ערוץ  עם 

כללית".

"הקונצונים"  של  סרטים  מספר  הופ"  "ערוץ  עם  יחד  הפקנו 

שבהם מעודדים את הילדים לאכול מוצרי חלב, כחלק מתזונה 

נכונה. סרטים אלה שודרו במהלך כל השנה מספר פעמים, כך 

שהילדים הצליחו להפנים את המסרים.

באירועי "פסטיבל דרך חיים" אשר התקיימו במהלך קיץ 2006, 

זכה  המתחם  לילדים.  פעילות  מתחם  הקמנו  הארץ,  ברחבי 

להצלחה רבה בכל קנה מידה.

פעילות בקרב נשים

חלב  צריכת  חשיבות  על  מידע  בהעברת  התמקדה  הפעילות 

טיפים  מתן  המשפחה.  לכל  בריא  חיים  מאורך  כחלק  ומוצריו 

מיתוסים  והפרכת  היומיומי  בתפריט  חלב  מוצרי  לשילוב 

הקשורים לחלב.

ידי  ועל  השונים  התקשורת  באמצעי  נעשתה  הפעילות  עיקר 

ללקוחות  דיוור  נשלח  כן,  כמו  לרופאים.  שהועברו  החומרים 

"שירותי בריאות כללית". 

כל הפעילות החינוכית מלווה ביחסי ציבור אינטנסיביים לאורך 

כל השנה, במטרה להטמיע את המסרים בקרב הציבור.

חגיגות החלב

חגיגות החלב 2006 נפתחו ב–13 בפברואר ברפת חוף השרון, 

הם  הגבינה.  ועד  חוויתית מהעטין  לסדנא  הוזמנו  העיתונאים 

נחשפו לכל תהליך ייצור החלב הגולמי וייצור גבינות. במקביל, 

מועצת  של  המנהלים  מועצת  של  חגיגית  ישיבה  התקיימה 

החלב.

27 מחלבות, 11 רפתות, פתחו שעריהם לביקורים וסיורים ו–12 

מחלבות קיימו מבצעים מיוחדים

"החברה  עם  יחד  החלב  בנושא  מודרכים  סיורים  התקיימו 

להגנת הטבע".

ופעילות רבה  ומוצריו  יריד חלב  7 הכוכבים" התקיים  ב"קניון 

לילדים. במקביל, 56 מסעדות ובתי קפה הציעו תפריט מיוחד 

על טהרת מוצרי החלב.

רשתות השיווק קיימו מבצעים ומותגו במיוחד.



תזונתיות  הנחיות  פורסמו   2005 בתחילת 
חלב  מנות   3 לצרוך  שהמליצו  חדשות  אמריקניות 
לתזונה  החלב,  מקבוצת  ערך  שווי  או  לפחות,  ליום 
שהראו  סקרים  פורסמו  במקביל  ובריאה.  מאוזנת 
הסידן   מכמות  חצי  רק  צורכת  האוכלוסייה  רוב  כי 

המומלצת, ואף פחות מכך.

צריכה  לעידוד   " " קמפיין  עלה  בתגובה, 
של 3 מנות חלב ביום לפחות - חלב, יוגורט וגבינה-  

למען עצמות חזקות יותר וגוף בריא יותר.

היום מתייחסים למוצרי החלב כאל חבילה בריאותית 
חיוניים  תזונה  מרכיבי  סידן,  על  נוסף  שמספקת, 
 , לבריאות כמו חלבון, ויטמינים מקבוצת  ויטמין 

, אשלגן ומגנזיום.   ויטמין 

מהי מנת חלב?
• חלב - כ- 240 מ"ל (כוס)

• גבינה - 100 גרם (עד 5% שומן)
• יוגורט - מנה של 240-200 מ"ל

מוצרי חלב ובריאות
מאוזנת,  דיאטה   - העצם  ובריאות  חלב  מוצרי   •
לבניית  מסייעת  ליום,  חלב  מנות   3 שמכילה 
העצם  של  מחלות  ולמניעת  יותר,  חזקות  עצמות 

(אוסטיאופורוזיס ושברים).
המשקל  על  לשמירה  טעימה  דרך   - חלב  מוצרי   •
דלי  חלב  מוצרי  שלושה  שאכילת  מראים  מחקרים 
שומן ליום, כחלק מתזונה מאוזנת מופחתת קלוריות, 
שומן  מסת  הורדת  משקל,  בהפחתת  לעזור  יכולה 

ושמירה על משקל לאורך זמן.
סידן שמקורו במוצרי חלב מסייע טוב יותר בהפחתת 
עקב  מזון,  בתוספי  שמקורו  סידן  לעומת  משקל, 
על  בחלב  נוספים  פעילים  חומרים  של  השפעתם 

חילוף חומרים בתאי השומן.
חלב  למוצרי  רגישות  אינה  ללקטוז  רגישות   •
ללקטוז  לרגישים  גם  ממליצות  ההנחיות  לראשונה, 
המוצרים  את  החלב  מוצרי  קבוצת  בתוך  למצוא 
המתאים להם (עד היום הורו ההנחיות לצרוך סידן 
ממקורות אחרים, לא חלביים) או ליטול את האנזים 

החסר לפני אכילת מוצרי חלב. 
• מוצרי חלב דלי שומן לטיפול ביתר לחץ-דם

הם  מאוזנת,  מתזונה  כחלק  שומן,  דלי  חלב  מוצרי 
חלק מהגישה המודרנית ליתר לחץ-דם, הן למניעה 

. והן לטיפול ( 
ביותר  היעילה  היא  ומוצריו  ספיגת הסידן מחלב   •

מבחינת הזמינות הביולוגית.

דוגמאות לכמות סידן במוצרי חלב:
    • כוס חלב 200 מ"ג

    • חצי גביע גבינה לבנה 125 מ"ג
    • חצי גביע גבינה לבנה מועשרת 200 מ"ג

    • פרוסת גבינה צהובה 200 מ"ג
    • גביע יוגורט 250 מ"ג

    • חצי קופסת סרדינים 160 מ"ג
    • כף טחינה גולמית 20 מ"ג

    • כף שומשום מלא 115 מ"ג
    • 2 תאנים מיובשות 75 מ"ג

    • כוס כרוב 38 מ"ג

אחריות ההורים
סקרים בארץ ובעולם מראים שילדים ובני נוער 
בתקופת  לא  ובייחוד  סידן,  די  צורכים  אינם 

הילדות הקריטית לבניית העצמות.

לחיקוי  מודל  מהווים  שהורים  לזכור  כדאי 
שמתקבעים  האכילה  והרגלי  לילדיהם, 
הן  הילדים  את  מלווים  הילדות  בתקופת 
כמתבגרים והן כמבוגרים. חשוב לתת לילדים 
בתפריט  חלב  מוצרי  ולשלב  אישית,  דוגמה 
את  ויהפכו  ההורים  את  יחקו  הילדים  היומי. 

צריכת מוצרי החלב להרגל.  

"טיפים" לשילוב מוצרי חלב בתפריט 
המשפחתי

של  שילוב  בחוכמה.  הבוקר  את  התחילו   •
מוצרי חלב בארוחת הבוקר נותן התחלה טובה 

ליום מלא כוח ואנרגיה
• הניחו על השולחן בעת הארוחה כוס חלב

בתוספת  יוגורט  כמו  וקלה,  חלבית  ארוחה   •
לחטיפים  נפלא  פתרון  להיות  יכולה  פרי, 

וממתקים
 • הפכו את הארוחה לזמן איכות במשפחה – 
מחקרים מראים שאכילה משפחתית משפרת 

את איכות תזונת הילדים
• שתפו את ילדיכם בתכנון הארוחה ובהכנתה 
- ילדים ייהנו לאכול מאכלים שהיה להם חלק 

בבחירתם או בהכנתם

"3 ביום" - ההנחיות החדשות 
ת או ברי ו נה  ו לתז
סידן הוא הבסיס החיוני והחשוב ביותר לבניית עצמות, הוא קובע את חוזקן 
ועמידותן. מוצרי חלב הם מקור הסידן התזונתי העשיר והטוב ביותר שקיים

שרית עטיה-שמואלי, דיאטנית קלינית 

למחלות  ומוצריו  חלב  צריכת  בין  קשר  נמצא  לא   •
דרכי הנשימה העליונות (נזלת, דלקות אזניים, אסטמה).

הילדות - חלון ההזדמנות לבניית מאגרי סידן בגוף 
תקופת הילדות היא חלון הזדמנות חד פעמי ובלתי 
חוזר להביא את העצמות שלנו לשיאן ולבנות עצמות 
בריאות וחזקות יותר לכל החיים. כשנסגר אותו חלון 
על  לשמור  הוא  שנותר  מה  הגדילה,  בסוף  הזדמנות 
גם בבגרות.  ולכן, צריכת סידן חשובה  מה שהשגנו, 
חלולה  עצם  היא  סידן  דל  בסיס  על  שנבנית  עצם 

ושבירה שתתקשה להשתקם בשנים שיבואו. 

לבניית  ביותר  והחשוב  החיוני  הבסיס  הוא  סידן 
עצמות. הוא הקובע את חוזקן ועמידותן. גוף האדם 
קבועה  אספקה  ולכן  בעצמו,  סידן  לייצר  יודע  אינו 
מקור  הם  חלב  מוצרי  תמיד.  חשובה  מהמזון  שלו 

הסידן התזונתי העשיר ביותר והטוב ביותר שקיים. 

כל תאי הגוף, תאי הלב, העצבים והשרירים זקוקים 
רמת  על  כך,  לשם  התקין,  תפקודם  לצורך  לסידן 
צריכת  אם  קבועה.  תמיד  להישאר  בדם  הסידן 
ל"בנק  פונה  הגוף  מספקת,  אינה  מהמזון  הסידן 
לו.  הנחוצה  הכמות  את  ממנו  ומושך  בשלד  הסידן" 
מובן ש"משיכת יתר" תגרום לעצמות להיות חלולות 

ושבירות.  

כללים "חלביים" לעתיד בריא יותר:
1. מוצרי חלב הם מקור הסידן הטוב ביותר הקיים

סידן קיים אמנם גם בירקות עליים ירוקים, סרדינים, 
כרוב  חמניות,  גרעיני  סויה,  מוצרי  שקדים,  טחינה, 
כדי  הרבה  מהם  לאכול  יש  אולם  נוספים,  וירקות 
חלב  מוצרי  לעומתם,  המומלצת.  לכמות  להגיע 

עשירים מאד בסידן.  

2. ההמלצות העדכניות לצריכת סידן (ארה"ב 2001)

גיל            כמות סידן יומית
           מומלצת במ"ג

3-1 שנים    500 

800        8-4

 1,300     18-9

1,000      50-19

 1,200           > 51

מדור אינפורמטיבי

www.milk.org.il -למידע נוסף היכנסו ל
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נרחבת  חינוכית  בפעילות  החלב  מועצת  החלה   2006 בשנת 

בגני הילדים וזאת, תחת הסיסמה "3 ביום".

לילדים  שמתארת  ודן",  "סידה  ערכת  את  הפיקה  המועצה 

בגילאי 6-4 את חשיבות אכילת לפחות 3 מוצרי חלב ביום. זאת 

בעזרת סיפור, משחקים והפעלות. כן כוללת הערכה מכתבים 

להורים בבית, שמתארים להם את חשיבות צריכת מוצרי חלב, 

בעיקר בגיל הילדות ומביאים מתכונים להכנת לביבות גבינה.

משרד  לאישור  וכן  הבריאות,  משרד  לאישור  זכתה  הערכה 

החינוך ששם נבדקה על ידי האחראית לנושא הבריאות.

עד סוף השנה חולקה הערכה לכ-6,000 גני ילדים. ההתפעלות 

וההתאמה  המושך  העיצוב  גדולים,  הם  הרצון  ושביעות 

שלהם,  את  עושים  בגן  והילדים  הגננת  לצרכי  המושלמת 

והערכה הפכה ללהיט.

בהמשך לערכת "סידה ודן" החלה מועצת החלב בדיוור ישיר 

לגננות, בעזרת עלון שנקרא "דפי חלב". בעיתון מידע בנושאי 

חלב ובריאות, וכן משחקים נוספים לילדים בנושא "סידה ודן".

הצגות  שמכינות  חברות  עם  פעולה  משתפת  גם  המועצה 

חברות  החלב.  ומוצרי  התזונה  בנושא  הילדים  לגני  מיוחדות 

אלה מעניקות לכל גן שהן מציגות בו, במידה ועדיין לא קיבל, 

את ערכת "סידה ודן".

לקראת שנת 2007 מתוכננות ערכות מיוחדות למגזר החרדי, 

וכן ערכות מתורגמות בעבור המגזר הערבי. כן ישלחו לפחות 

שני גיליונות חדשים של "דפי חלב" לגננות.

המועצה מתכננת להיכנס לבתי הספר בעזרת פעילות לכיתות 

הנמוכות - א' עד ו'.

חינוך בגני הילדים

ד"ר טובה אברך

מנהלת תחום חדשנות ובריאות
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שלושה ביום - מוצרי חלב בהנחיות

החדשות לתזונה ובריאות

שרית עטיה שמואלי

דיאטנית קלינית

בתחילת 2005 פורסמו הנחיות תזונתיות אמריקניות חדשות 

שהמליצו לצרוך 3 מנות חלב ליום לפחות, או שווי ערך מקבוצת 

החלב, לתזונה מאוזנת ובריאה. 

במקביל פורסמו סקרים שהראו כי רוב האוכלוסייה צורכת רק 

חצי מכמות הסידן המומלצת, ואף פחות מכך. 

בתגובה, עלה קמפיין "3 ביום" לעידוד צריכה של 3 מנות חלב 

ביום לפחות - חלב, יוגורט וגבינה, למען עצמות חזקות יותר 

וגוף בריא יותר. 

בריאותית  חבילה  כאל  החלב  למוצרי  מתייחסים  היום 

לבריאות  חיוניים  תזונה  מרכיבי  סידן,  על  נוסף  שמספקת, 

אשלגן   ,D ויטמין   ,A ויטמין   B, מקבוצת  ויטמינים  חלבון,  כמו 

ומגנזיום. 

מהי מנת חלב ?

חלב כ–240 מ"ל )כוס( 	•
גבינה 100 גרם )עד %5 שומן( 	•
יוגורט מנה של 200-240 מ"ל 	•

מוצרי חלב ובריאות 

שמכילה  מאוזנת,  דיאטה   - העצם  ובריאות  חלב  מוצרי  	•
יותר,  חזקות  עצמות  לבניית  מסייעת  ליום,  חלב  מנות   3

ולמניעת מחלות של העצם )אוסטיאופורוזיס ושברים(. 

מחקרים   - המשקל  על  לשמירה  טעימה  דרך  חלב  מוצרי  	•
מראים שאכילת שלושה מוצרי חלב דלי שומן ליום, כחלק 

מתזונה מאוזנת מופחתת קלוריות, יכולה לעזור בהפחתת 

משקל, הורדת מסת שומן ושמירה על משקל לאורך זמן.

בהפחתת  יותר  טוב  מסייע  חלב  במוצרי  שמקורו  סידן   

משקל, לעומת סידן שמקורו בתוספי מזון, עקב השפעתם 

של חומרים פעילים נוספים בחלב על חילוף חומרים בתאי 

השומן.

לראשונה,  חלב.  למוצרי  רגישות  אינה  ללקטוז  רגישות  	•
בתוך  למצוא  ללקטוז  לרגישים  גם  ממליצות  ההנחיות 

)עד  להם  המתאימים  המוצרים  את  החלב  מוצרי  קבוצת 

לא  אחרים,  ממקורות  סידן  לצרוך  ההנחיות  הורו  היום 

מוצרי  אכילת  לפני  ליטול את האנזים החסר  או  חלביים(, 

חלב.

מוצרי חלב דלי שומן לטיפול ביתר לחץ–דם - מוצרי חלב דלי  	•
שומן, כחלק מתזונה מאוזנת, הם חלק מהגישה המודרנית 

ליתר לחץ–דם, הן למניעה והן לטיפול.

ומוצריו היא היעילה ביותר מבחינת  ספיגת הסידן מחלב  	•
הזמינות הביולוגית. 

אין הוכחה מדעית - לא נמצא קשר בין צריכת חלב ומוצריו  	•
אזניים,  דלקות  )נזלת,  העליונות-  הנשימה  דרכי  למחלות 

אסטמה(.
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ייצור חלב כבשים עמד בשנת 2006 על 11 מיליון ליטרים לעומת 

11.5 בשנת 2005, כלומר, ירידה של כ–5%. זהו גידול של למעלה 

מ–10%, כאשר הגידול בעשור האחרון )2006-1997( עומד על 

נובעת מירידה מתמשכת בביקוש לחלב  22%. הירידה בייצור 

ולמוצריו. הירידה בשיווק מוצרי חלב כבשים מדאיגה  כבשים 

והעזים.  בניגוד למגמות שנרשמו בענפי הבקר  ובייחוד שהיא 

ייצור חלב הכבשים מהווה בשנת 2006 כאחוז אחד מסך ייצור 

החלב )בקר, כבשים ועזים(.

ש"ח   3.80 על  השנה  גם  עמד  גולמי  כבשים  לחלב  המחיר 

לליטר, כאשר במסגרת המדיניות לעידוד ייצור חלב בחודשים 

)ינואר- חודשים  תשעה  במהלך  מנכים  אוקטובר-דצמבר, 

ספטמבר( 10 אג' לליטר וברבעון האחרון המחיר מקבל תוספת 

של 35 אג' לליטר.

תכולת השומן הממוצעת בשנת 2006 עמדה על 5.80% לחלבון, 

לעומת 5.72% בשנת 2005. השיווק המקומי של גבינות מחלב 

כבשים ירד השנה ובעיקר בקטגוריה של הגבינות הקשות, ששם 

נרשמה ירידה של 9.7%. בשנת 2006 יוצאו 372 טון גבינות רכות 

מחלב, לעומת 267 בשנת 2005. במונחי נוזלים מדובר ב–1.7 מיליון 

ליטרים, כלומר, כ–15% מייצור חלב הכבשים הופנה לייצוא. רוב 

הייצוא נעשה ע"י אגודת הנוקדים. ענף הכבשים נמצא בתהליך 

של שינוי מבני שמתבטא בקיטון מספר הדירים ובגידול בגודל 

יחידת הייצור הממוצעת. למעלה מ–50% מהכנסות דיר הכבשים 

לחלב מגיעות ממכירת טלאים. המחיר הממוצע לטלאים עלה 

במידה  מיתנה  הבשר  במחיר  העלייה  בכ–13%,   2006 בשנת 

מסוימת את השפעת הייקור במחירי המזונות. בענף פעילות 

כ–15 מחלבות שמייצרות ומשווקות מוצרים מחלב כבשים.

חלב כבשים

ייצור חלב עזים עמד בשנת 2006 על 7 מיליון ליטרים לעומת 

בעשור  הגידול  כאשר   ,14% של  גידול  זהו   .2005 בשנת   6.2

האחרון )2006-1997( עומד על 172%. ייצור חלב העזים מהווה 

החלב  ייצור  מסך  אחד  אחוז  מחצי  יותר  קצת   2006 בשנת 

זה  בענף  מאורגן  הלא  השיווק  היקף  ועזים(.  כבשים  )בקר, 

גבוה יחסית ומוערך בלמעלה ממיליון ליטרים. בענף פעילות 

15 מחלבות המדווחות למועצת החלב, מהן 14 קולטות חלב 

כמחלבות  המוגדרות  קטנות  מחלבות  וחלקן  מדירים  ישירות 

בוטיק. בשנים האחרונות נמצא הענף בצמיחה ומספר הדירים 

הרשומים במועצת החלב נמצא בעלייה. בשנת 2006 גדל שיווק 

גבינות רכות מחלב עזים ב–31%. הגידול בגבינות קשות מחלב 

עזים עמד על 9% והגידול ביוגורט עזים עמד על 34%. כל ייצור 

חלב העזים מיועד לשוק המקומי.

המחיר לחלב עזים גולמי עמד השנה על 2.90 ש"ח לליטר )מחיר 

חלב עזים מחושב כ–171% ממחיר חלב בקר, כאשר במסגרת 

מתווספים  נובמבר-דצמבר  בחודשים  חלב  לעידוד  המדיניות 

45 אג' למחיר החלב( .

חלב עזים
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קבלת חלב כבשים למחלבות על פי 

חודשי השנה, אלפי ליטרים

20052006

�����1ינואר

�����0פברואר

��1,0��1,0מרץ

��1,10�1,0אפריל

�1,���1,�0מאי

��1,�1�1,1יוני

1,11�1,0�1יולי

������אוגוסט

�10��1ספטמבר

������אוקטובר

�����1נובמבר

������דצמבר

11,52710,966סך הכול

קבלת חלב כבשים למחלבות 

על פני שנים, אלפי ליטרים

אלפי ליטריםחלב כבשים

1997�,0�1

1998�,���

1999�,�1�

2000�,���

2001�,���

200210,���

2003�,��1

200410,���

200511,���

200610,966

קבלת חלב כבשים
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קבלת חלב עזים למחלבות על פי 

חודשי השנה, אלפי ליטרים

20052006

�����1ינואר

������פברואר

�����0מרץ

�����0אפריל

������מאי

������יוני

����10יולי

������אוגוסט

������ספטמבר

�����1אוקטובר

������נובמבר

�����1דצמבר

6,1717,027סך הכול

קבלת חלב עזים למחלבות 

על פני שנים, אלפי ליטרים

אלפי ליטריםחלב עזים

1997�,��1

1998�,���

1999�,��0

2000�,���

2001�,���

2002�,1��

2003�,1��

2004�,�0�

2005�,1�1

20067,027
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2005  

13.87%גידול 06-05

172.3%גידול 06-97

11.77%גידול שנתי ממוצע
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שיווק מוצרי חלב מחלב כבשים - טון 

גבינות רכות 

מחלב כבשים

גבינות 

לחיתוך מחלב 

כבשים

סך הכול 

גבינות לבנות 

מחלב כבשים

גבינות קשות 

מחלב כבשים

יוגורט מחלב 

כבשים

1997�1�10����00�1

1998����������0��

1999������1��0���

2000���1���1������

2001�������10����0

2002��01������10111

2003��������������1

2004���������������

2005��������0������

2006��������������1

מגמה שנתית 

ממוצעת
13.0%-0.7%31.3%

שיווק מוצרים מחלב כבשים

1,000
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900

800

700
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500
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400
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שיווק מוצרי חלב מחלב עזים - טון 

גבינות רכות 

מחלב עזים

גבינות 

לחיתוך מחלב 

עזים

סך הכול גבינות 

לבנות מחלב 

עזים

גבינות קשות 

יוגורט עזיםמחלב עזים

חלב עזים 

לשתייה

חמאה מחלב 

עזים

1997����10�1�1����

1998����1��1������

1999�011�1���0�11��0

20001�1��1��1��1��10�

2001���������10�1111�

2002����1���������1�11

2003����0�0�����1�1��1

2004111�����������1���1

2005�����������������1

200611���0���������1��1

מגמה שנתית 

ממוצעת
15.5%10.6%31.8%19.5%

400
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300

200
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100
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יצוא גבינות צאן - טון

עזיםכבשים

גבינות רכות 

מחלב כבשים

גבינות קשות 

מחלב כבשים

גבינות רכות 

מחלב עזים

גבינות קשות 

מחלב עזים

19971�������

1998�01�0�1�

1999�0�1�-

20001����1�

20011���-�

2002�0�1�--

2003����1--

2004���1�--

2005���10--

20063725-2
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מחירים ממוצעים של בשר כבשים 

משקל חי - ש"ח לק"ג 

200420052006

�.1�.0 �0 �.�1טלאים

�.�0 �.�1 �.�1טליות

10.0 1�.0 �.�כבשים

מחירי מטרה לחלב כבשים, 2006

סך הכולאיזון עונותמחיר מטרה

�0.� 0.10- �0.� ינואר-מרץ

�0.� 0.10- �0.� אפריל - יוני

�0.� 0.10- �0.� אוגוסט-ספטמבר

�1.� ��.�0 0.� אוקטובר-דצמבר

מחירי מטרה לחלב עזים, 2006

מחיר מטרה

��.� ינואר-מרץ

�1.� אפריל - יוני

��.� אוגוסט-ספטמבר

��.� אוקטובר-דצמבר

מחיר המטרה לחלב כבשים 

נקבע בהסכמה במסגרת

שולחן מגדלי כבשים  

שבמועצת החלב.

בשולחן חברים נציגי מחלבות, 

אגודת הנוקדים, מועצת החלב 

ומשרד החקלאות

מחיר מטרה לחלב צאן - ש"ח לליטר

מחיר מטרה לחלב עזים מבוסס 

על 170% ממחיר המטרה לחלב 

בקר, כאשר ברבעון האחרון

יש תוספת של עוד 45 אג' 

לליטר

מחיר מטרה ממוצע לחלב כבשים
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כמחצית מצריכת בשר הבקר בישראל וברש"פ היא בשר בקר 

טרי. בישראל 60% מצריכת הבקר היא מבשר קפוא ומיובא ו–

40% מקורו בבשר טרי. בשטחי הרש"פ חלקו היחסי של הבשר 

הטרי גבוה יותר. צריכת בשר הבקר בישראל עומדת על כ–15 

ק"ג לנפש - צריכה נמוכה הן ביחס למקובל בארצות המפותחות 

והן  ק"ג בארגנטינה(  ו–60  באירופה  ק"ג   20 ק"ג בארה"ב,   40(

ביחס לצריכת בשר עוף )למעלה מ–40 ק"ג לנפש בשנה צריכה 

של בשר פטם והודו(. מקורות הבשר הטרי הם:

כ–52 אלף עגלים שמקורם ברפת החלב.

כ–50 אלף פרות ועגלות מרפת החלב.

כ–35 אלף ראשי בקר מעדרי הבקר לבשר.

שיא  שנת  הייתה   2006 שנת  בשנה,  )תלוי  ראש  אלף   120-60

בייבוא,  עגלים שמקורם  ראש(  אלף  כ–120  בקר  ראשי  בייבוא 

חלקם מפוטמים 10-4 חודשים בשנה. עגלים אלו מיובאים ללא 

מכס, וחלקם מיועדים לשחיטה מידית וחייבים במכס של 1.15 

ש"ח לק"ג.

חלק ניכר מהיצע בשר בקר טרי מקורו ברפת החלב ולתנאי   

)ככל  החלב  ייצור  עלות  על  מידיות  השלכות  בענף  הסחר 

שהפדיון מבשר גבוה יותר, הרי שהעלות נטו לייצור חלב נמוכה 

יותר, ולהיפך( ומכאן על מחיר המטרה.

מקור מקומי נוסף של בקר הם כ–245 עדרי הבקר במרעה   

דונם  מיליון  בכ–1.2  ומשתמשים  אימהות  אלף  כ–45  המונים 

שטחי מרעה, 27 מעדרי הבקר הם במגזר השיתופי )קיבוצים 

ומושבים שיתופיים( והשאר בבעלות פרטית. רוב הבקר למרעה 

מרוכז בצפון הארץ )גולן, גליל, גלבוע( ובאזורי ספר. לעדרי בקר 

חשיבות לאומית ואקולוגית בתפיסת שטחים פתוחים שאינם 

מתמודדים  הבקר  עדרי  שרפות.  ובמניעת  לעיבוד  ניתנים 

ועם פגעי אדם הכוללים  ובצורת  כגון טרפות  עם מכות טבע, 

גנבות, כניסה לא מורשית לשטחי מרעה וגרימת נזקים לציוד 

בשמירת  הבקר  עדרי  של  החשוב  תפקידם  לאור  ולשטחים. 

אלו  עדרים  נתמכים  שנים,  מספר  מזה  הפתוחים,  השטחים 

במספר מערכות: מענקים לגידור שטחים מפני טריפות זאבים, 

מענקי פיתוח במסגרת מנהלת ההשקעות בחקלאות, תמיכות 

ברכישת פרים להשבחת העדרים ובעיקר תמיכה שנתית של 

כ–7 מיליון ש"ח - תמיכות ישירות בענף.

בשנת 2006, מכת הגנבות פגעה קשה מאד בענפי הרפת   

והבקר, הן במרעה והן בגנבות ממפטמות ומחצרות של עגלים 

יונקים. הטיפול בבעיה זו צריך להיות מערכתי ולכלול את כל 

גורמי האכיפה והענישה תוך העמדת משאבים לנושא.

בשנת 2006 עלו מחירי בשר הבקר בשוק החי )עגלים , עגלות 

ופרות( וזאת למרות הגידול בהיצע )הייבוא היה גבוה בכ-40 

ע"י  מוסברת  המחירים  עליית   .)2006 לשנת  ביחס  ראש  אלף 

עלייה ברמה עולמית של מחירי הבקר וכן בשל הגידול בביקוש 

לפעילות  תנובה"  "בקר  כניסת  בעקבות  טרי,  לבשר  המקומי 

בשוק הבשר. יחד עם עליית מחירי הבשר, עלו מאד גם מחירי 

גרעיני המספוא ומחירי העגלים היונקים והרווחיות הממוצעת 

סוף  לקראת  שב–2005.  לזו  דומה  נשארה  הפיטום  בשלוחת 

היקפי  בגלל  בעיקר  המחירים,  עליית  מגמת  התמתנה  השנה 

הייבוא.

בשר בקר
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אומדן צריכת בשר בקר בישראל  2006

 

ראש

 000,�� עגלים מרפת החלב

 1�,000 עגלות מרפת החלב

 000,�� פרות מרפת החלב

 000,�� ראשי בקר מעדרי הבקר לבשר

 10�,000 יבוא שנשחט ב–2006

 000,��� סך הכול

 �0,000 מזה לרש"פ

 192,000 יתרה לצריכה בישראל

טון

�1,�00 סך הכול משקל חי

התפלגות���,�� סך הכל משקל בשר אכיל

%�����,�� בניכוי טרפות לשיווק ברש"פ

000��%,�� צריכת בשר בקר קפוא )ללא ח"פ(

103,372 סך צריכת בשר בקר בישראל

הערה: ללא חלקי פנים כ–10 אלפים טון

אלפים��0,� אוכלוסייה קבועה 2006  )למ"ס(

ק"ג בשנה��.�1 צריכה ממוצעת לנפש

ק"ג בשנה��.� טרי

ק"ג בשנה��.� קפוא
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מחירי עגלים מרפת החלב בגמר פיטום 

ש"ח לק"ג חי

20052006

��.�1 ��.10 ינואר

1�.01 ��.10 פברואר

��.�1 ��.10 מרץ

��.�1 ��.10 אפריל

��.�10.1� 1 מאי

��.�10.0� 1 יוני

10.1� 1�.01 יולי

��.11 ��.10 אוגוסט

��.11 ��.11 ספטמבר

��.11 ��.11 אוקטובר

10.�1 ��.11 נובמבר

��.� ��.�1 דצמבר

12.15 10.99 ממוצע

מקור: הדף הכחול, התאחדות מגדלי בקר בישראל.

מחיר בשר - ש"ח לק"ג חי

פרותעגלים ש"ל

2000 �.��  �.1� 

2001 �.��  �.�� 

2002 �.��  �.�� 

2003 �.��  �.�� 

2004 �.��  �.�� 

2005 10.��  �.�� 
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מחירי בשר פרות יוצאות מרפת החלב 

ש"ח לק"ג חי

20052006

00�.�1.�ינואר

�0.���.�פברואר

��.�00.�מרץ

�0.���.�אפריל

��.��0.�מאי

�0.���.�יוני

�0.���.�יולי

�1.���.�אוגוסט

��.���.�ספטמבר

��.���.�אוקטובר

��.���.�נובמבר

��.��0.�דצמבר

 6.97  5.49 ממוצע

מקור: הדף הכחול, התאחדות מגדלי בקר בישראל.

יבוא עגלים )לפיטום ולשחיטה, כולל הרש"פ( לישראל 

אלפי ראשים

1997 1� 

1998 �� 

1999 �0 

2000 �� 

2001 10� 

2002 �0 

2003 �0 

2004 �� 

2005 �0 

2006 1�0 

מקור: השירותים הווטרינרים
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תחשיב נורמטיבי לפיטום עגל מרפת החלב ש"ח לק"ג חי

יונימאיאפרילמרץפברוארינואר

��.���.���.���.���.���.�עלות ולד )כולל ריבית ותמותה(

��.���.���.���.���.���.�מזון וקש

��.1.�01.�01.��1.��1.��1חומרים ושירותים

��.0.��0.��0.��0.��0.��0עבודה וכלליות )כולל עבודת בעלים(

��.0.��0.��0.��0.��0.��0החזר הון

��.11.1�11.��11.��11.��11.��11סך הוצאות פיטום

��.�1�.��1�.011�.��1�.��1�.��1פדיון

��.���1�.0��.1.���.��0.�תרומה להון ועבודה )תרומה א'(

1��.1�1.�1.���.���.��0.�תרומה להון )תרומה ב'(

��.1.��1.��1.��1.��1.��0רווח או הפסד )תרומה ג'(

ממוצעדצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולי

��3.30.���.���.���.���.���.�עלות ולד )כולל ריבית ותמותה(

��5.37.���.���.��0�.�1.���.�מזון וקש

1.��1.��1.��1.��1.�11.��1.55חומרים ושירותים

0.��0.��0.��0.��1.001.010.97עבודה וכלליות )כולל עבודת בעלים(

0.��0.��0.��0.��0.��0.��0.55החזר הון

11.��11.��11.��11.��1�.��1�.��11.74סך הוצאות פיטום

1�.0111.��11.��11.��10.�1�.��10.64פדיון

0.1�-1.1�0.42-��.1.��1.�11.��1תרומה להון ועבודה )תרומה א'(

1�-0.55.�-�1.1-��.0.��0.��0.��0תרומה להון )תרומה ב'(

1.10-��.�-��.0.1�-1-��.0.1�-0.0�0רווח או הפסד )תרומה ג'(

מבוסס על תחשיבי המחלקה הכלכלית, התאחדות חקלאי ישראל
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עלות פיטום עגל מרפת החלב

החזר הון  

עבודה וכלליות   

)כולל עבודת בעלים(    

חמרים ושירותים  

מזון וקש  

עלות ולד   

)כולל ריבית ותמותה(    

פדיון  
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קהלים  בשני  מתמקדת  טרי  בקר  בשר  לקידום  הפעילות 

עיקריים: קצבים )חברי מועדון הקצבים( ואנשי מקצוע בתחום 

הרפואה )בעיקר דיאטניות ורופאים(.

המסרים העיקריים השנה היו:

בשר בקר טרי - טעים, משתלם יותר, נחשב יותר איכותי, מיועד 

ל"מבינים בבשר"

בשר בקר מופשר, או בשר בקר מיושן מבשר בקר קפוא, אינו 

בשר בקר טרי

בשר בקר רזה - יש דבר כזה!

פעילות בקרב קצבים

במהלך השנה הוחתמו קצבים על אמנת הבקר הטרי, שלפיה 

שאינו  בשר  ולהפריד  טרי  בקר  בשר  למכור  מתחייבים  הם 

פרסום באתר  קיבלו עמוד  על האמנה  טרי. אטליזים שחתמו 

האינטרנט של המועצה.

מידעון  שכוללת  המועדון  של  השוטפת  בפעילות  המשכנו 

והרחבת  הלקוחות  בעבור  הסברה  חומרי  חלוקת  תקופתי, 

הידע של הקצבים בנושאים שונים.

פעילות בקרב אנשי מקצוע בתחום הרפואה

אשר  ורופאים  דיאטניות  בקרב  אינטנסיבית  פעילות  קיימנו 

כללה: השתתפות בכנסים מקצועיים, הפקת חוברות המציגות 

והחשיבות  טרי  בקר  בשר  של  הבריאותיים  היתרונות  את 

שבשילוב בשר בקר כחלק מהתפריט של המשפחה. התקיימו 

שומנים  בנושא  שעוסקים  רופאים  עם  אישיים  מפגשים 

וסדנאות קולינריה.

פעילות לקידום בשר בקר טרי

אדריאנה שוחט

מנהלת שיווק ופרסום, מועצת החלב
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ענף החלב בעולם
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ייצור עולמי של חלב גולמי לסוגיו - מיליוני טון

1997

אומדן 

2006

שינוי 

10 שנים

מגמה 

שנתית 

ממוצעת

%�.��1.01�.1%1 �.��� חלב פרה

%�.�%�.���.�0 �.�� חלב בופאלו

%�.�%0.��.�1�.1 1 חלב עזים

%�.�%0.��.� �.� חלב כבשים

1.�0.0%0.0% �.1 אחר

644.016.9%1.7% 551.0 סך הכול חלב

IDF :מקור

התפלגות ייצור חלב בשנת 2006

חלב בופאלו

12.5%

חלב עזים

1.9%

חלב כבשים

1.3%

אחר

0.2%

חלב פרה

84.0%
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ייצור חלב בקר לפי אזורים - מיליוני טון

1997

אומדן 

2006

שינוי

10 שנים

מגמה 

שנתית 

ממוצעת

%�.�%�.���.�� 1.�� אפריקה )דרא"פ קניה וזימבבואה(

%�.�%1.�10�.�1 �.�0 צפון אמריקה )ארה"ב, קנדה ומקסיקו(

%�.�%1.��1.�� �.�� דרום אמריקה

%�.�%�.���1.1 �.�� אסיה )סין, יפן, הודו  וישראל(

)EU15( 0.1%-%�.1-�.�11 �.1�1 האיחוד האירופי

%�.0-%�.�-�.� �.� שאר מערב אירופה )שויץ, נורבגיה ואיסלנד(

)EU–�%0.��.11 �.10 מזרח ומרכז אירופה )כולל מצטרפות ל.�%

%�.�%0.��.�� �.�� חבר המדינות )כולל הרפובליקות האסיתיות(

1%.�%�.0�0.�� �.�0 אוקיניה )ניו–זילנד ואוסטרליה(

%�.0-%�.�-�.�0 �.�1 אחר

541.015.1%1.6% 469.9 סך הכול

IDF :מקור

התפלגות ייצור חלב בקר - 2006

צפון אמריקה

20%

דרום אמריקה

9%

מערב אירופה

23%
מזרח ומרכז אירופה

14%

אסיה

17%

אוקיאניה

5%

אחר

12%
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מחיר ממוצע בשער המשק לחלב בקר גולמי מושווה רכיבים

יורו, 100 ק"ג, 4.2% שומן, 3.35% חלבון

ניו–זילנד ארה"ב ממוצע EU ישראל 

 1999 ��.�� ��.�� ��.�� 1�.��

 2000 ��.0� �1.0� ��.�� 1�.��

 2001 �1.�� ��.�� ��.�� 1�.�0

 2002 ��.�1 �1.�� ��.�� 1�.��

 2003 ��.�� �0.�� ��.�� 1�.1�

 2004 �1.�� ��.�0 �0.�� 1�.��

 2005 �1.�� ��.�� ��.�� 1�.��

2006 �0.�� ��.�� ��.�� 1�.1�

LTO :מקור

למדי,  מורכבת  גולמי  חלב  מחירי  של  בין–לאומית  השוואה 

השונות  במחלבות  התשלום  בשיטות  השונות  עקב  וזאת 

שוטפים,  תשלומים  כוללים  התשלומים  העולם.  במדינות 

שנתיים  סוף  החזרים  חלב,  איכות  בגין  והפחתות  תוספות 

על  מבוססת  כאן  שמופיעה  ההשוואה  וכו'.  בקואופרטיבים 

נתונים שמפורסמים באתר הולנדי WWW.MILKPRICE.NL. באתר 

מצוטטים מחירים של 17 המחלבות הגדולות באירופה ונתונים 

בשער  הם  המחירים  ומניו–זילנד.  הברית  מארצות  ממוצעים 

המשק ביורו לק"ג ל–4.2% שומן ו–3.35% חלבון, המחיר בישראל 

הותאם לערכים אלו בהתאם לנוסחת התשלום על פי רכיבים 

המופעלת בישראל.

חומר  עלות  את  בעיקר  מייצגים  אלו  מחירים  כי  לזכור  יש 

הגלם למחלבה ולא את הכנסות המגדל, באירופה יש להוסיף 

להכנסות המגדל גם תמיכות ישירות לא מבוטלות.
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מחירים עולמיים של חומרי גלם חלביים 

דולר לטון, פו"ב אירופה

אבקה 

מחלב כחוש

חמאה 

תעשייתית

82% שומן

2002 1,�00 1,000

2003 1,�10 1,��0

2004 �,�00 1,�00

2005 �,�00 �,��0

2006 �,1�0 �,1�0

IDF מקור: ארגון החלב העולמי
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השוואה בין מחירים עולמיים של חומרי גלם חלביים למחירים בישראל 

דולר לטון

חמאה תעשייתיתאבקה מחלב כחוש

שנה

מחיר 

עולמי

מחיר 

בישראל

פער 

באחוזים

מחיר 

עולמי

מחיר 

בישראל

פער 

באחוזים

2002 1,�00 �,���1��% 1,000 �,0���0�%

2003 1,�10 �,�1�1�1% 1,��0 �,1��1��%

2004 �,�00 �,0����% 1,�00 �,�����%

2005 �,�00 �,����0% �,��0 �,0����%

2006 2,150 3,87780% 2,170 3,27451%

נתונים נבחרים על מספר מדינות

מדינה

פרות

אלפי ראש

חלב

אלפי טון

חלב לפרה

אחוז חלבוןאחוז שומןק"ג לשנה

מחיר 

ממוצע 

 סנט לק"ג 

EU-15 1�,��0 11�,��� �,�00 �.0� �.�� ��.�0

��.�� ��.� ���,� ���,0�1 �0,� ארה"ב

1�0 1�.�0,� ���,�� ��0,� רוסיה

��.��  �1.� ��.� ���,� ���,� ��1,0 קנדה

���,� ��0,� �00,� ארגנטינה

�0.�� ���,� ���,� ��1,0 יפן

1�.�0 ���,� ���,�� 1�,1�1 סין

��.�1,0�� 1 ���,�� 1�0,�� הודו

10.� ��1,� 010 10,�00,� אוסטרליה

Agra Informa :מקור



רשימת המחלבות

פקסטלפוןכתובתשם המחלבה

03-690400003-6904428רב מכר, רמת השרון, ת"ד 7007, מיקוד 47100תנובה - הנהלה

03-6904834 04-6904830אזור התעשייה אלון התבור 18550, ת"ד 1071 מחלבת אלון תבור

04-653013804-6530248תל–יוסף 19132מחלבת תל יוסף

02-690487602-6904835ירמיהו 28 ירושליםמחלבת ירושלים

08-690497308-6904967דרך מנחם בגין 2 רחובותמחלבת רחובות

08-698608308-6986096אזור התעשייה קרית מלאכי 70900, ת"ד 497 מחלבת טנא נגה

03-694949403-6953439יגאל אלון 115, ת"אטרה - מילקו

04-901888804-9018047 ת"ד 257, מיקוד 20179, פארק תעשיות בר–לבשטראוס

08-635744008-6357600קבוץ יטבתה, ד"נ חבל אילות 88820יטבתה

04-696190204-6961128ת"ד 95, קצרין - 12900רמת הגולן

03-555022203-5517961רח' הסוללים 7, בת–ים 59597גד

04-676034304-6760105אזור התעשייה מרכז כדורי, גליל תחתוןא.א.תבור בע"מ

08-993434008-9934341ת"ד 5164, נתיבותאביב

04-698988804-6989886כרם בן זמרה, מרום גליל 13815אדיר

09-882239409-8822394 מושב בית–יצחק 42920אחים מאיר

054-486225004-6751106קיבוץ כנרתאל–ולור

04-657025204-6406518קבוץ הסולליםאל ארז

04-653715704-6531000כפר יחזקאלארבלה

052-828965208-9226589מושב מצליחארגמן

04-638306404-6383064באקה אל גרביה 30100אבו טועמה 

04-6354904מועאיה 30023, ת"ד 111אלרוחה

08-855416608-8554857מושב אימונים 79265אורורה

 03-9663311מושב בית חנןבן בסט

04-695187004-6951870אזור התעשייה דרומי, קרית שמונהבר גליל

04-653143104-6531431 כפר יחזקאל, ד"נ גלבוע 18925ברקנית

04-638100704-6382358 כפר ג'ת )משולש( 30091ג'ת

08-856194608-8562274 אזור התעשייה הכבדה, אשדודגבינות הכפר - הכפריה

04-6985072   רמת הגולן, ד"נ צפון 12408גבינות נמרוד

04-692143104-6822018ת"ד 1247, עיר עתיקהגבינות המאירי

09-887486609-8874866הכידר 22, אזור התעשייה נתניהגבינות החלבן

03-9772733 03-9711501כפר טרומן, משק 42גל

04-609977504-6099736מושב שדמות מחולהגלעד

03-695035303-6950353יגאל אלון 161, ת"אדשן

04-622286604-6222771דגן 19, בנימינה השומרון

04-994468204-9947198 תמרה, ת"ד 10, ד"נ גליל עליון 24930הגליל

04-8390392 כפר עוספיה, ת"ד 38 מיקוד 30090הכרמל

03-931634303-9309701אלכסנדר ינאי 28, סגולה, פ"תהמושבה

04-986640104-9861090מושב אלון הגלילהמחלבה של יואב

050-863240104-6258026גן יאשיההמחלבה של יובל

04-956606204-9881071גילון, ד"נ משגב ת"ד 113הנוקד

04-640775704-6591520המסגר 1, אזור התעשייה עפולה עליתהצפון

04-950200304-9501236קבוץ הרדוףהרדוף

08-853523308-8523750רח' העבודה 20/5 אשדודהמכבים

050-5327387הר שאבי יודפת ד"נ משגב 20180חלב עם הרוח
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פקסטלפוןכתובתשם המחלבה

04-9858120כפר יאסיףחמודי

08-857450808-8573275מושב בצרוןחוות הבאפלו

057-729547904-9905964הר כמוןחוות רום - הר כמון

054-4218788/9ד"נ חלוצה 85515, מועצה אזורית רמת הנגבחוות נאות

054-4758787ת"ד 525, קרית גת 82104חוות פיליפ

04-982255404-9520299 מושב בן–עמי 25240טבע עז

08-922851608-9228516נווה דורון 36טל

04-989298104-9894722ת"ד 524, קניון דרכיםטלית

08-943108908-9427319מושב בית גמליאלי' מרדכי

04-959246504-9935615מושב היוגביוגבי העמקים

08-677613008-6776110ביה"ס כפר סילבר, ד"נ חוף אשקלון 79295כפר סילבר

04-994650804-9940205 כפר כאבול ת"ד 42963 716כאבול

09-835503009-8353513התרופה 1 נתניה, אזור התעשייה החדשמחלבנה

050-7537241כפר גלעדימחלבת א.א.

04-6620443ת"ד 78, כפר תבור 15241מחלבת בר בכפר

04-8394688דלית אל כרמל 30056מחלבת ההר

03-9711860כפר טרומןמחלבת הכפר

04-697431404-6827131אזור התעשייה החדש צפתמחלבת ההר הירוק

03-908890203-9098439מושב נחלים 49950מרקוביץ צאן

04-636611104-6308019כפר הרואהמשק יעקבס

054-4466335חוות עזים, נטף 35, 90804נטף - הר הרוח

08-635819208-6358168נאות סמדרנאות סמדר

08-635819208-9436102מושב בניהנועם גבינות

03-933778103-9328960מושב נחלים 49950נחלים

08-927883808-9278805קיבוץ נחשוןנחשון צאן

04-9943024   שכונת אל–חמרהסוד הטבע

052-2603762     בית הכרם, ת"ד 3031, ירושליםסטף

04-638254104-6385327באקה אל גרביה 30100עדי

08-859696808-8592526רח' הכחול 10 אזור התעשייה כנותערבה

04-698989404-6989680דואר כרמיאל 20100עין–כמונים

08-9227306 08-9227266מושב עזריה 50 עיברי

04-9899311 קבוץ הזורע 30060עז עברית

03-533176603-9311560רח' התעשיה 9, אזור התעשייה אור יהודהפנחס

04-839182004-8391481ת"ד 2040 כפר עוספיאפסגת הכרמל

08-915357308-9246343מושב עזריה משק 61פרי לי

054-773886504-9974228פקיעין העתיקה פקיעין

04-6469536מושב ציפוריצאן אל

04-654895204-6548600קיבוץ יפעת צאן יפעת

04-646961704-6464814מיקוד 17910ציפורי הגלילית

04-6920326רח' י"א 34, צפת 13211קדוש

08-6555140מועצה אזורית רמת הנגב, ד"נ חלוצה 85115קורנמל

04-958809704-9987591כפר רמה, 30055ראמה

04-985741704-9857426ראש הנקרהראש הנקרה

04-994629404-9948498תמרה, ת"ד 4930 139רג'ב

08-858059108-8506106באר טוביה, 70996רפמן

08-9932691מושב ניר משה, ד"נ נגב 85370שלומית
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