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לחברים בענף החלב שלום,

ביותר  הסוערות  השנים  אחת  ספק,  ללא  הייתה  החולפת  השנה 
והנחלה....  המנוחה  אל  הגענו  לכאורה,  הישראלי.  החלב  במשק 
בתום שש שנות פעילות אינטנסיביות ביותר הצליח ענף החלב – 
על כל רכיביו, להוסיף לספר החוקים של מדינת ישראל את “חוק 
פעילות  את  המסדיר  וסביבתי  חברתי  צרכני,  ציוני,  חוק  החלב”. 
 – הצולבים  האינטרסים  בין  ומאזן  ההסכמות  את  מקבע  הענף, 

והכל לרווחת הצרכן והפעילים בענף גם יחד. 
אלא שבחלוף מספר שבועות בלבד – כאילו מאום לא קרה ושום 
חוק לא חוקק, שבים נערי האוצר – והפעם, לצערנו, בגיבוי ראש 
ומן  האוב  מן  ומעלים  התמ”ת  משרד  גם  ואיתם  עצמו  הממשלה 
משק  הרס   – אחת  שתכליתם  גזירות  מיני  העמוקות  המגירות 

החלב הישראלי.

התירוץ הפעם – “חרם הקוטג’” מחאה צרכנית אותנטית על יוקר 
המחייה בישראל שהביאה את ראש הממשלה להכריז – בלי בחינה, 
בלי הבנה ובעיקר בלי מחשבה תחילה, כבר ביום ה- 25 ביולי 2011: 
משנה  בכלל  זה  ומה  החלב”.  קרטל  את  נשבור  השבוע  סוף  “עד 
מחיר  כאשר  גם  האמיר  השיווק  ברשתות  החלב  מוצרי  שמחיר 
זה משנה שהמקטע המפוקח היחיד בשרשרת  ומה  ירד,  המטרה 

הערך של הקוטג’ הוא המחיר שמקבל הרפתן??? 

במאמץ אדיר שמרכזת מועצת החלב – ושותפים לו כלל הפעילים 
בענף – ארגונים, תנועות, מחלבום,  חברי כנסת רבים וטובים

מרוב סיעות הבית - ולא פחות חשוב ומשפיע – רפתניות ורפתנים, 
נוקדות ונוקדים בודדים – מכל קצות הארץ, אנחנו מצליחים

את  להרוס  כוונתו  את  לממש  מהממשלה  בינתיים,   – למנוע 

דבר מנכ”ל מועצת החלב

להביא  והתמ”ת,  האוצר  אנשי  שמשמיעים  האיום  אבל  הענף, 
לקריסת משק החלב הישראלי, עדיין קיים. כל זאת, בשם  בשם 
אידאולוגיות מופרכות ומבלי שהם נותנים לעובדות לקלקל להם 
מהעובדה  מתרשמים  לא  והתמ”ת  האוצר  משרדי  התזה.  את 
שמחיר מוצרי החלב התייקר גם כשמחיר המטרה ירד. לא מעניין 
מאות  לקריסת  הראשון,  בשלב  כבר  יביאו,  צעדיהם  כי  אותם 

רפתות משפחתיות ולהגברת הריכוזיות בענף.
לצערנו, הם מתעלמים גם מהעובדה שבמעשיהם הם משמידים 
קווי  לאורך  יישובים  של  לקיומם  והחברתי  הכלכלי  הבסיס  את 
שחקלאים  ויבינו  יתבגרו  הללו  ה”נערים”  שגם  אלא  העימות. 
שאינו  ושורשי  נחוש  עם  הם  בפרט,  ונוקדים  ורפתנים  בכלל, 
ופיתוח  החקלאות  שרת  של  המופלאה  בתמיכתה  מתקפל. 
כנסת  חברי  של  מאוד  האפקטיבי  בסיועם  נוקד,  אורית  הכפר, 
מכל סיעות הבית, ובמעורבותם המתמדת של רפתנים ורפתניות 
מכל חלקי הארץ נמשיך לבנות חומה בצורה נגד כל יוזמה להרוס 

את משק החלב הישראלי.

“חגיגות  את  השנה  לבטל  החלטנו  הענף  על  האיומים  לנוכח 
מועד  מבעוד  שתוכננו  האירועים  את  והפכנו  חלב”  שמחת 
שמאחורי ולאנשים  הישראלי  הציבור  של  הצדעה  להזדמנות 
ביקר   - ברגליים  הצביע  אכן  והציבור  הישראלי.  החלב  משק 
מסוייגת  בלתי  תמיכה  והביע  ובמחלבות  בדירים  ברפתות, 

בפעילים בענף.

אין ספק כי היה מחמם לב מאוד לקבל, אפילו ממארגני מחאת 
ציבורית  תמיכה  חברתי,  צדק  למען  אחרים  ופעילים  הקוטג’ 
ואישית, לדעת שבשונה ממנהיגינו ופקידינו, הציבור מבחין בין 
מי שעמלים קשה כדי להתפרנס ביושר ובין ספקולנטים וגורמים 

אחרים שחוגגים על חשבונו.

ועם כל זאת, ייאמר מיד; “הידברות”, “התייעלות”, “הוזלה” - כל 
גם  מן הסתם  ויידע  ידע בעבר  לנו. הענף  זרות  מילים  אינן  אלו 
להתאים  השכלנו  אחת  פעם  לא  מתחייבות.  רפורמות  בעתיד 
העסקית  בסביבה  שחלו  לתמורות  הישראלי  החלב  משק  את 
רב:  בי  בר  לכל  ברור  להיות  צריך  וזה   – אבל  שלנו,  והארגונית 
נסייע לגורמים אינטרסנטיים להעביר  ולא  נלך כצאן לטבח,  לא 
שמקושרים  ויבואנים  טייקונים  כמה  של  לידידיהם  הענף  את 
הסתיימו  טרם  אלו,  שורות  כתיבת  בעת  הנכונים.  למסדרונות 
נקווה  היבוא.  והתרת  המטרה  מחיר  בנושאי  “השימוע”  הליכי 
ונעשה )!( כדי שההחלטות – אם יתקבלו בסופו של דבר - תהיינה 
מידתיות, מאוזנות ובמתכונת שתאפשר למשק החלב הישראלי 

להמשיך להיות משק החלב הטוב ביותר בעולם!!!

אלו,  קריטיות  להתרחשויות  הנוגע  בכל  להתנהלותנו,  במקביל 
נמשכה כמובן גם השנה עשייה אינטנסיבית ביותר בכל תחומי 

הפעילות של המועצה:
בשנת 2011 נרשם גידול נוסף בחלב עזים, זו השנה ההחמישית 
זה,  גדלו ב-2.5 מיליון ליטר. בהקשר  ומכסות הייצור  ברציפות, 
כנגד  שהוגשה  נוספת  עתירה  ודחה  שב  בג”ץ  כי  לציין  חשוב 
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יוכל  מתוכנן  ענף  רק  כי  וקובע  שב  אני  העזים.  בענף  התכנון 
תוך  מקומי,  מייצור  ומוצריו  חלב  של  סדירה  אספקה  להבטיח 
והבטחת  הערך  שרשרת  כל  לאורך  הוגנת  תמורה  על  שמירה 
והחשופה  הראשונה  החוליה    - החלב  ליצרני  ראויה  תמורה 

ביותר בשרשרת.

גם ענף חלב הכבשים, שהיה במשבר בשנים האחרונות, התאושש 
זו,  מבורכת  מגמה  לאור  בביקוש.  גידול  רשם  ואף   2011 בשנת 

הוספנו מכסות ייצור חדשות בהיקף של מיליון ליטרים.

הפה  מחלת  של  התפרצות  עם  גם  התמודדנו   2011 במהלך 
והטלפיים במספר רב של רפתות. 

לרשות  כמובן  עומדים  העטין  לבריאות  הארצי  המערך  מומחי 
המגדלים -  לטפל ולייעץ בכל הקשור לבריאות העדר. המועצה 
ממשיכה בפעילות לטיפוח העדר ולהגברת רווחת בעלי החיים. 

להגברת  “התורה”  בגיבוש  השנה  גם  המשיכה  החלב  מועצת 
 – קיצון  בתרחישי  הענף  להתמודדות  וההיערכות  המודעות 
ניהול  צוות  ועוד.  קונבנציונליות  לא  מלחמה  אדמה,  רעידת 
המשברים של מועצת החלב אינו מסתפק בהיערכות, אלא מבצע 
הפעילים  כל  של  הפעילה  בהשתתפותם  היקף,  רחבי  תרגילים 
לפרטים  ירידה  תוך  אנו מדמים את התרחישים השונים,  בענף. 
ההמלצות  את  מרכזים  תרגיל  כל  של  ובסיומו  ביותר,  הקטנים 

האופרטיביות הנדרשות. 

במסגרת הפעילות המואצת, להגדלת הביקושים לחלב ומוצריו, 
הרחבנו את הפעילות השיווקית שלנו גם למגזרים החרדי והערבי 

עם דגש על קמפיין הדגל שלנו המעודד צריכה של “3 ביום”.

את  ונעמיק  נמשיך  היעד,  בשוקי  החיוביות  התוצאות  לאור 
משאבים  משקיעים  אנו  במקביל,   .2012 בשנת  גם  הפעילויות 
 – חדש  פרויקט  חנכנו  ואף  בריא”,  ספר  “בית  פרויקט  בקידום 
במקום  ספר,  בבתי  חלביים  משקאות  לממכר  מכונות  הצבת 

מכונות הקולה המסורתיות. 

העובדה כי  ספק  לי  אין  והמהמורות,  האתגרים  כל  למרות 
מובן  במלוא  ציוני,  ובעיקר  נחוש  מלוכד,  לענף  שזכינו 
החלב משק  שגשוג  המשך  את  תבטיח  מרכאות,  ובלי  המילה 

לתפארת  וכן,  והמחלבות,  המגדלים  הצרכן,  לרווחת  הישראלי 
מדינת ישראל!

 
שייקה דרורי

מנכ”ל מועצת החלב

חוק תכנון משק החלב, התשע”א - 2011
ורישום מועצת החלב כחברה לתועלת הציבור

עו”ד עילית סקפה-לנדאו

ביום 6/10/11 נכנס לתוקף חוק תכנון משק החלב, 
התשע”א – 2011 )להלן: “חוק החלב”(. 

נוסח החוק מופיע באתר מועצת החלב בכתובת
.www.milk.org.il

חוק החלב מהווה מסגרת כוללת ומקיפה לקביעת התכנון 
וההסדרה של ענף החלב. החוק נכנס לתוקף לאחר שהוכר 
ולנהל את ענף החלב כענף מתוכנן על כל  הצורך להמשיך 
היבטיו – ייצור על פי מכסות, מעורבות ממשלתית בוויסות 

כמויות חומרי הגלם ופיקוח על המחירים.

וסמכויותיה של מועצת החלב  החוק מסדיר את פעילותה 
וקובע את תפקידיה ומטרותיה. מטרות החוק, כפי שנקבע 
בישראל, החלב  משק  את  ולבסס  לייעל  לפתח,  הן:  בו, 

וכן  ושיווקו,  החלב  ייצור  ובטיחות  איכות  הבטחת  תוך 
הבטחת  תוך  ומוצריו,  חלב  של  סדירה  אספקה  להבטיח, 
הולמים ותנאים  ולציבור,  ליצרנים  נאותים  מחירים 

לפעילות המחלבות. 

אספקת  כי  הוא  החוק   מטרות  ליישום  העקרונות  אחד 
קובע  החוק  מקומי.  מייצור  בעיקרה  תהיה  ומוצריו  החלב 
בענייני:  תקנות(  )במסגרת  הוראות  לקביעת  הבסיס  את 
קביעת המכסה הארצית וחלוקתה, הסדרת הייצור והשיווק, 
הפעילות  הסדרת  במשק,  החלב  כמויות  ויסות  הסדרת 
לקביעת  ומנגנון  הקרובות,  שנים   8 של  ובתקופה  הכספית 
המנגנון,  קביעת  ליצרן.  לשלם  המחלבה  שעל  המחירים 
משק  תכנון  תקנות  במסגרת  לאחרונה,  הוסדרה  כאמור, 
חלב(,  ליטר  של  מזעריים  מחירים  לעדכון  )מנגנון  החלב 

התשע”ב – 2012.  

וחלוקתן, החוק הסמיך  הנוגע לקביעת מכסות החלב  בכל 
וחבריה  החקלאות,  שר  בידי  שמונתה  המכסות,  ועדת  את 
משרד  נציגי  ושני  הוועדה(  )יו”ר  החלב  מועצת  מנכ”ל  הם 
מגדלים  ארגון  נציג  גם  יושב  הוועדה  בדיוני  החקלאות. 

שמונה בידי שר החקלאות,  כמשקיף.

חוק  של  התיקון  ולאור  החלב,  חוק  של  לחקיקתו  במקביל 
החברות משנת 2007, הוחל על מועצת החלב דין ה”חברה 
מועצת  של  רישומה  הוסדר  ולאחרונה  הציבור”,  לתועלת 

החלב בפנקס החברות לתועלת הציבור.

מטרות  הן  שמטרותיה  חברה  היא  הציבור  לתועלת  חברה 
ציבוריות בלבד, וקיים איסור על חלוקת רווחים או חלוקה 
הוראות  מסדיר  החברות  חוק  שלה.  המניות  לבעלי  אחרת 
אופן  היתר:  בין  הציבור,  לתועלת  חברה  על  החלות  שונות 
רישומה של החברה, אישור עסקאות מסוימות, חובות דווח 

והגשת מסמכים, פעילותה של ועדת הביקורת, ועוד.
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רפתות ומחלבות גדולות בישראל

תל אביב

חיפה

אילת

ירושלים

רפת
מחלבה
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1
המועצה לענף החלב
ייצור ושיווק )חל”צ(
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מספר קולותגורם

7מדינת ישראל

1הסוכנות היהודית

9התאחדות חקלאי ישראל

7התאחדות מגדלי בקר לחלב

1אגודת הנוקדים

2האיחוד החקלאי

1התאחדות האיכרים

10מחלבות

1איגוד הצרכנים בישראל

1נעמ"ת

40סה”כ

הרכב האסיפה הכללית של המועצה
לענף החלב בישראל )ייצור ושיווק(

המועצה לענף החלב  )ייצור ושיווק - חל”צ( הינה חברה 
אושר  שייסודה  בערבות,  המוגבלת  הציבור  לתועלת 
הוסדר  ומעמדה   1965 בשנת  ישראל  ממשלת  בהחלטת 

בחוק תכנון משק החלב התשע”א 2011. 

במועצה חברים נציגי הממשלה, נציגי יצרני החלב, נציגי 
המחלבות ונציגי ארגוני צרכנים. 

המועצה לענף החלב
)ייצור ושיווק - חל”צ( 

מטרות המועצה, כפי שמופיעות בסעיף 1 לחוק, ובתזכיר
החברה:

להבטיח אספקה סדירה של חלב ומוצריו בכל  
ימות השנה  

להבטיח מחירים נאותים ליצרנים, למחלבות ולציבור  

להבטיח תנאים הולמים לפעילות היצרנים והמחלבות  

לקדם את הרמה המקצועית של ענף החלב   

לפעול בתיאום עם הממשלה לתכנון ייצור  
והספקת חלב  

לבצע את מדיניות הממשלה בתחום ייצור ושיווק החלב  

לטפל בחלב העודף  

לעודד ולקיים שיתוף פעולה בין יצרני החלב למחלבות  

לפעול להגברת צריכת החלב ומוצריו  
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מועצת המנהלים של המועצה לענף החלב )ייצור ושיווק(, 2011

חברי מועצת המנהלים
מ"מ מנהל הרשות לתכנון במשרד החקלאותיו"ר - ד"ר תניב רופא

נציג משרד המסחר והתעשייהעמי לוין
אגף התקציבים, משרד האוצרדניאלה גרא
מנהל המחלקה לבקר, שה"מ, משרד החקלאותד"ר גבי עדין

שירות המזון, משרד הבריאותאינג' אלי גורדון
הסוכנות היהודיתישעיהו נון 
מזכיר התאחדות מגדלי בקר לחלביעקב בכר
התאחדות מגדלי בקר לחלבפרץ שורק

התאחדות מגדלי בקר לחלביואב צור
התאחדות חקלאי ישראלרזי יהל

התאחדות חקלאי ישראלצביקי פורת
התאחדות חקלאי ישראליצחק כהן

התאחדות חקלאי ישראלשמאי מדיני
האיחוד החקלאיעוזי אנגל

התאחדות האיכריםגלעד קרמר
מנהלת המחלקה הכלכלית תשלובת החלב, תנובהד"ר שולה פסח

תשלובת החלב, תנובהדני נאור
מנכ"ל מילקו, טרהארן אלסנר

מחלבות שטראוסישראל בליט
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משקיפים
המועצה לענף החלבשייקה דרורי, מנכ"ל

המועצה לענף החלבאפרי רייקין, סמנכ"ל
המועצה לענף החלבישראל וגנר, מבקר פנים

יועץ משפטיעו"ד שאול פלס
מנהל תחום ענפי החי, משרד החקלאותאהוד אלפרט

מילקו-טרהאהוד שבת
 מחלבות גדשלומי אלפיה
מזכיר התאחדות חקלאי ישראלאבשלום וילן
כלכלנית התאחדות חקלאי ישראלרחל בורשק

מנכ"ל אגודות הנוקדים ועזיזהאיציק שניידר
מנכ"ל ארגון מגדלי צאןעודד ויזל
מנכ"ל החקלאית, אגודה שיתופית לשירותים וטרינריםאופי רייך

המועצה לענף החלבעו"ד עילית סקפה-לנדאו, מנהלת המחלקה המשפטית
המועצה לענף החלבד"ר טובה אברך, מנהלת תחום חדשנות ובריאות

המועצה לענף החלבאדריאנה שוחט, מנהלת שיווק
המועצה לענף החלבאביבה אמסלי, מנהלת חשבונות

המועצה לענף החלבדורית אשכנזי, מנהלת מחלקת תכנון
המועצה לענף החלבשולה נוה ורמוס, מנהלת לשכה

המועצה לענף החלבקלאודיו פסקין, חשב
המועצה לענף החלבלירון תמיר, כלכלן

המועצה לענף החלבד"ר שמוליק פרידמן, מנהל מקצועי 
המועצה לענף החלבאברהם הראל, מנהל איכות וקשרי יצרנים

ועדת ביקורת

נחל עוזאריה פניני - יו"ר
ניר יצחקשמיל בלברמן

מילקו-טרהאורן עמיאל
תשלובת החלב- תנובהשלומית יחזקל
שטראוסעדית גרפונקל

משרד החקלאותאסתי גזית
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ועדות קבועות של מועצת החלב
ועדת מכסות )תפקידיה, סמכויותיה והרכבה מוגדרים 

ועדה מקצועית של המעבדה המרכזיתבחוק תכנון משק החלב(

ועדת ביקורת )תפקידיה וסמכויותיה מוגדרים בחוק 
ועדה מקצועית מייעצת למערך הארצי לבריאות העטיןהחברות(

ועדת היגוי סקר עלויות בענף החלב )תפקידיה והרכבה 
שולחן מגדלי בקר לבשרמוגדרים בתקנות לקביעת מחיר החלב(

ועדת יישום מחיר המטרה לחלב בקר )תפקידיה והרכבה 
שולחן מגדלי עזיםמוגדרים בתקנות לקביעת מחיר החלב(

ועדת מכרזים )תפקידיה וסמכויותיה מוגדרים בחוק 
שולחן מגדלי כבשיםחובת המכרזים(

ועדת תכנון וייצורועדת כספים

ועדה מיעצת להסכמים בינ"לועדת פרסום

ועדת היגוי למחקרים בענפי החלב והבקרצוות מנהלי תפעול

ועדת הגוי למועדון עדרים נקייםועדת משאבי אנוש

ועדה מקצועית למועדון עדרים נקייםועדה לניהול סיכונים ומצבי משבר

ועדה מקצועית לבחינת "בטיחות מזון" במוצרי חלבועדת מעקב לתקנון איכות חלב צאן

הוועדה הישראלית של פדרציית החלב העולמית IDFועדת מעקב לתקנון איכות חלב בקר

ועדת היגוי לכנס החלב העולמי שיתקיים בישראל ב-2014 ועדת בירור לתקנון איכות חלב בקר
WDS14

ועדה מנהלת של המעבדה המרכזית
תרשים ארגוני

המועצה לענף החלב
אסיפה שנתית

מועצת מנהלים

מנכ”ל

סמנכ”ל

ועדת ביקורת

מבקר פנים

בקר
לבשר

ניהול לשכה
ומזכירות

אבטחת
איכות 
וקשרי
יצרנים

ניהול
ענף 
הצאן

שיווק
פרסום
ויחסי 
ציבור

קרן
המחקר

ייעוץ
משפטי

חדשנות
ובריאות

פיקוח עלתכנוןכלכלהמחשוב
מחלבות
מייצאות

מנהל
מקצועי

חלב
עודף

מכסות
חלב

הנהלת
חשבונות

כספים

חומרי גלם
קרנות

וביטוחים

סטטיסטיקה

מועדון
עדרים
נקיים

מדריכי
ממשק
חליבה

מעבדהוטרינרים

המערך הארצי 
לבריאות העטין
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תקציב סעיף
2011

תקציב 
2012

תקציב 2011  
באחוזים

תקציב 2012
ביחס לתקציב 

2011
9,71514.0%4.1% 9,335 תפעול שוטף

8.9%-5100.7% 560 השקעות ורזרבה
5,0007.2%0.0% 5,000 שיווק וקידום מכירות 

2,8002,8004.0%0.0%חינוך לצריכת חלב ומוצריו
4,4006.4%0.0% 4,400 מחקרים ופעולות הדרכה

5000.7%0.0% 500 קרן המחקר, בשיתוף משרד הבריאות
2.0%-3,8463,7705.4%המערך הארצי לבריאות העטין ומועדון העדרים הנקיים

7,50010.8%2.7% 7,300 ביטוח עדר הבקר בפני אירועי תמותה ופסילת בשר משווק
2000.3%0.0% 200 ביטוח איכות חלב

5500.8%0.0% 550 תמיכה במעבדה מרכזית לבדיקות חלב
2,5003.6%0.0% 2,500 השתתפות בהחזקת ספר העדר

2700.4%8.0% 250 סקרים בענף 
10.0%-4500.7% 500 מידע כלכלי וקשרי חוץ

3000.4%0.0% 300 ייעוץ
1,1001.6%0.0% 1,100 פיקוח חקלאי

1000.1%0.0% 100 השתתפות בפעולות שו"ט ומנהל המחקר החקלאי
8,3208,84312.8%6.3%ויסות חלב

16,64017,68525.6%6.3%טיפול ברכיבי חלב
4000.6%0.0% 400 שולחן מגדלי בקר לבשר

4000.6%60.0% 250 טיפוח ההון האנושי
2,1913.2%12.0% 1,956 פעולות בענף הצאן

69,184100%3.6% 66,807 סה”כ

תקציב מועצת החלב לשנת 2012
מסגרת התקציב של מועצת החלב לשנת 2012 עומדת על 69.2 

מיליון ש”ח. 

הסעיפים העיקריים בתקציב 2012 הם:
סעיף זה משמש למימון  סעיף הטיפול ברכיבי חלב )26%(,   
פינוי רכיבי חלב )חלבון ושומן( המיוצרים במסגרת המכסה אך 

אינם נצרכים במסגרת השוק המתוכנן של מוצרי חלב.

השנתית  הפרמיה  הוא  זה  סעיף   ,)11%( הבקר  עדר  ביטוח   
לביטוח עדר הבקר לחלב מפני אירועי תמותה. הכיסוי הביטוחי 
מתייחס בעיקר לעלות פינוי וכילוי ראשי הבקר שמתו ברפתות. 
נזקים  ומניעת  בע”ח  בפגרי  מערכתי  טיפול  מבטיח  זה  ביטוח 

סביבתיים, תברואתיים ווטרינריים בגין תמותות אלו.

ויסות חלב )13%(, סעיף זה מיועד למימון הפעולות לוויסות   
חלב בין עונות השנה. היצע החלב בחורף גבוה מהביקוש, ואילו 
בקיץ הוא נמוך מהביקוש. התקציב מיועד, הן לתמיכה בעלות 
והן לעידוד המגדלים להתאים את עקומת  ייבוש החלב בחורף 
מהחורף  חלב  ייצור  )העברת  הביקוש  לעקומת  שלהם  הייצור 
וקנסות,  פרסים  של  מנגנון  באמצעות  נעשה  העידוד  לקיץ(. 

כאשר תקציב הוויסות מגשר על עודף פרסים על קנסות. 

ברובו  מיועד  זה  סעיף   ,)6%( הדרכה  ופעולות  מחקרים   
נעשה  המחקרים  מימון  הענף.  לקידום  במחקרים  לתמיכה 
המחקר  גופי  ע”י  החלב,  מועצת  של  המחקר  קרן  במסגרת 

תומכת החקלאי  המחקר  קרן  על  נוסף  בענף.  המובילים 
המועצה במחקים בתחום תזונה ובריאות האדם וזאת במסגרת 
קרן הפועלת בשיתוף המדען הראשי של משרד הבריאות 0.7% 

מתקציב המועצה מופנה לקרן זו.

שיווק וקידום מכירות )7%(, סעיף זה משמש בעיקר למימון   
במסגרת  העיקריות  הפעולות  הענף.  לקידום  שונות  פעילויות 
זו הם קמפיין “3 ביום”, פעילות בקרב אנשי מקצוע )תזונאיות, 
זה  מתקציב  חלב.  שמחת  ואירועי  ועוד(,  דעה  מובילי  רופאים, 
ממומנים גם פרסומי המועצה, ניהול אתר האינטרנט ופעילויות 

הדוברות ויחסי הציבור.

זה משמש לקידום  ומוצריו )4%(, סעיף  חינוך לצריכת חלב   
פרויקטים לחינוך לצריכת חלב ומוצריו בגיל הרך.

מאל”ה,  החלב,  ואיכות  העטין  לבריאות  המערך  תקציב   
והמועדון לעדרים נקיים )5%(, משמש להפעלת המערך הכולל 

מדריכי ממשק חליבה, רופאים וטרינריים ומעבדה אנליטית.

התקציב לתפעול השוטף של המועצה, עומד על 9.7 מיליון   
ש”ח ומהווה כ-14% מסך התקציב.

המוכרים  לחלב  שירות  מדמי  ממומן  החלב  מועצת  תקציב 
בתחשיב מחיר המטרה.
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התפלגות תקציב מועצת החלב לשנת 2012

תקציב מועצת החלב בשנים 2012-2005 בערכים שוטפים

תפעול 14%

ויסות וטיפול
ברכיבי חלב 38%

פיקוח חקלאי 2%

פעולות בענף הצאן 3%

השתתפות באחזקת ספר העדר 4%

מחקרים ופעולות הדרכה 6%

ביטוח עדר הבקר 11%

שיווק וחינוך לצריכת חלב 11%

ים
קל

ש
פי 
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90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

צאן בקר

המערך לבריאות העטין 5%

פעולות אחרות 5%
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בריאות העטין ואיכות החלב
סיכום פעילות המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב, 

ותוצאות מקצועיות לשנת 2011

מדדי איכות ובריאות חלב גולמי
– בשנת )סת”ס( ממכלי חלב  ספירת התאים הסומטיים   .1
שהתקבלה כפי  הממוצעת,  הסת”ס  רמת  הייתה   2011  
מ-220 פחות    - הבקר  חלב  יצרני   כלל  של  החלב  ממיכלי   
שגרת המומלצים:  העבודה  נוהלי  על  הקפדה  למ”ל.  אלף   
החליבה, “ניהול ייבוש פרות”, ”פרוטוקול טיפולים”, שמירה  
על  התנאים הסביבתיים ורווחת בע”ח, יבטיחו גם להבא את  
הניטור מדיניות  ביצוע  במקביל,  התוצאות.  שיפור  המשך   
המלאות, התוצאות  של  ניתוח  כולל  האבחוני,  והמעקב   
לפחות פעם בשנה, יבטיחו את שמירת בריאות העטין ברמה  

הלאומית  ובמשק המגדל.  

בתוצאות שינוי  אין   - )סח”כ(  הכללית  החיידקים  ספירת   .2
ל-95% מעל  כי  נמצא  קודמת.  לשנה  בהשוואה   2011  
מהיצרנים נמצאים ברמות טובות וטובות מאוד במדד איכות  
זה. על המגדלים להבין ולהפנים כי בעיות בתחום זה נגזרות  
ההיגייני. התחום  שעיקרן  “משמעתיות”  מתקלות  בעיקר   
בעיות כאלו מחייבות פנייה מיידית למדריך מאל”ה  האזורי.  
הפעלתו המיידית, תוך שילוב של מדריכים נוספים במערכת  
ולמניעת במידת הצורך, תביא לאבחון מהיר של  התקלות,   

נזק כלכלי  כבד למגדל ולתעשייה.  

פעילות המעבדה לבריאות העטין 
סל  לספק  ממשיכה  פריד,  מור  ד”ר  של  בניהולה  המעבדה, 
ובדיקות  בקטריולוגיות  בדיקות  כולל  למגדלים,  רחב  שירותים 

אחרות. 

)5%+( במספר הבדיקות  בעלייה מתונה  2011 התאפיינה  שנת 
הבקטריולוגיות שנשלחו מהרפתות לאבחון פתוגנים של העטין. 
בחלב  שחפת  לבת  הבדיקות  במספר  לעלייה  בהמשך  זאת, 
 86 של  תוספת  וכן   ,)+16%( נקיים”  עדרים  “מועדון  ממשקי 

משקים שנבדקו באופן חד פעמי במסגרת סקר בת שחפת.

פתוגנים  לאבחון  בדיקות  כוללות:  הבקטריולוגיות  הבדיקות 
)ניטור  בעייתיים  למשקים  חלב  ממכלי  בדיקות  בחלב,  לעטין 
בוביס(, בדיקות מיקרוביאליות  ומיקופלסמה  סטרפ. אגלקטיא 
שבוצעו  נוספות  בדיקות  לפטמות.  ניגוב  ולאמצעי  לרפד 
במעבדה: בדיקות איכות לחומרי חיטוי לפטמות, בדיקת נוגדנים 

לבת שחפת בחלב, ובדיקות לספירות חיידקים כלליות בחלב. 

תוצאות אבחונים מדלקות עטין קליניות בבקר
ברובן  נשלחות  מאל”ה,  במעבדת  הנבדקות  החלב,  בדיקות 
 )!(  20% של  עלייה  חלה  השנה  ובאחריותם.  המגדלים  ביוזמת 
במהלך  קלינית”.  עטין  ”דלקת  הגדירו  שהרפתנים  בבדיקות 
השנה התקבלו 12,664 בדיקות, שהוגדרו “דלקת קלינית”, מסך 
אך  הבדיקות,  במספר  מקורה  שנצפתה,  העלייה  משקים.   515

גם במספר המשקים שדגמו ושלחו בדיקות קליניות למעבדה. 

ד”ר שמוליק פרידמן - מנהל מקצועי, מועצת החלב, מאל”ה

של  באבחונים  שעברה  בשנה  שנצפתה  העלייה  מגמת  נמשכת 
הנגרמות מחיידקים מקבוצת הסטרפטוקוקים  קליניות  דלקות 
“מיקרוקוקים”.  ידי  על  הנגרמות  מדלקות  באבחונים  ועלייה 
הגורם הדומיננטי לדלקות עטין קליניות בבקר נשאר א.קולי.  יש 
אף  סטאפ.אוראוס.  המידבק  בחיידק  הנגיעות  לנתוני  לב  לשים 
שחלקו כגורם דלקות קליניות קטן, חלה עלייה מרשימה לעומת 
השנה החולפת )פי 1.4 !(. חשוב לזכור כי הנתונים אינם מנוטרלים 
חוזרים  כוללים אבחונים  ולכן הם  ולרבע,  לפרה  למשק המקור, 
ממקור משותף. ראוי לציין את איכות הדיגום על ידי הרפתנים 

המתבטאת בשיעור נמוך של בדיקות מזוהמות.
משקים שלושה  השנה  אובחנו  בוביס,  מיקופלסמה  לגבי 

חדשים - שלושתם משקים מושביים. 

התת  הנגיעות   שיעורי  הערכת  אפידמיולוגי”-  “דיגום 
קלינית  בעטין, ברמה הארצית

התוך  הפתוגנים  הגורמים  על  מידע  לקבל  היא  הדיגום  מטרת 
עטיניים האחראים לנגיעות התת-קלינית ברמה הארצית. דיגום 
ולאיתור שינויים במגמות  ליצירת בסיס מידע עדכני,  זה חשוב 
השנה  של  במודל  בעטין.  קליניים  התת  הפתוגנים  ובשכיחות 
תוכנן לכלול כ-20% ממשקי בקר החלב בארץ, אך בפועל נדגמו 
נדגמו באקראי,  )113 משקים(. ברפת השיתופית  כ-12% בלבד 
וברפת  פרות  תשע  במשקים,  מאל”ה  מדריכי  ביקרי  במהלך 
האפידמיולוגי  הדיגום  רבעים.  לפי  פרות  שלוש  המשפחתית 
התת  בנגיעות  המעורבים  הגורמים  על  מידע  נתן   2011 בשנת 
קלינית חזה את שיעורי הנגיעות שלהם במשק החלב הישראלי. 

ש-70%  כך  על  מצביעים  הסקר  נתוני  החולפת,  לשנה  בדומה 
שנגועים,  אלו  ומבין  העטין,  של  מפתוגנים  נקיים  מהרבעים 
ברמה  הנגיעות    .CNS היא ה”מיקרוקוקים”  הקבוצה המובילה 
סטאפ.אוראוס  דוגמת  מהותיים  מידבקים  בפתוגנים  ארצית 
נמוכה מאוד ועומדת על פחות מאחוז, על אף העלייה בנגיעות 

שחלה בשנה האחרונה. 

ניטור מיכלי חלב
איכות  בריאות העדר,  ניטור של  במיכלי חלב משלבות  בדיקות 
החלב ובטיחות המזון. יתרונות הבדיקה רבים וכוללים: פשטות 
הביצוע, זיהוי מוקדם של חיידקים מידבקים וקבלת תמונת מצב 
עדכנית של עשרות עד מאות נחלבות, באמצעות בדיקה אחת. 
בדיקת מיכל החלב היא בדיקה פשוטה וקלה לביצוע המעניקה 
למגדל ידע בעל משמעות קריטית בנוגע לבריאות העטין ובעל 
משמעות כלכלית כבדה. בשנה זו נבדקו 135 מיכלי חלב בשיטה 
המיקרוביאלית הקלאסית. במהלך 2011 הוקמה מערכת לאבחון 
לנטר  הוא   2012 לשנת  והיעד  בעטין,  פתוגנים  של  מולקולרי 
בשיטה זו את מיכלי החלב של יצרני חלב בקר לשלושה פתוגנים 

מהותיים: סטאפ.אוראוס, מיקופלסמה בוביס, סטרפ.אגלקטיא.
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תוצאות אבחונים מדלקות עטין קליניות בצאן
המגדלים  ביוזמת  הוא  בדיר  הדיגום  בצאן  גם  לבקר,  בדומה 
והרופאים המטפלים ובאחריותם. כמו בשנים עברו, מספר מועט 
זו  נקודה  למעבדה.  דגימות  ושלח  ניטור  ביצע  צאן  מגדלי  של 
חייבת בשיפור. מקרב מגדלי הכבשים, 25 משקים בלבד שלחו 

דגימות, ומתוך מגדלי העזים - 27 משקים!
משקים  ממספר  ולריכוזן  הבדיקות  למיעוט  להתייחס  יש 

מצומצם, בעת בחינת הממצאים.

מבחני רגישות לאנטיביוטיקה
בתדירות  לאנטיביוטיקה,  רגישות  מבחני   4,219 בוצעו  השנה 
קבועה הנקבעת לפי סוג החיידק וסיבת הדיגום מבחן הרגישות 
מתבצע גם במקרים נוספים, על פי דרישה של רופא מטפל או 

רופא מאל”ה.
עבור  הרגישות  מבחני  נתוני  מרוכזים  שלפניכם  בטבלאות 

הפתוגנים השכיחים והעיקריים  בבריאות העטין בבקר. 
א.קולי, שהינו השכיח כגורם דלקות קליניות, יש  עבור החיידק 
לשים לב לרגישות היורדת לאורך השנים לסולפהטרימטופרים 
סטאפ.אוראוס  המדבק  החיידק  עבור  ואילו  מחוזקת(,  )סולפה 
חיידקי  ייבדקו   2012 במהלך  לפניצילין.  ברגישות  עלייה  ישנה 
MRSA שלהם  זני  סטאפ.אוראוס גם לעמידות למתיצילין לזיהוי 

חשיבות בהיבט של בריאות הציבור.

תוצאות מבחני הרגישות בצאן
הוא ממספר קטן של  כי מקור הדגימות  לעובדה  להתייחס  יש 
זאת,  יחד עם  אינו משקף את הרמה הארצית.  כן  ועל  משקים, 
סטאפ. מעניינים ההבדלים בין עזים לכבשים ברגישות החיידק 

אוראוס לפניצילין.

חריגי חלב
 - וצאן  בקר  חלב  ליטר   1,030,438 ב-2011  הושמדו  הכול  סך 
ההשמדות  כל  לשיווק.  ראוי  לא  ונמצא  שנפסל  בחלב  עלייה 
השנה הסתכמו ב-179 אירועים, לעומת 94 אירועים בשנת 2010, 

138 בשנת 2009, 145 בשנת 2008 ו-155 אירועים בשנת 2007. 

לסיכום, הכמות הכללית של חלב שנפסל והושמד עלתה השנה, 
כמו גם מספר האירועים. הימצאות חומרים מעכבים ודם בחלב 
מהווים עדין את הסיבות העיקרית לפסילתו משימוש הצרכנים.

סיכום פעילות עובדי השדה של מאל”ה
צוות המדריכים והרופאים, בניהולו של ד”ר עדין שווימר, עסק 
מערכות  ותקינות  מימשק  בנושאי  מנע,  בטיפולי  השנה  גם 
לתקלות   מיידיים  פתרונות  ובמתן  רגיעה,  בשעת  חליבה 
קידמה  הצוות  של  והמקצועית  המהירה  התערבותו  חמורות. 
את מצב בריאות העטין ואיכות החלב ומנעה נזקים בריאותיים 
למקנה ונזקים כלכליים למגדלים. רופאי מאל”ה עסקו השנה 
ובניהול מפגשים משותפים עם  בעייתיים,  במשקים  בביקורים 
הרופא המטפל והמגדל  )“קונסיליום”( לניתוח תוצאות שנתיות, 

מתן המלצות לשיפור המצב, ושמירה על ההישגים הנוכחיים.
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מטרת הקרן
הרפתן  לרשות  המעמיד  ברובו,  יישומי  במחקר,  תומכת  הקרן 
ולצמצום  התפוקה  להגברת  ביותר  הטובים  הכלים  את  והבוקר 
איכותי  לייצור  העדר,  של  משופרת  לבריאות  גם  כמו  העלויות, 

ובריאותי של מוצרי הרפת לרווחת האדם, וכן:
ומוצריו חלב  צריכת  מלוא  של  סדירה  אספקה  הבטחת   

בישראל, מייצור מקומי ובמחירים סבירים  

המקומי, מהשוק  ומוצריו  חלב  של  לנפש  הצריכה  הגדלת   
כמו גם איתור שווקים נוספים ופיתוחם  

ייעול ייצור החלב ועיבודו  

על שומר  הסביבה,  את  שאוהד  באופן  ועיבודו  חלב  ייצור   
לוואי תוצרי  וממחזר  המים,  מקורות  ועל  הטבע  משאבי   

מתעשיית המזון  

הייצור, שרשרת  כל  לאורך  ובטיחותו  החלב  איכות  שיפור   
העיבוד והשיווק  

ורווחתו בריאותו  הבקר,  של  הייצור  ויעילות  איכות  שיפור   

שימוש במים,  חיסכון  כולל  ירוקה",  "רפת  פיתוח  קידום   
הגברת הירוק,  והמראה  הסביבה  טיפוח  ברפת,  במים  חוזר   
והשקעה אנרגיה,  לייצור  סולריות  במערכות  השימוש   

ברווחת העובד  

על והשפעתה  הבקר  במשק  חיים  בעלי  רווחת  קידום   
מדדי הבריאות והייצור  

קרן המחקר למדעי הבקר 2011
פרופ’ זאב טריינין - יו”ר ועדת ההיגוי העליונה למחקרים

נושאי  את  המקצועיות  השיפוט  ועדות  בחרו  זו,  ברוח 
ומספוא,  הזנה  בריאות,  וטיפוח,  ממשק  ב-2011:  המחקרים 
לבשר. בקר  ופיטום  גידול  ומוצריו,  חלב  ופיזיולוגיה,  פוריות 

על  ממליצה  החלב  מועצת  של  למחקר  העליונה  ההיגוי  ועדת 
של  הראשי  המדען  של  הסופי  באישורו  הנבחרים,  המחקרים 
מחקריים  פרויקטים  כ-60  מממנת  הקרן  החקלאות.  משרד 
באתר נמצאים  שהסתיימו  מחקריים  )דוחות  בזמן.  בו 

מועצת החלב(. 

התפלגותאלפי ש”חתקצוב 2010

1,21329%בריאות

89121%הזנה 

1604%מספוא

76018%פיסיולוגיה ופוריות

44010%ממשק

3298%טיפוח

2706%בקר לבשר
1373%איכות חלב

4,200100%סה”כ

להלן התפלגות תקציב הקרן בשנת 2011 לפי תחומים:

התפלגותאלפי ש”חמוסד

1,51736%מנהל המחקר החקלאי

64615%הפקולטה לחקלאות – האוניברסיטה העברית

62515%בית הספר וטרינארי – האוניברסיטה העברית

45311%המכון הווטרינרי

2406%התאחדות מגדלי בקר לחלב

2306%החקלאית – אגודה לשירותים וטרינריים

2155%שה"מ
902%המערך לאיכות חלב – מועצת החלב

892%אוניברסיטת תל-אביב
401%אוניברסיטת חיפה

401%מיג"ל – מו"פ הגליל העליון
15ועדת מגדלים עמק יזרעאל

4,200100%סה”כ

להלן התפלגות תקציב הקרן לפי מוסדות:
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א. תוכניות – EMIDA בנושא בריאות בקר
מחקרים  לאשר  שמטרתו  גוף  יצרו  האירופי  האיחוד  ארצות 
עד  שלוש  של  היום  סדר  בראש  העומדים  בנושאים  ולממנם, 
עם  חקלאי  הסכם  שלה  ישראל,  באיחוד.  החברות  הארצות  כל 
והעברת  תיאום  שיתוף,  הכוונה,  זו.  במסגרת  נכללת  האיחוד, 
ברובו  כשהמימון  המחקר,  למשתתפי  המחקר  נושאי  על  מידע 
קרן  מממנת  זו  במסגרת  בו.  המשתתפות  מהארצות  מגיע 
נגיפים  המחקר, החל משנת 2011, שני מחקרים, האחד בנושא 
אקזוטיים מקבוצת “כחול הלשון”, והשני בתחום “המיקופלסמה 
הווטרינרי  המכון  אנשי  משתתפים  הראשון  במחקר  בבקר”. 
המכון  אנשי  משתתפים  השני  ובמחקר  ת”א,  ואוניברסיטת 
הווטרינרי. החל משנת 2012, מממנת קרן המחקר, מחקר נוסף, 
במכון  המבוצע  מחקר,  ובצאן  בבקר  “הברוצלוזיס”  בתחום 

הווטרינרי.

ענפי  בכל  האירופי  האיחוד  במסגרת  פעולה  שיתוף  ב. 
המחקר של בקר לחלב 

שותפה  החלב  שמועצת  המחקר  קרן  צוות  הוקם   2011 בשנת 
פעילה בו. הצוות כולל הכולל נציגים מבריטניה, אירלנד, צרפת, 
איטליה, הולנד גרמניה, ארצות סקנדינביה )מיוצגות ע”י דנמרק( 
שיטות  שיפור  הן:  הצוות  מטרות  וישראל.  האירופי  האיחוד 
העברת הידע המחקרי למשתמשים בכל הארצות, העברת מידע 
מחקרים  תיאום  במו”פ,  פרויקטים  אודות  הארצות  בין  רוחבי 

וקביעת יעדים למחקר עתידי. 
כמו כן, נעשתה פנייה למוסדות האיחוד האירופי בדבר הקמת, 

קרן שתממן מחקרים משותפים ביעדים מועדפים. 
אחד היעדים שקיבל עדיפות עליונה הוא – הפחתת גזי “החממה” 

)בעיקר מתאן( הנפלט מבקר ומהווה בעיה אקולוגית תמורה. 

להלן תמצית מחקר שהחל ב-2011 בנושא פליטת גז מתאן 
ע”י מעלי גירה

ראשונה  בעיה  היום  היא  גירה,  מעלי  ידי  על  מתאן,  גז  פליטת 
ייצור  על  הסביבה.  איכות  ושל  החקלאות  ענף  של  במעלה 
מקבוצת  מיקרואורגניזמים  אחראים  גירה  במעלי  המתאן 
הארכאה הנקראים מתאנוגנים )Methanogens( השוכנים בכרס 
החיה. מהבחינה התזונתית, חלק ניכר מהאנרגיה הטמונה במזון 
תפוקת לצורכי  מנוצל  ולא  מתאן  גז  בצורת  מופרש   )5%-19%(

חלב או בשר. יתרה מכך, מכיוון שמזונות עשירים בסיבים מעלים 
את ייצור המתאן, על ידי מעלי גירה, יש חשש להפעלת לחץ על 
הרפתות להזנת הפרות במזונות עשירים בעמילן ודלים בסיבים. 
מזונות אלה מייקרים את המנה ומגבירים את הסיכוי של החמצת 
ידי  על  לקטית  חומצה  של  מוגברת  מהפרשה  כתוצאה  הכרס, 
בעל  חממה  גז  הינו  מתאן  בנוסף,  עמילן.  המעכלים  חיידקים 
פוטנציאל הגדול פי 23 מפחמן דו חמצני לגרום להתחממות כדור 
הארץ. פליטתו, על ידי מעלי גירה, משמעותית מאוד, ובארצות 
מסוימות, דוגמת אוסטרליה וניו-זילנד, מגיעה לכדי 61% מכלל 
פלטת המתאן לאטמוספרה. גורם זה פוגע בתדמית הסביבתית 
משמעותית  לפגיעה  להביא  יכול  ואף  גירה,  מעלי  גידול  של 
בתפקוד השוטף של ענף זה, כגון איסורי רעייה והגבלות הזנה 

במספוא סיבי. 

שיתוף פעולה עם האיחוד האירופי

במעבדתו של ד”ר י’ מזרחי, במינהל המחקר החקלאי, עוסקים 
בין היתר באפיון מעמיק של האוכלוסיות מייצרות המתאן, וזאת 
המלוות  מתקדמות  מולקולריות  בטכנולוגיות  שימוש  ידי  על 
אלו  אוכלוסיות  גידול  הכוללים  קלסיים  מיקרוביאליים  בכלים 
ביולוגיים  טיפולים  לפיתוח  מסייע  המתקבל  המידע  במעבדה. 
לפגיעה  המתאן.  פלטת  את  להפחית  יהיה  ניתן  שבאמצעותם 
השלכות  תהיינה  הגירה  מעלי  בכרס  המתנוגנים  באוכלוסיות 
פגיעה  שכן,  החקלאית,  התוצרת  איכות  בשיפור  חשובות 
באוכלוסיות אלו צפויה להעלות את ריכוז החלבון והורדת ריכוז 
פגיעה  ידי  על  המתאן,  פליטת  הפחתת  בנוסף,  בחלב.  השומן 
משמעות  בעלת  תהיה  המתאנוגנים,  באוכלוסיות  ספציפית 
ענף  תדמית  את  תשפר  יוצא  וכפועל  מאוד,  גדולה  סביבתית 

גידול מעלי הגירה, כולל עדרי בקר לבשר, מההיבט האקולוגי.
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קרן המחקר של מועצת החלב בשיתוף משרד הבריאות
ד”ר טובה אברך - מנהלת תחום בריאות, מועצת החלב

ומוצריו  חלב  “תרומת  בנושא  החלב,  מועצת  של  המחקר  קרן 
החמישית.  השנה  זו  בפעילותה  האדם”,  ממשיכה  לבריאות 
הקרן מנוהלת על ידי המדען הראשי של משרד הבריאות ויושבת 
הראש שלה היא ד”ר רונית לובצקי. במועצת החלב מנהלת את 

הקרן ד”ר טובה אברך.

זה. מדי  בנושא  ישראלי  לעודד מחקר מקומי  מטרת הקרן היא 
שנה בשנה  מפורסם “קול קורא” הפונה לרופאים ולחוקרים בכל 

מוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ, בבתי חולים ובמכוני מחקר.

המחקרים שזכו במימון לשנת 2011:
ד”ר קתלין אבו-סעד, מכון גרטנר: הקשר בין צריכת מוצרי חלב 

ובין גורמי סיכון קרדיווסקולריים.

פרופ’ אורן פרוי, האוניברסיטה העברית: צריכת חלב ממושכת, 
והשפעתה על פרמטרים מטבוליים, הקשורים לשובע ולהשמנה, 

בהשוואה לזמינותם בשומן החלב או באמולסיפייר סינתטי.
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יוצרו בישראל 1,338 מיליון ליטרים, לעומת 1,252  בשנת 2011 
בשנת 2010 -  עלייה של 87 מיליון ליטרים שהם 7%.

מכסת החלב לשנת 2011, כפי שפורסמה ברשומות, לשנת 2011 
הייתה 1,326 מיליון ליטרים, לעומת 1,246 ב-2010, גידול של יותר

מ-6%.

לגבי  הוודאות  וחוסר  המלאים  צבירת  הייצור,  עליית  לאור 
המגמות הצרכניות, עקב אירועי המחאה החברתית, הוחלט כי 

מכסת ייצור החלב בשנת 2012 תישאר ללא שינוי.

התפלגות ייצור החלב בין המגזרים הייתה: כ-58% רפת שיתופית, 
שבו  האזור  חקלאיים.  ספר  בתי  ו-1%  המשפחתי  מגזר  כ-41% 
יוצרה הכמות הגדולה ביותר של חלב, הוא אזור העמקים )29%(. 
יש לציין כי התפלגויות הייצור דומות בכל השנים, הואיל ומדובר 

בענף מתוכנן במשטר של מכסות ייצור.

נתוני איכות החלב דומים לאלו שבשנת 2010, 91% מהחלב הוא 
מתחת ל-280 אלף תאים סומאטיים למ”ל ו-53% מתחת ל-220 
חיידקים  אלף  ל-50  מתחת  הוא  מהחלב   99% )מעולה(,  אלף 

למ”ל ו-45% מתחת ל-10 אלפים )מעולה(.

ייצור חלב בקר

ועמדה  עלתה  הגולמי  בחלב  הממוצעת  הרכיבים  תכולת 
ו-3.27%  3.70% לעומת  לחלבון,  ו-3.32%  לשומן   3.72% על 

בשנת 2010.

מחירי החלב בשנת 2011 נמצאו במגמת עלייה של 11% בממוצע, 
המזונות.   מחירי  של  בעיקר  תשומות,  התייקרות  בשל  וזאת 
משנת   הרווחיות  סקר  על  התבססו   2011 בשנת  החלב  מחירי 

2009, משנת 2013 יתבסס  מחיר המטרה על סקר 2011.

כ-3.1  על   2011 בשנת  נאמד  הרפת  בשער  הייצור  ערך  סך 
מיליארד ש”ח, מהם כ-284 מיליון ש”ח בגין מכירת פרות לבשר 

ועגלים צעירים לפיטום.
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התפלגות חודשית של מכסות חלב בקר 2011-2006

חודשים
העמקים: כינרות, הירדן ובית-שאןהתפלגות ארצית

200620072008200920102011200620072008200920102011

9.43 9.43  9.43  9.75  10.07  10.20 8.46 8.46 8.46 8.46  8.50  8.54 ינואר

8.86 8.86  8.86  9.23  9.60  9.75 7.73 7.73 7.73 7.73  7.86  8.00 פברואר

10.00 10.00  10.00  10.38  10.77  10.86 8.87 8.87 8.87 8.87  9.04  9.20 מרץ

9.39 9.39  9.39  9.63  9.87  10.04 8.68 8.68 8.68 8.68  8.84  9.00 אפריל

9.21 9.21  9.21  9.27  9.32  9.64 9.07 9.07 9.07 9.07  9.17  9.25 מאי

8.37 8.37  8.37  8.34  8.31  8.43 8.48 8.48 8.48 8.48  8.47  8.47 יוני

7.96 7.96  7.96  7.82  7.68  7.69 8.37 8.37 8.37 8.37  8.36  8.33 יולי

6.77 6.77  6.77  6.35  5.93  5.68 8.03 8.03 8.03 8.03  7.86  7.70 אוגוסט

5.95 5.95  5.95  5.38  4.81  4.42 7.66 7.66 7.66 7.66  7.46  7.28 ספטמבר

6.87 6.87  6.87  6.47  6.07  5.80 8.05 8.05 8.05 8.05  7.90  7.76 אוקטובר

7.90 7.90  7.90  7.86  7.82  7.74 8.00 8.00 8.00 8.00  7.94  7.87 נובמבר

9.29 9.29  9.29  9.52  9.75  9.75 8.60 8.60 8.60 8.60  8.60  8.60 דצמבר

העמקים ארצית
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אספקה חודשית של חלב בקר למחלבות

חודשים
20102011

אחוזיםאלפי ליטריםאחוזיםאלפי ליטרים
8.46 113,267 8.43  105,486 ינואר

7.93 106,117 7.86  98,416 פברואר
9.21 123,296 9.01 112,799מרץ

8.78 117,484 8.89 111,313אפריל
9.42 126,058 9.17 114,779מאי
8.47 113,424 8.65 108,294יוני
8.12 108,737 8.35 104,525יולי

7.61 101,791 7.65 95,756אוגוסט
7.01 93,863 7.32 91,619ספטמבר
8.40 112,402 7.94 99,335אוקטובר

8.07 108,035 8.00 100,115נובמבר
 8.52  113,999 8.73 109,299דצמבר
 100.00  1,338,474  100.00  1,251,735סה”כ
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ייצור ומכסות חלב בקר בשנת 2011 - אלפי ליטרים

מכסות וייצור חלב בקר - מיליוני ליטרים  

ייצורמכסהשנים
2001 1,200 1,174 
2002 1,170 1,154 
2003 1,150 1,122 
2004 1,150 1,146 
2005 1,150 1,150 
2006 1,130 1,124 
2007 1,166 1,185 
2008 1,212 1,273 
2009 1,220 1,217 
2010 1,240 1,252 
20111,3131,338

ייצור מעבריצור שנתימכסה שנתיתמגזר
למכסה

עודף )חוסר(תת ביצוע
נטו

 25,848  11,403  37,251  770,741  744,893 שיתופי
 603-  24,849  24,246  554,135  554,738 משפחתי
 88  462  550  13,597  13,509 בתי-ספר

 25,334  36,714  62,048  1,338,474  1,313,140 סה”כ

ייצור מכסה
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נתוני ייצור ומכסות בחתכים שונים - 2011  

התפלגות רפתות עפ”י מגזרים ומחוזות

סה”כבתי-ספרמשפחתישיתופימחוזות
 91  -    78  13 גולן-גליל עליון
 66  1  49 16 הגליל המערבי

 304 3  249 52 עמקים
 100 5  73 22 מרכז

 206 4  188 14 השפלה וההר
 187 2  139 46 דרום
 954 15  776 163 סה”כ

סה”כבתי-ספרמשפחתישיתופימחוזות

 124,340    - 54,715 69,625גולן-גליל עליון
 109,808 782 27,069 81,957הגליל המערבי

 391,697 2,032 168,489 221,177עמקים
 180,970 4,455 69,685 106,829מרכז

 209,072 4,790 142,115 62,166השפלה וההר
 322,587 1,538 92,062 228,987דרום
 1,338,474 13,597 554,135 770,741סה”כ

התפלגות ייצור חלב בקר עפ”י מגזרים ומחוזות - אלפי ליטרים

סה”כבתי-ספרמשפחתישיתופימחוזות
 122,447   -  54,409 68,038גולן-גליל עליון
 109,453 695 28,579 80,179הגליל המערבי

 388,232 2,237 169,865 216,130עמקים
 176,635 4,270 69,008 103,357מרכז

 205,124 4,738 140,711 59,676השפלה וההר
 311,248 1,569 92,165 217,514דרום
 1,313,140 13,509 554,738 744,893סה”כ

התפלגות מכסות חלב בקר עפ”י מגזרים ומחוזות - אלפי ליטרים
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מגזר מגזר שיתופי מחוזות
משפחתי

בתי ספר 
ורפת מחקר

סה”כ

 1,366   - 701 5,356 גולן-גליל עליון
 1,664 782 552 5,122הגליל המערבי

 1,288 677 677 4,253עמקים
 1,810 891 955 4,856מרכז

 1,015 1,198 750 4,440השפלה וההר
 1,725 769 662 4,978דרום

 1,403 906 714 4,728ממוצע ארצי

ייצור חלב בקר )ממוצע לרפת( מגזרים ומחוזות - אלפי ליטרים

התפלגות ייצור חלב בקר עפ”י מגזרים

57.6%

1.02%

41.4%
מגזר שיתופי

מגזר משפחתי
בתי ספר

התפלגות ייצור חלב בקר עפ”י מחוזות 

8.2%
9.3%

24.1%

29.3%

15.6%

13.5%

גולן-גליל עליון
הגליל מערבי

עמקים
מרכז

השפלה וההר
דרום
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חמישה ארבעהשלושהשנייםיצרן אחדסוג
ויותר

מספר סה”כ
יישובים

5841384356776117מספר רפתות
58427612920381,047מספר יצרנים

חלק היצרנים שבהתאגדויות: 44%       הערה: התאגדות = שותפות או אגודה שיתופית

סה”כשלושהשנייםיצרן אחדסוג
1212814163מספר רפתות
1215642219מספר יצרנים

חלק היצרנים שבהתאגדויות: 45% 

התפלגות רפתות במגזר השיתופי עפ”י מספר יצרנים לרפת 

התפלגות רפתות במגזר המשפחתי עפ”י מספר יצרנים לרפת 
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2001200620072008200920102011מליוני ליטרים
9382714039192עד 3 

3-4994148797996109
4-56653448
5-6620191414112

5182229293342מעל 6
209167165165165163163סה”כ

התפלגות רפתות במגזר השיתופי לפי גודל מכסה
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2001200620072008200920102011אלפי ליטרים
45730027424321216550עד 400

600-400356290281263258283366
800-600103125131131138139135

1,000-80053525578696696
1,200-1,00033293331353936
1,400-1,2008212327313235

15273338444958מעל 1,400
844830811787773776 1,025 סה”כ

התפלגות רפתות במגזר המשפחתי לפי גודל מכסה
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200320042005200620072008200920102011מגזר
770,741 718,482  699,734  734,464  685,759  644,467  659,542  659,071  643,240 שיתופי

554,135 520,276  504,220  525,850  487,454  468,072  478,599  475,688  467,451 משפחתי
13,597 12,969  12,727  12,992  12,157  11,721  11,942  11,725  11,705 בתי ספר

1,251,7271,338,474 1,216,681 1,273,306 1,185,369 1,124,260 1,150,084 1,146,484 1,122,396 סה”כ

התפתחות ייצור החלב - אלפי ליטרים 

2002200320042005200620072008200920102011מגזר
163 163  165  165  165  167  176  187  196  200 שיתופי

776 774  787  811  830  844  855  880  921  962 משפחתי
15 15  15  15  15  15  16  16  16  16 בתי ספר

954 952  967  991  1,010  1,026  1,047  1,083  1,133  1,178 סה”כ

התפתחות מספר רפתות

2002200320042005200620072008200920102011מגזר
4,728 4,408  2,241  4,451  4,156  3,859  3,747  3,524  3,282  3,317 שיתופי

714 672  641  648  587  555  560  541  508  498 משפחתי
906 865  848  866  810  781  746  733  732  756 בתי ספר

1,403 1,315  1,258  1,285  1,174  1,096  1,098  1,059  991  980 סה”כ

התפתחות ייצור ממוצע לרפת - אלפי ליטרים
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מספר רפתות וייצור ממוצע לרפת
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אחוז חלבוןאחוז שומןחודש
3.82%3.36%ינואר

3.79%3.37%פברואר
3.73%3.35%מרץ

3.70%3.34%אפריל
3.66%3.28%מאי
3.64%3.28%יוני
3.64%3.25%יולי

3.66%3.26%אוגוסט
3.68%3.26%ספטמבר
3.69%3.29%אוקטובר

3.77%3.40%נובמבר
3.82%3.39%דצמבר
3.72%3.32%ממוצע

תכולת רכיבי חלב בחלב בקר גולמי בשנת 2011 )גר’/100מ”ל(

אחוז חלבון

אחוז שומן

אר
ינו

אר
רו

פב רץ
מ

יל
פר

א

אי
מ וני
י

לי
יו

סט
גו
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טמ

ספ

בר
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וק
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צמ

ד

3.9

3.8

3.7
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3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

3.0

2.9

ים
חוז

א

הנורמטיביים הרכיבים  תכולת  שונתה   2011 שנת  בתחילת 
ושומן לחלבון  ו-3.688%  ל-3.288%  ו-3.702%  מ-3.283% 
על  עמדה   2011 בשנת  הממוצעת  השומן  תכולת  בהתאמה. 
3.72% לעומת 3.70% ב-2010. תכולת החלבון הממוצעת עמדה 

על  3.32% לעומת 3.27% ב-2010.  

רכיבי חלב - שומן וחלבון

החלב  ממחיר  ש-65%  כך  התמחירי,  היחס  שונה   2011 בשנת 
יוחס לחלבון ו-35% לשומן, לעומת 72.5%: 27.5%. כלומר, עליית 
ערך השומן ביחס לחלבון. שינוי היחס התמחירי הוא בהתאמה 

ליחסי המחירים בין חלבון לשומן בעולם.
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השפעת הרכיבים חלבוןשומןשנה
על המחיר 
האפקטיבי

2002 3.52%  3.23%2.15%
2003 3.61%  3.23%1.85%
2004 3.67%  3.20%1.70%
2005 3.67%  3.23%0.47%
2006 3.66%  3.26%1.02%
2007 3.70%  3.28%1.30%
2008 3.71%  3.29%1.48%
2009 3.69%  3.29%0.05%
2010 3.70%  3.27%-0.25%
2011 3.72%  3.32%0.81%

תכולת רכיבי חלב בחלב בקר גולמי )גרם/מ”ל(

חלבון שומן

3.8

3.7

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

3.0

2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010   2011
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איכות החלב

שענף  החשובים  האתגרים  אחד  הוא  בקר  חלב  איכות  שיפור 
נכנס לתוקפו תקנון   1997 ניצב בפניהם. בשנת  החלב בישראל 
באיכות  מתמיד  שיפור  וניכר  החלב  מועצת  של  חלב  איכות 
החלב המתקבל במחלבות. שיפור זה מתבטא בתפוקות, במשך 
נכתב  התקנון  ובטעמם.  באיכותם  החלב,  מוצרי  של  המדף  חיי 
במשותף עם נציגי המחלבות ונציגי יצרני החלב והוא תואם את 
הסטנדרטים  ואת   )55 )ת”י  גולמי  בקר  לחלב  הישראלי  התקן 
מחמירים  בישראל  רבות  מבחינות  ובאירופה  בארה”ב  הנהוגים 
אף יותר כאשר מספר הבדיקות היחסי גבוה בישראל מהמקובל 

באירופה וארה”ב.

התקנון מגדיר את הסיווגים עפ”י ספירת תאים סומטיים וספירה 
כללית של חיידקים, ומגדיר את הדרישות גם בפרמטרים האלה: 
מוספים,  מים  חמיצות,  מראה,  ריח,  טעם,  מעכבים,  חומרים 

טמפרטורה, ניקיון כללי, תנאי אחסון במשק ומועדי איסוף. 
בשנת 2011, כ-1.4 ליטרים )שהם כפרומיל אחד מסך ייצור החלב( 

לא עמדו בתנאי הסף, לקליטה במחלבה, והופנו להשמדה.

ניתן לראות בתוצאות הסת”ס )ספירת תאים סומטיים( שיפור 
)בשנים המשפחתית  ברפת  בעיקר  האחרונות,  בשנים  ניכר 
הגידול  בשל  בעיקר  השיפור,  מגמת  מעט  נבלמה   2011-2010
בביקוש לחלב, וכתוצאה מכך הושארו פרות רבות יותר בחליבה(.

את השיפור ניתן לייחס למספר גורמים עיקריים:
הרפורמה בענף החלב שהביאה לשיפור תשתיות הרפת.  .1

יותר לחשיבות הסת”ס כמדד לבריאות העטין, מודעות רבה   .2
)פרה עם סת”ס נמוך, תנובת החלב שלה גבוהה יותר מפרה  

עם סת”ס גבוה(  
של החלב  איכות  תקנון  במסגרת  הן  החלב,  בסיווג  החמרה   .3

מועצת החלב והן בתקן הרשמי לחלב גולמי ת”י 55.  
ליווי מקצועי של המערך הארצי לבריאת העטין ואיכות חלב  .4
טובים למשקים  והן  גבוה  סת”ס  עם  למשקים  הן  )מאל”ה(,   

המעונינים להמשיך ולהשתפר.  
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תנאי סף לפי ג’ב’א’מעולה
ת”י 55*

נמוך מ-250מעל 100-30150-100150עד 2005-200030
נמוך מ-250מעל 100-20100עד 200620
נמוך מ-250מעל 75-1075עד 200710
נמוך מ-150מעל 50-1050עד 200810
נמוך מ-150מעל 50-1050עד 200910
נמוך מ-150מעל 50-1050עד 201010
נמוך מ-100מעל 50-1050עד 201110

*תקן ישראלי לחלב פרה גולמי

סיווג איכות חלב בקר, לפי ספירת חיידקים כללית )אלף למ”ל(

תנאי סף לפי ד’ג’ב’א’מעולה
ת”י 55*

נמוך מ-650מעל 350-240450-350650-450650עד 2002240
נמוך מ-600מעל 300-230400-300500-400500עד 2003230
נמוך מ-600מעל 300-230400-300500-400500עד 2004230
נמוך מ-600מעל 300-225375-300450-375450עד 2005225
נמוך מ-600מעל 290-220350-290400-350400עד 2006220
נמוך מ-600מעל 280-220325-280375-325375עד 2007220
נמוך מ-475מעל 280-220325-280375-325375עד 2008220
נמוך מ-450מעל 280-220325-280375-325375עד 2009220
נמוך מ-425מעל 280-220325-280375-325375עד 2010220
נמוך מ-400מעל 280-220325-280325עד 2011220

סיווג איכות חלב בקר, לפי ספירת תאים סומטיים )אלף למ”ל(

*תקן ישראלי לחלב פרה גולמי
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ספירת תאים 
סומטיים  2011

ספירת חיידקים 
כללית 2011

פרס גמיש:  מעולה
0.64%

פרס  גמיש: 
0.05%

0.0%0.0%א’
3.0%-2.0%-ב’
7.0%-ג’

פרסים וקנסות על מחיר חלב ביחס למחיר מטרה - 2011 

התפלגות החלב שנקלט במחלבות, לפי דרגות איכות - 2011
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ספירת חיידקים כלליתספירת חיידקים סומטיים

ב’, ג’מעולה א’

54.61%

44.63%

0.76%

53.33%

37.93%

8.74%
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משפחתי ממוצעשיתופי

199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011
 218  200  193  207  210  193  203  224  241  248  259  259  300  303  287 שיתופי

 220  204  201  218  231  201  230  239  265  277  338  396  451  462  440 משפחתי
ממוצע 

ארצי 
 339  357  352  305  284  258  249  230  215  196  218  211  196  202  219 

מקור: המעבדה המרכזית לבדיקת חלב גולמי, קיסריה

ממוצע ספירת תאים סומטיים בחלב בקר, שהתקבל במחלבות,
בחתך מגזרים )אלפים למ”ל(

1996  1997  1998  1999  2000    2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011
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מחיר מטרה לחלב בקר 

החל מינואר 2011 מתבסס מחיר מטרה על סקר עלויות החלב 
מדי  מתבצע  העלויות  סקר  בענף,  הנהוג  עפ”י   .2009 לשנת 
שנתיים. במהלך 2012-2011 מתבצע סקר חדש שממצאיו יבואו 

לידי ביטוי בקביעת מחיר המטרה החל מינואר 2013.

על  2011 בשנת  עמד  המשק  בשער  הממוצע  המטרה  מחיר 
4.71 בשיעור  החלב  למועצת  שירות  דמי  כולל  ש”ח,   2.15

אג’ לליטר.

מועצת  שירות  דמי  זקיפת  לפני  המשק,  בשער  המטרה  מחיר 
החלב, היה ב-2011 2.11 ש”ח לליטר, לעומת 1.89 ש”ח לליטר 
עלה  המטרה  מחיר  כלומר,  שוטפים(,  )במחירים   2010 בשנת 
בממוצע בכ-22 אג’ לליטר שהם כ-11%. העליות במחיר המטרה 
בעלויות  התמורות  בגין  התחייבו  העדכון  לנוהל  בהתאם  הן 
המזון. משנת 2012 מוסדר עדכון מחיר המטרה בתקנות, מכוח 

חוק תכנון משק החלב.
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מחיר מטרה לחלב בקר גולמי - אג’/ליטר

דמי שירותמחיר בשער המשקחודשים
מועצת החלב

סך הכל מחיר מטרה 
כולל דמי שירות

 206.22  4.71  201.51 ינואר-מרץ 
 219.62  4.71  214.91 אפריל-יוני

 219.62  4.71  214.91 יולי- ספטמבר
 215.83  4.71  211.12 אוקטובר- דצמבר

 215.32  4.71  210.61 ממוצע חשבוני

מדד ריאלי )מחיר חלב מנוכה במדד מחירים לצרכן( למחירי חלב בשער המחלבה

3.688% שומן ו-3.288% חלבון

מחיר מטרה בשער המשק - אג’/ליטר
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 94.73  93.64  98.70  93.92  90.54  94.05  101.36  103.38  99.80  107.74  121.66  110.72  102.78  111.06

 1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011
 132.02  132.02  146.34  140.80  143.45  150.06  161.08  166.41  164.12  178.08  210.30  197.76  188.51  210.61
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אג’ לליטרהוצאות
32.86עבודה, עצמית ושכירה

133.69מזון, מרוכז וגס
36.60חומרים ושירותים

החזר הון, פחת מבנים, ציוד וכלים 
וריבית על נכסים ואינוונטר חי

30.77

233.92סך הוצאות

אג’ לליטרהכנסות
תוצרת לוואי =  עגלים בני שבוע ויציאת 

פרות
 21.21 

חלב = מחיר מטרה, ללא דמי שירות,  
מושווה רכיבים

 212.30 

233.51סך הכנסות

חשבון הכנסות והוצאות ממוצעות לליטר חלב במכסה שנת 2011

תרשים התפלגות הכנסות והוצאות

החזר הון 13.15%

חו"ש 15.65%

עבודה 14.05%

מזון 57.15%

תוצרת לוואי 9.08%

מבוסס על סקר 2009*

חלב 90.92%
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נתוני ספר העדר

ספר העדר - נתונים רב שנתיים

ממוצע                 עדרים בביקורת
קיבוצים שנה

ומושבים 
שיתופיים

סך משפחתי
עדרים 

בביקורת

מספר 
פרות 

בביקורת

חלב
ק”ג

לפרה

שומן 
ק”ג

לפרה

חלבון 
ק”ג

לפרה

אחוז 
שומן

אחוז 
חלבון

194975   -  75  8,733  4,044  142 3.51%
1959159   -  159  16,917  5,347  186 3.48%
1969185   -  185  34,132  6,271  204 3.25%
1979186   -  186  61,947  7,855  256 3.26%
1989195284 479  72,645  9,092  288 3.17%
1995206643 849  95,038  10,086  315  302 3.12%2.99%
1996215680 895  93,103  10,198  324  303 3.18%2.97%
1997217738 955  93,948  10,447  341  317 3.26%3.03%
1998215766 981  97,803  10,487  344  324 3.28%3.09%
1999208708 916  98,485  10,469  341  321 3.26%3.07%
2000212697 909  97,661  10,715  351  326 3.28%3.04%
2001210716 926  104,660  10,585  356  327 3.36%3.09%
2002203661 864  103,801  10,462  356  326 3.40%3.12%
2003196623 819  100,724  10,426  364  325 3.49%3.12%
2004190585 775  99,537  10,668  381  331 3.57%3.10%
2005180571 751  97,328  11,118  398  349 3.58%3.14%
2006169555 724  93,732  11,281  404  358 3.58%3.17%
2007165534 699  98,555  11,291  404  361 3.62%3.20%
2008163525 688  103,395  11,461  415  367 3.62%3.20%
2009 164 512 676  97,921  11,653  420  373 3.60%3.20%
2010 163 507 670  101,393  11,667  424  373 3.63%3.20%
2011 163  507  670  107,116  11,775  427  378 3.66%3.24%

ספר העדר הישראלי מנוהל על ידי התאחדות מגדלי בקר לחלב 
פעם  בישראל.  לחלב  מהבקר  כ-90%  על  נתונים  בו  ונאספים 
בחודש נרשמים נתוני התנובה לגבי כל פרה, הרכב החלב, איכותו 
ואירועים )המלטות, ייבוש וכדומה(. ספר העדר הוא כלי ניהולי, 
הן ברמת הרפת הבודדת המשתמשת בנתוניו לקבלת החלטות, 

הארצית  התוכנית  מתבססת  שעליו  המערכתית  ברמה  והן 
בעולם,  הטובים  לאחד  שנחשב  הישראלי,   העדר  ספר  לטיפוח. 
לעדר  לפרה,  הקשורות  הפעיליות  כל  את  שמקיף  מידע  מרכז 
ממוחשב  באופן  נשלחים  העדר  ספר  נתוני  הארצית.  ולמערכת 

לגופים שונים בענף ש , ואלה עושים בהם שימוש מיידי ומועיל.
דק

נב
א 

 ל

דק
נב

א 
 ל
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ממוצע לפרהממוצע חודשי
עדרים מגזר

בביקורת
פרות 

בביקורת
חלב 
ק”ג-
שנה

אחוז 
שומן

אחוז 
חלבון

סת”ס 
)אלף 
לק”ג(

יציאה 
)%(

ממוצע 
פרות 
לרפת

ייצור 
ממוצע 

לרפת
 825,235  74 28.90% 234 3.64%3.19% 11,108  37,666  507 משפחתי

 4,688,822  26.00%391  3.20%229 3.62% 11,993  63,727  163 שיתופי
 1,765,600  151 27.10% 231 3.63%3.20% 11,667  101,393  670 סה”כ

נתוני ספר העדר לשנת 2010, עפ”י מגזרים

ממוצע לפרהממוצע חודשי
עדרים מגזר

בביקורת
פרות 

בביקורת
חלב ק”ג/

שנה
אחוז 
שומן

אחוז 
חלבון

סת”ס 
)אלף 
לק”ג(

יציאה 
)%(

ממוצע 
פרות 
לרפת

ייצור 
ממוצע 

לרפת
 873,268  78 29.90% 260 3.69%3.23% 11,163  39,662  507 משפחתי

 5,007,321  414 29.30% 249 3.65%3.25% 12,100  67,454  163 שיתופי
 1,882,524  160 31.70% 253 3.66%3.24% 11,775  107,116  670 סה”כ

נתוני ספר העדר לשנת 2011, עפ”י מגזרים

ים
יב

רכ
”ג 

ק

לב
 ח

”ג
ק

הערה:
נתוני ספר העדר הם בק"ג. מקדם ההמרה הוא: 1 לליטר  = 1.03 ק"ג, כלומר:

א. על מנת לקבל את הנתונים בליטרים יש לחלק את התנובה ב-1.03
ב. על מנת לקבל את  שיעורי הרכיבים בגר'/מ"ל יש לכופלם ב-1.03.

חלבוןשומןחלב
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ביטוח עדר הבקר

שנה

תמותה
פסילות

בבתי מטבחיים
בקר בגיל

מעל
6 חודשים

בקר בגיל 
מתחת ל- 6 

חודשים

סך תמותה

2003 382  7,147  8,632  15,779 
2004 153  5,913  9,723  15,636 
2005 76  4,874  9,883  14,757 
2006 60  4,645  10,973  15,618 
2007 66  4,991  12,594  17,585 
2008 59  5,565  13,563  19,128 
2009 42  5,120  13,234  18,354 
2010 44  5,515  13,922  19,437 
201127 4,586 14,600 19,186 

סיכום ביטוח פסילות ותמותה של עדר הבקר

תמותה
פסילותשנה

בבתי-מטבחיים 
)שחיטה רגילה(

פסילות
בבתי-מטבחיים 
)שחיטה דחופה(

בקר בגיל מעל 6 
חודשים

בקר בגיל מתחת 6 
חודשים

 הוצ' פינוי וכילוי  הוצ'+ 354 ש"ח 1,200 ש”ח750 ש”ח2002
 הוצ' פינוי וכילוי  הוצ'+ 354 ש"ח 1,000 ש”ח750 ש”ח2003
 הוצ' פינוי וכילוי  הוצ'+ 250 ש"ח 1,000 ש”ח650 ש”ח2004

 הוצ' פינוי וכילוי  הוצ' פינוי וכילוי בלבד 900 ש”ח650 ש”ח2011-2005

הכיסוי הביטוחי של עדר הבקר לחלב, במסגרת תקציב מועצת החלב

בעלי  בפגרי  ומרכזי  מערכתי  לטיפול  מיועד  הבקר  עדר  ביטוח 
חיים, מתמותה במשקים או משחיתות בבתי-מטבחיים שנפסלו 
תוך  והשמדתם  בפגרים  טיפול  מאפשר  הביטוח  אדם.  למאכל 

מניעת סיכונים תברואתיים, וטרינריים וסביבתיים.
הביטוח מכסה את עלויות ההובלה והכילוי של הפגר, ובמקרים 

מסוימים מעניק פיצוי למגדל. הביטוח ממומן מתקציב מועצת 
החלב ומבוצע בידי הקרן לנזקי טבע בחקלאות.

משנת 2001 פועל ביוזמת מועצת החלב המתקן הארצי לכילוי 
הווטרינריות  הסביבתיות,  הבעיות  לכל  פתרון  שנותן  פגרים, 

והתברואתיות הנוצרות מפגרי בעלי חיים ברפתות החלב.

שנתון מועצת החלב 412011



42 שנתון מועצת החלב 2011



3
שיווק חלב בקר ומוצריו
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שיווק חלב ומוצריו בשנת 2011

ערך  שווי  במונחי  מקומי,  מייצור  חלב  מוצרי  בצריכת  הגידול 
באוכלוסייה  בעוד שהגידול  על 2.2%,   2011 נוזלים, עמד בשנת 
עלתה  חלב  מוצרי  של  לנפש  הצריכה  כלומר,   .1.9% ב-  נאמד 
ליטר,  ב-177  נאמדת  לנפש  השנתית  הצריכה   סך  ב-0.4%. 

לעומת 176 אשתקד.

הגבינות  הן  ביותר  הגדולה  הצמיחה  את  שרשמו  הקטגוריות 
בחמאה  הגידול  כ-18%.  השולחנית,  והחמאה  כ-6%  הקשות, 
שולחנית  בחמאה  המחסור  ידי  על  בחלקו  מוסבר  השולחנית 
שנרשם בקיץ 2010. עם זאת,  משווים ל-2009 הגידול הדו-שנתי 
ממוצע  גידול  מ-5%  יותר  )כלומר   11% על  ועומד  מרשים  הינו 
לשנה(. גם הגידול בשיווק גבינות קשות מייצור מקומי מרשים 
לתחרות  ביותר  שחשופה  בקטגוריה  שמדובר  מאחר  מאוד, 

מיבוא, תחרות שתתעצם  בשנים הקרובות.

מוערך  לצרכן  מחירים  במונחי  החלב  ענף  של  הכספי  המחזור 
 30% חלב,  ומשקאות  שתייה  חלב   25% ש”ח:  מיליארד  בכ-9.4 
קשות  גבינות   19% רכות,  גבינות   24% ומעדנים,  ניגרת  תוצרת 

ו-2% חמאה.

בקיץ 2011 פרצו בארץ אירועי המחאה החברתית שכללו גם חרם 
צרכני על חלק מחברות החלב ועל חלק ממוצרי החלב. אירועים 
עם  מכירות.  ולמבצעי  מחירים  להוזלות  השאר  בין  הביאו  אלו 
כל זאת, במונחים כמותיים היה שיעור הצמיחה ב-2011 דומה 

לשיעורי הצמיחה השנתיים בעשור האחרון.
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מדד מחירים לצרכן של חלב ומוצריו, ממוצע שנתי )2002=100(

20042005200620072008200920102011
 140.31  136.9  134.1  130.3  115.0 110.2 108.5 106.1 חלב ומוצרי חלב

 132.39  130.0  130.5  129.3  115.0 111.0 109.6 104.3 חלב
 151.41  145.5  142.0  137.1  117.1 111.0 109.1 106.9 לבן, אשל, יוגורט וכו’

 131.56  121.2  119.2  118.0  108.2 106.8 106.3 105.7 שמנת
 137.30  125.8  127.5  125.9  110.2 106.7 106.2 105.8 חמאה
 144.80  142.7  137.4  132.3  117.0 112.2 110.1 108.7 גבינה

 119.77  115.8  112.7  109.1  104.3 103.8 101.6 100.3 מדד כללי
 136.21  131.1 129.5  126.1  113.5 110.2 105.5 104.0 מזון ללא פירות וירקות

סקר הוצאות 
המשפחה

97-9699-98 01-00 03-0205-0407-0609-08

ינואר 11ינואר 09ינואר 07ינואר 05ינואר 03ינואר 01ינואר 99מיושם מחודש
 5.29  6.20  5.85  6.20  5.80  6.90  6.60 חלב ומשקאות

 6.60  7.30  6.43  6.90  6.20  7.10  7.00 תוצרת ניגרת    
 8.84  9.10  8.27  8.70  8.10  8.70  8.60 גבינות
 0.47  0.50  0.44  0.40  0.40  0.50  0.50 חמאה

סה"כ מוצרי 
חלב

 22.70  23.20  20.50  22.20  20.99  23.10  21.20 

סה"כ משקל 
המזון בסל 

הצריכה

 179.40  176.70  169.90  172.50  170.74  183.80  168.80 

משקל מוצרי 
החלב בסל המזון

12.7%13.1%12.1%12.9%12.3%12.6%12.6%

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

משקל ההוצאה על מוצרי חלב, לפי סקרי הוצאות המשפחה,
הנתונים הם בשקלים לכל אלף ש”ח הוצאה

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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מחירים

השינויים במחירים המפוקחים לחלב ומוצריו

פעם  חלב  מוצרי  של  המפוקחים  המחירים  עודכנו   2011 בשנת 
אחת, בסוף חודש מאי, וזאת לאחר כשנתיים )מיוני 2009( ללא 
עדכון. עפ”י נוהל ההתחשבנות, עדכון המחירים מתבצע כאשר 

יש שינוי בסל התשומות, בשיעור שעולה על  3 אחוזים.

06/14/200905/24/2011

שיעור
התייקרות

פער
קמעונאי

מחיר
קמעונאי

מחיר צרכן
 16% מע”מ 

מינואר 
2010

מחיר
קמעונאי 

מחיר צרכן

חלב טרי 3% שומן )רגיל(
שקית 1 ליטר

 3.67  4.75  3.86  5.00 5.3%10.4%

חלב טרי 1% שומן )רגיל(
שקית 1 ליטר

 3.43  4.46  3.62  4.70 5.4%10.7%

חלב טרי 3% שומן )רגיל(
קרטון 1 ליטר

 4.43  5.95  4.63  6.22 4.5%13.7%

חלב טרי 1% שומן )רגיל(
קרטון 1 ליטר

 4.16  5.60  4.33  5.82 3.9%13.7%

אשל 4.5% שומן
20 מ"ל

 1.07  1.47  1.15  1.58 7.5%15.6%

גיל %3 שומן
200 מ"ל

 1.00  1.37  1.05  1.44 5.1%15.4%

שמנת חמוצה 15% שומן
200 מ"ל

 1.53  2.08  1.73  2.35 13.0%14.6%

19.7%14.1% 3.70  2.74  3.09  2.29 חמאה רגילה 100 גרם

גבינה קשה עמק חריץ
1 ק"ג

 30.55  41.43  32.57  44.14 6.5%14.4%

גבינה קשה גלבוע חריץ
1 ק"ג

 28.73  39.27  30.63  41.85 6.6%15.1%
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שיווק מוצרי חלב מחלב בקר

שיווק שנתי -אלפי ליטרים או טונות

חלב שנה
שתייה

ומשקאות

תוצרת 
ניגרת 

ומעדנים

גבינות 
לבנות

גבינות 
קשות 

ומותכות

חמאה 
שולחנית

שווה ערך 
נוזלים*
מליוני 
ליטרים

אוכלוסיה 
)אלפים(**

גידול 
שנתי 
בחלב

2002 359,598  148,808  79,252  22,435  5,423  1,111  6,570 1.5%
2003 359,861  147,307  80,100  22,550  5,443  1,115  6,690 0.3%
2004 370,266  146,820  80,817  22,813  5,713  1,132  6,809 1.5%
2005 378,957  151,766  82,359  23,528  5,816  1,160  6,930 2.5%
2006 402,276  164,363  87,330  25,210  6,217  1,237  7,053 6.6%
2007 405,928  166,610  88,177  26,473  6,175  1,260  7,180 1.9%
2008 405,736  170,378  91,535  27,641  5,146  1,289  7,308 2.3%
2009 410,555  172,358  92,737  28,344  5,334  1,309  7,486 1.5%
2010 422,035  179,708  94,564  29,023  5,016  1,342  7,624 2.6%
2011 424,281  180,523  96,152  30,709  5,906  1,372  7,766 2.2%

מגמה 
מ-2010

0.5%0.5%1.7%5.8%17.8%2.2%1.9%

מגמה 
שנתית 

ממוצעת

1.9%2.2%2.2%3.5%1.0%2.4%1.9%

* על פי מקדמי ייצור מקובלים בענף במיליוני ליטרים

שיווק שנתי במיליוני ליטרים - שווה ערך נוזלים

ים
טר

לי
ני 

ליו
מי 1,400

1,350

1,300

1,250

1,200

1,150

1,100

1,050

1,000
 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011

** ממוצע אוכלוסייה קבועה על פי נתוני הלמ”ס
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חלב שתייה שנה
ומשקאות

ליטרים

תוצרת 
ניגרת 

ומעדנים
ליטרים

גבינות 
לבנות

ק"ג

גבינות 
קשות 

ומותכות
ק"ג

חמאה 
שולחנית

ק"ג

שווה ערך 
נוזלים*

ליטרים

2002 54.7  22.6  12.1  3.4  0.8  169.2 
2003 53.8  22.0  12.0  3.4  0.8  166.7 
2004 54.4  21.6  11.9  3.4  0.8  166.2 
2005 54.7  21.9  11.9  3.4  0.8  167.4 
2006 57.0  23.3  12.4  3.6  0.9  175.4 
2007 56.5  23.2  12.3  3.7  0.9  175.4 
2008 55.5  23.3  12.5  3.8  0.7  176.3 
2009 54.8  23.0  12.4  3.8  0.7  174.8 
2010 55.4  23.6  12.4  3.8  0.7  176.0 
2011 54.6  23.2  12.4  4.0  0.8  176.6 

0.19%3.86%15.59%0.33%-1.39%-1.32%-מגמה מ-2010
מגמה שנתית 

ממוצעת
-0.02%0.29%0.29%1.65%-0.91%0.48%

סיכום שיווק מוצרי חלב מחלב בקר לנפש

* עפ”י מקדמי ייצור מקובלים בענף

שיווק שנתי לנפש - שווה ערך נוזלים

 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011

ש
נפ

 ל
ים

טר
לי 178

176

174

172

170

168

166

164

162

160
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התפלגות השיווק לפי קבוצות מוצר, במונחי נוזלים )2011(

התפלגות השיווק לפי קבוצות מוצר, במונחי שומן )2011(

חלב שתייה ומשקאות 29%

חמאה שולחנית 13%

חלב שתייה ומשקאות 24%

חמאה שולחנית 2%

תוצרת ניגרת ומעדנים 16%

גבינות לבנות 28%
גבינות קשות ומותכות 29%

גבינות לבנות 17%
גבינות קשות ומותכות 21%

תוצרת ניגרת ומעדנים 21%
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חלב שתייה שנה
מפוסטר

חלב שתייה 
עמיד

משקאות 
חלב 

מפוסטרים

משקאות 
חלב עמידים

סה”כ
חלב שתייה 

ומשקאות

מזה עמידים

2002 265,700  25,460  66,009  2,429  359,598 8%
2003 272,096  23,600  62,003  2,162  359,861 7%
2004 286,894  22,201  59,097  2,074  370,266 7%
2005 295,132  20,361  61,475  1,989  378,957 6%
2006 311,230  19,705  69,789  1,552  402,276 5%
2007 319,862  17,818  67,138  1,111  405,928 5%
2008 332,232  17,395  55,110  1,000  405,736 5%
2009 340,361  15,315  53,894  985  410,595 4%
2010 350,724  14,710  55,694  907  422,035 4%
2011 357,447  13,514  52,465  856  424,281 3%

5.6%0.5%-5.8%-8.1%-1.9%מגמה מ-11-10
מגמה שנתית 

ממוצעת
3.4%-6.8%-2.5%-10.9%1.9%

חלב שתייה ומשקאות

שיווק חלב שתייה ומשקאות המיוצרים מחלב בקר - אלפי ליטרים

שיווק חלב שתייה ומשקאות

ים
טר

לי
ני 

ליו
מ

 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011

440,000

420,000
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380,000

360,000

340,000

320,000
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תוצרת ניגרת

שיווק תוצרת ניגרת “לבנה” - אלפי ליטרים

שמנת יוגורטלבנייהלבןשנה
חמוצה

שמנת 
מתוקה

סה”כ 
ניגרת 

לבנה

תוצרת ניגרת* 
לשתייה 

)משקאות על 
בסיס יוגורט(

2002 16,403  10,115  26,200  22,185  7,528  82,431 
2003 16,241  9,804  26,462  21,606  7,752  81,866 
2004 15,877  8,845  27,797  20,732  7,936  81,187 
2005 15,135  8,487  32,784  20,384  8,168  84,958 
2006 15,959  8,825  35,192  21,828  8,956  90,760 
2007 15,197  9,030  36,233  21,378  9,813  91,651 
2008 16,138  6,870  37,643  21,416  10,145  92,211  9,803 
2009 17,412  6,558  37,830  21,865  11,122  94,787  9,078 
2010 17,675  6,340  39,526  22,815  10,462  96,817  9,209 
2011 17,463  6,198  39,264  23,487  12,619  99,031  9,791 

מגמה שנתית 
ממוצעת

0.7%-5.3%4.6%0.6%5.9%2.1%

0.7%2.9%20.6%2.3%-2.3%-1.2%-מגמה מ-11-10
18%6%40%24%13%התפלגות ב-2011

שיווק תוצרת ניגרת “לבנה”

ים
טר

לי
ני 

ליו
מי

 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011

100,000

95,000

90,000

85,000

80,000

75,000

70,000

בשנת 2008 מוינו וסווגו מחדש קבוצות המוצר ונוספה קבוצה חדשה של תוצרת ניגרת לשתייה )משקאות על בסיס יוגורט(. השיווק שנרשם 
בקבוצה זו עומד על כ-10 מיליון ליטרים שבאו על חשבון משקאות חלב, לבן ויוגורט.
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שיווק  מעדני חלב - אלפי ליטרים

סך הכל מעדני חלבמעדני קרםמעדני פרישנה
2002 38,210  28,167  66,378 
2003 35,887  29,554  65,441 
2004 36,526  29,108  65,634 
2005 35,743  31,066  66,808 
2006 40,863  32,740  73,603 
2007 42,793  32,167  74,960 
2008 38,844  29,521  68,365 
2009 37,847  30,646  68,493 
2010 40,918  32,763  73,681 
2011 38,716  32,985  71,701 

2.7%-5.4%0.7%-מגמה מ-11-10
מגמה שנתית 

ממוצעת
0.1%1.8%0.9%

שיווק מעדני חלב -אלפי ליטרים

 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011
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התפלגות ב-2011

לבנייה 6%

שמנת מתוקה 13% לבן 18%

שמנת חמוצה 24%

יוגורט 40%
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גבינות לבנות

שיווק גבינות לבנות מחלב בקר - טונות

רכות עד כחושות
5% שומן

רכות עד 
9% שומן

רכות 
מעל 9% 

שומן

רכות 
שמנת 
 30%(
שומן(

גבינות 
קוטג'

גבינות 
לחיתוך 

בקר

סה”כ 
גבינות 
לבנות 
מחלב 

בקר
2002 6,303  29,872  5,659  2,024  3,556  21,950  9,888  79,252 
2003 5,362  30,054  5,799  2,102  3,241  23,495  10,048  80,100 
2004 5,025  32,396  5,296  2,455  2,990  22,980  9,675  80,817 
2005 4,183  31,341  5,444  2,545  3,173  25,557  10,116  82,359 
2006 4,064  34,487  5,342  2,645  3,427  27,543  9,822  87,330 
2007 4,295  34,526  4,569  2,965  3,685  27,278  10,858  88,177 
2008 3,726  38,179  4,623  3,262  2,156  28,269  11,320  91,535 
2009 3,365  37,636  4,337  3,330  2,281  30,660  11,128  92,737 
2010 2,832  38,451  4,677  3,780  2,075  31,027  11,671  94,564 
2011 2,856  39,702  4,500  3,859  2,389  30,761  12,085  96,152 
מגמה

מ-11-10
0.9%3.1%-3.9%2.1%15.1%-0.9%3.5%1.7%

מגמה 
שנתית 

ממוצעת

-8.4%3.2%-2.5%7.4%-4.3%3.8%2.3%2.2%

שיווק גבינות לבנות מחלב בקר - טונות

ים
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גבינות קשות ומותכות מחלב בקר

שיווק גבינות קשות ומותכות מחלב בקר - טונות

גבינות שנה
קשות

גבינות 
מותכות

סך הכל 
גבינות קשות 

ומותכות
2002 20,914  1,521  22,435 
2003 21,105  1,446  22,550 
2004 21,581  1,232  22,813 
2005 22,334  1,194  23,528 
2006 24,033  1,177  25,210 
2007 25,210  1,263  26,473 
2008 26,245  1,397  27,641 
2009 26,935  1,409  28,344 
2010 27,608  1,415  29,023 
2011 29,298  1,410  30,709 

0.3%5.8%-6.1%מגמה מ-11-10
מגמה שנתית 

ממוצעת
3.8%-0.8%3.5%

שיווק גבינות קשות ומותכות מחלב בקר - טונות

 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011
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מי 32,000
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טוןשנה
2002 5,423 
2003 5,443 
2004 5,713 
2005 5,816 
2006 6,217 
2007 6,175 
2008 5,146 
2009 5,334 
2010 5,016 
2011 5,906 

חמאה שולחנית מחלב בקר

שיווק חמאה שולחנית מחלב בקר - טונות

יצוא מוצרי חלב

יצוא מוצרים מחלב בקר - טונות

חלב שנה
שתייה 

ומשקאות

תוצרת 
ניגרת

גבינות 
לבנות

גבינות 
קשות 

ומותכות

אבקת חלבחמאה

2002 271  1,333  164  42  326  2,909 
2003 311  1,707  205  29  2,155  486 
2004 283  1,506  205  75  1,285    - 
2005 281  387  293  138  2,237  1,318 
2006 252  446  364  246  40  1,308 
2007 201  303  275  291  36    - 
2008 141  465  380  286  828  271 
2009 121  324  294  292  1,808  3,838 
2010 152  340  283  310  54    - 
2011 181  567  381  333  52    - 

ות
טונ

פי 
אל 6,300

6,100

5,900

5,700

5,500

5,300

5,100

4,900

4,700

4,500
 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011
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יבוא מוצרי חלב

יבוא מוצרים - טון

20042005200620072008200920102011
 181  209  444  323  434  272  366  272 גבינה טרייה 

 216  54  226  146  91  214  106  76 גבינה מגורדת 
 274  288  256  175  297  288  739  1,100 גבינה מעובדת 

 23  44  33  51  40  42  49  70 גידים כחולים 
 1,605  1,485  778  938  999  1,201  1,575  1,560 גק"ש 

 2,299  2,080  1,737  1,633  1,861  2,017  2,835  3,078 סה”כ גבינות 
 783606689677643652553553ג'מיד - יוגורט מוקשה

 1,611 1,386  586  588  614  700  429  407 חמאה    
 5,920  4,944  2,908  6,406  5,076  3,294  3,218  2,954 אבקה מחלב כחוש   

 3,358 2,097  3,039  2,677  3,132  3,538  4,096  3,626 אבקה מחלב מלא 
 224  277  242  383  318  268  332  575 חלב מרוכז 

 2,1639721,2121,1831,243 4,155  4,463  3,769 חלבוני חלב מרוכזים 
 1,383  1,497  1,850  2,703  2,152  2,557  2,413  2,344 אבקת מי גבינה 

 1,300  1,311  1,239 689586619954952גלידות
 4,543  5,308  5,528  5,227  3,679  2,929  2,637  2,547 תחליפי גבינה

תערובות המכילות
חלבוני חלב 

 2,788  3,162  2,571  1,513  4,809  3,734  3,785  3,574 

במונחי חלבון, יבוא חומרי גלם חלביים ומוצרי חלב הוא כ-13% 
)אבקות חלב, חלבוני  ועיקרו, חומרי גלם חלביים  משוק החלב, 
חלבונים  על  חלב.  חלבוני  המכילות  ותערובות  מרוכזים  חלב 
הייצור  על  ההגנות  במסגרת  מכס(.  אין  ותערובות  מרוכזים 
מכסות  למעט  גבוה,  הוא  חלב  מוצרי  יבוא  על  המכס  המקומי, 

יבוא ללא מכס או מכס מופחת שלהן מחויבת ישראל בהסכמי 
גלם חלביים  יבוא חומרי  בינלאומיים. פטור ממכס חל על  סחר 
לתינוקות.  ומזון  לבע”ח  מזון  הממתקים,  לתעשיות  המיועדים 
ב-2010 הותר, בהוראת שעה, יבוא של אבקת חלב וחמאה ללא 

מכס, זאת עקב הגידול בביקושים.

שנתון מועצת החלב 572011



מלאי סוף שנה של חומרי גלם חלביים וגבינות קשות

מלאי סגירה של חומרי גלם חלביים וגבינות קשות - טונות

2002200320042005200620072008200920102011
 6,020  2,055    3,778  8,679  1,911  486  4,433  3,306  2,121  2,883 אבקת חלב כחושה

 1,793  877    1,262  3,651  1,745  1,047  2,192  2,239  1,430  2,737 חמאה
גבינות קשות 

ומותכות
 3,120  3,077  3,233  3,466  3,657  3,995  3,940  3,808    3,867  4,305 

 408  717    920  838  538  948  695  513  558 543.83גבינות צאן קשות

אבקה מחלב כחוש - מלאי, סוף שנה

ות
טונ

פי 
אל 9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
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מחירי חומרי גלם חלביים

מחירי חומרי גלם חלביים על פי כשרות - ש”ח לטונה

אבקה חודשים
מחלב כחוש

חמאה 
תעשייתית

כשרות 
רגילה

כשרות בד”צמהדרין
רגילה

בד”צמהדרין

 22,502  21,766  21,030  22,292  20,274  19,217 ינואר-מרץ
 23,784  23,005  22,228  23,514  21,385  20,270 אפריל-יוני

 23,784  23,005  22,228  23,514  21,385  20,270 יולי-ספטמבר
 23,611  22,838  22,066  23,478  21,352  20,239 אוקטובר-דצמבר

 23,420  22,654  21,888  23,199  21,099  19,999 ממוצע
מחירי חומרי הגלם החלביים נגזרים ממחיר המטרה לחלב בקר ומתעדכנים יחד עם עדכון מחירי המטרה.

אבקהשנים
מחלב כחוש

חמאה 
תעשייתית

2002 14,522  12,522 
2003 15,135  12,898 
2004 15,136  12,899 
2005 17,226  14,224 
2006 17,279  14,589 
2007 18,250  15,330 
2008 21,180  17,679 
2009 20,060  16,732 
2010 19,756  16,480 
2011 19,999  21,888 

מחירי חומרי גלם חלביים - ש”ח לטונה

מחירי חומרי הגלם משתנים בהתאם לשינוי 
במחירי החלב הגולמי, העלות התעשייתית 
המועמסת, והיחסים התמחיריים בין חלבון 

לשומן המשתנים מפעם לפעם.

המחירים, החל מהרבעון השני של 2005,
מבוססים על תמחיר חדש, בעקבות בדיקת 

רו”ח, שהזמינו משרדי החקלאות והאוצר.

23,000
22,000
21,000
20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000

נה
טו

ח/
ש”

2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011

חמאה תעשייתית

אבקה מחלב כחוש
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מסר ואת  בכלל  מסריה  את  לקדם  ממשיכה  החלב  מועצת 
”3 ביום” בפרט, במגוון פעילויות, בקרב משפיענים ומובילי דעה, 

הורים, ילדים, חיילים, ובכל האפיקים.

יעדי הפעילות:
שיפור התדמית של ענף החלב בישראל  

שיפור התדמית הבריאותית של מוצרי החלב.  
הפרכת הטענות נגד ענף החלב   

קהלי מטרה מולם עבדנו: 
אימהות בנות 45-25 במגזר הכללי  

אימהות בנות 45-25 במגזר הדתי והחרדי  
אימהות בנות 45-25 במגזר הערבי  

ילדים   

האסטרטגיה:
עד שנת 2011 נבנתה האסטרטגיה ממקום של מסרים בריאותיים 
וחינוך שוק. החל מהשנה הוחלט להעביר את האסטרטגיה שלב 

אבולוציוני: מחינוך שוק לאהדה והזדהות.
האבולוציה:

אתמול – צריך לאכול 3 ביום
היום – כדאי לאכול 3 ביום
מחר -  רוצה לאכול 3 ביום

פרזנטור באמצעות  והזדהות  אהדה  לייצר  הייתה  הטקטיקה 
חביב , חם ואהוד, כזה שגם ההורים אוהבים וגם הילדים יכולים 
להעברת  פלטפורמה  שמהווה  פרזנטור  בקלות.  בו  להתאהב 
שנבחר  הפרזנטור  וקסומה.  כייפית  ידידותית,  בצורה  המסרים 
הוא הדמות המיתולוגית של הטלוויזיה החינוכית  - קישקשתא. 
קישקשתא חביב, חם, חינוכי ודואג, ישראלי - צבר, ומלא הומור, 

שגורם לקהל לחייך ולהזדהות.
את  והעביר  בפייסבוק  פעיל  היה  קישקשתא  השנה  כל  לאורך 

המסרים באמצעי המדיה השונים ובמיתוג.

חגיגות שמחת החלב 2011 
קישקשתא הוביל יחד עם עמית פרקש )שחקנית מוכרת בקרב 
ילדים( את חגיגות שמחת החלב שהתקיימו כבכל שנה בתחילת 

חודש מרס. 
במהלך החגיגות נפתחו שעריהם של 33 מחלבות, רפתות ודירים 
והפעלות סביב  והתקיימו סיורים  לביקורים של הציבור הרחב, 

עולם החלב לכל בני המשפחה.
שרת  במעמד   ,2011 במרס  ב-3  הושקו  החלב  שמחת  חגיגות 
בגני  שנערך  החלב,  לענף  בכנס  נוקד,  אורית  חה”כ  החקלאות 
התערוכה בתל אביב בתערוכת אגרו משוב. בכנס השתתפו  כל 

ראשי ענף החלב, רפתנים, נוקדים ונציגי המחלבות.
ב-5 במרס התקיים בכפר הירוק הפנינג לכל המשפחה - ”עיר 
של  משפע  נהנו  בהפנינג  שהשתתפו  המשפחות  אלפי  החלב”. 

פעילות המועצה לקידום חלב ומוצריו - 2011
ממשיכים לקדם את מסרי מועצת החלב ואת המסר “3 ביום”, במגוון עצום

של פעילויות בקרב משפיענים ומובילי דעה, הורים, ילדים וחיילים 

אדריאנה שוחט - מנהלת השיווק של מועצת החלב

פעילויות, סביב הנושא החלב, והופעות בכיכובו של קישקשתא.
אמצעי  הכוללים  רחבים,  ציבור  יחסי  ופעילות  פרסום  קמפיין 
הציבור  את  והזמינו  לחגיגות,  הבאים  את  קידמו  שונים,  מדיה 

להגיע לאתרים השונים בכל רחבי הארץ. 

אתר  השנה:  המועצה  השתמשה  שבהם  הנוספים  הכלים  בין 
בקהילת  פעילות  החלב;  שמחת  לחגיגות  ייעודי  אינטרנט 
 -  WASE עם  פעולה  שיתוף  בפייסבוק;  צעירה”  ”משפחה 
שבמסגרתו כל המשקים המשתתפים בחגיגות הופיעו במפות 
של האפליקציה הסלולרית במשך שנה; שיתוף בלוגרים, ומגוון 
תמיד  כמו  ליוו  ציבור  ויחסי  האינטרנט;  ברשת  תוכן  פעילויות 
לכל  במיוחד  הוכנה  השנה  גם  שנה,  בכל  כמו  המהלך.  כל  את 
נראות  מיתוג,  ערכת  בחגיגות  המשתתפים  מהמשקים  אחד 
והפעלה, כחלק מהסיוע של המועצה למשקים התיירותיים, וכדי
שיוכלו להפיק את המרב מהחגיגות. המשקים התבקשו לתלות 
בחומרים  שימוש  ולעשות  החגיגות  לפני  שבוע  השילוט  את 

השונים במהלך החגיגות.

פעילות באינטרנט ובמדיה החברתית:
החקלאות  התזונה,  המזון,  לעולמות  נוגעת  ברשת  העשייה 
בקהילות,  המועצה,  באתרי  התקיימה  הפעילות  והטיולים. 

בפורומים, בבלוגים, באתרים שיתופיים, בוויקיפדיה, ועוד.

מה עשינו:
מענה ומסרים 

ניטור השיח ברשת ומתן תגובות, לרבות מענה מקצועי  
ניטור וניתוח מעמיק של השיח ברשת, לפי תחומים, לקידום  
תדמית ענף החלב ברשת למציאת נושאים שיש לתת עליהם  

מענה מקיף ומעמיק  
שיתופי פעולה עם בלוגרים מתחום )ענף( החלב, סיוע  

בהעברת תכנים ושאלות שיופנו אליהם.  
פעילות בקהילות ובפורומים – מענה לשאלות, יצירת דיונים,  

העלאת מודעות והנעה לפעילות ברשתות חברתיות.  
הטמעת מסרי מועצת החלב  

)מבוגרים, נישתיות  חברתיות  ברשתות  פעילה  השתתפות   
בריאות, טיולים וכיו”ב(  
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ניהול קבוצות ברשתות חברתיות 
יצירת עדכונים שוטפים בקבוצה בפייסבוק  

ניהול עדכונים שוטפים בקבוצה בטוויטר  
הנעה לפעולה ברשתות החברתיות  והגדלת נפח המשתתפים  

והפעילות בקבוצות  

סיורים והרצאות 
סיורים למנהלי פורומים  

סיורים לבלוגרים וסדנאות בישול / מתכונים  
הרצאות לבלוגרים ויצירת שיתופי פעולה  

הרצאות וסדנאות תקשורת ואינטרנט לגופים, לרפתות  
ולמחלבות העובדות עם מועצת החלב  

סדנאות עם אנשי מקצוע )דיאטניות(  

אירועים 
קידום אירועים מיוחדים של מועצת החלב  

)דוגמת חגיגות החלב(  
קידום מסרי מועצת החלב בחגים  

השתתפות פעילה באירועים, וקידום שיתופי פעולה  
ותכנים מאירועים אלה  

שיתופי פעולה 
שיתופי פעולה עם בלוגרים בתחומים הקשורים לפעילות  

ולמסרי מועצת החלב  
שיתופי פעולה עם אתרים ופורטליים נישתיים שיכולים  

לקדם את מסרי המועצה )לרבות הרשת החברתית ”כמוני”  
שמתבססת על בריאות(  

איתור כותבים חיוביים, וחיזוק הידע שלהם בהעברת  
מידע מקצועי  

שיתוף פעולה עם מחלבות ורפתות ביצירת פורטל אינטרנטי  
משותף לכל המחלבות והרפתות.  

החלב מועצת  בין  משותף  מיזם  ליצירת  סדנאות  יצירת   
באמצעות עמן,  התקשורת  והמשך  ולרפתות,  למחלבות   

קבוצת מייל / פורום סגור להחלפת רעיונות ומידע  

תכנים 
ניהול אתר מועצת החלב   

ניהול אתרים ייעודיים )חגים, חגיגות החלב וכיו”ב(  
כתיבת תכנים מקצועיים בתחום )ענף( החלב והעלאתם  

לאתר. כתיבת מאמרים ושיתוף תכנים ברשת  
כתיבת תכנים שיסייעו במניעת שרלטנות ברשת  

בתחום החלב  
העלאת תכנים לוויקיפידיה  

העלאת סרטונים, מצגות, תמונות וכל חומר ויזואלי  
)לרבות ברושורים( לאתרי שיתוף תכנים  

קידום פעילויות ומסלולי שביל החלב, במהלך השנה,  
באתרים, בפורטלים, בפורומים ובבלוגים  

הגברת הפעילות ברשתות חברתיות  

קידום החלב ומוצריו בקרב המגזר החרדי והדתי
חשופה  שאינה  הדתית  לאוכלוסייה  גם  לפנות  הוחלט  השנה 
הדתי  לציבור  הפנייה  החרדית.  למדיה  או  החילונית  למדיה 
להלן שיווקי.  ותוכן  פרסום  ציבור,  יחסי  באמצעות  נעשתה 

עיקרי הפעילות:
עוצבה שנקבעה,  לאסטרטגיה  בהמשך  ביום”.  ל-”3  קמפיין   

מחדש כרזה חדשנית תחת הסלוגן “ואם בא לי 4”  
תוכן שיווקי ברדיו ובעיתונות.   

ובריאים, טובים  לחיים   .1 חי”:  ”קול  ברדיו  תוכניות  שתי   
החלב מועצת  עם  בשת”פ  נקבעו  התכנים  ילדודס.   .2  

ומשרד הבריאות.  
השתתפות בשני כנסי נשים  

עבודה תוכנית  בסיס  על  השנה,  כל  לאורך  ציבור  יחסי   
כל את  המכסות  כתבות  יוזמים  ולפיה   מראש,  שנקבעת   

הנושאים הקשורים לענף החלב  
ובנים אבות  ארגון  עם  הפעולה  שיתוף  את  המשכנו  חינוך:   
וחוברת בגן”  בריאות  ”ימי  ערכות   2,500 חולקו  שבמסגרתו   

”דרך החלב” הותאמה לילדים הלומדים במסגרות חרדיות.  

קידום החלב ומוצריו בקרב המגזר הערבי
מודעות  אין  אך  האוכלוסייה,  בקרב  יומיום  נצרכים  חלב  מוצרי 

רבה בציבור לחשיבות ולתועלת התזונתית שלהם.
לילדים  המוכרת  חינוכיים,  ספרים  סדרת  גיבור   – ”קושקוש” 
במגזר בערבי ואהודה על הילדים ועל ההורים כאחד, מוביל את 

המהלך במגזר.
יצאנו בתוכנית הכוללת: קמפיין )עיתונות, רדיו, אינטרנט(, יחסי 

ציבור והצגת ילדים בכיכובו של קושקוש.
הופק חומר הסברתי וחינוכי בערבית המחולק לאימהות ולילדים 
במסגרות שונות, כגון מרפאות טיפות חלב, אירועים, הצגות של 

קושקוש, גני ילדים ובתי ספר.

יחסי ציבור מועצת החלב 
העבודה   - לשניים  התחלק  נחלקה  הציבור  יחסי  פעילות 

השוטפת והפעילות בתקופת משבר הקוטג’:
פעילות מול מגוון תאי כתבים, חיזוק המודעות לתרומת חלב  

ומוצריו לבריאות הגוף, למשקל ולכושר:  
פעילות חינוכית מול  התקשורת והצרכנים לחשיבות צריכת  
מאמרים הפצת  כללה  הפעילות  ביום.  חלב  מוצרי   3  

ומחקרים רפואיים לכתבי בריאות, ילדים וכושר  
חג בכל  התנועה.  להגברת  התיירותיים  במשקים  תמיכה   
על מידע  וילדים  תיירות  לכתבי  מפיצים  חופש  כל  ולקראת   

פעילויות נבחרות של המשקים  
של חדשות  גבינות  פרסום   – הקטנות  במחלבות  תמיכה   
המחלבות במדורי אוכל, ופרסום אירועים מיוחדים שנערכים  
הצרכנים בקרב  המודעות  להגברת  זאת  כל  במחלבה,   

למחלבה ולתוצרתה  
לחלב, המודעות  להגברת  גדול  באז  יצירת   – החלב  חגיגות   
באמצעות פעילות מיוחדת שעורכת המועצה, החל מבחירת  
לאירוע נרחב  פרסום  דרך  החגיגות,  את  המלווה  הפרזנטור   
נרחב למשקים התיירותיים שעורכים ועד לפרסום  המרכזי,   

מגוון פעילויות בתקופה זו  
מחקרים פרסום  ידי  על  החלב  של  הרפואי  הפן  הדגשת    
רפואיים, באתרים ובמדורי בריאות, המצביעים על קשר ישיר  

וחזק בין צריכת חלב לתופעות רפואיות שכיחות    
ואלרגיה בנושא  רגישות  חלב  נגד  השלילי  בסיקור  טיפול   
תגובות ומתן  חגים  של  בתקופת  חלב  שפיכת  לחלב,   

לאנונימוס המתייחסים לטיפול ברווחת הפרה.  
   משבר ”הקוטג’”/ענף החלב.
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מועצת החלב פועלת להפצת חומר מדעי רפואי מבוסס עובדות 
)evidence-based medicine( בנושא החלב.

בנושא  ובעולם  בארץ  מדעיים  פרסומים  אחר  עוקבת  המועצה 
הקהל  בקרב  ביניהם  והמעניינים  החדשים  את  ומפיצה  החלב, 
ובקרב חלב(  טיפות  אחיות  דיאטניות,  )רופאים,  המקצועי 

הקהל הרחב. בנוסף, חברה מועצת החלב לאיגודי רופאים שונים 
בנושא חדשים  כנסים  וליזום  קיימים  בכנסים  לתמוך  במטרה 

תזונה בריאה.

פעילות המועצה בתחום הבריאות
ד”ר טובה אברך - מנהלת תחום בריאות

פרסומים מדעיים של המועצה:
החלב – נכס תזונתי )לרופאים, דיאטניות ולקהל הרחב(  

אי סבילות ללקטוז היא לא אלרגיה למוצרי חלב  
)רופאים, דיאטניות(  

ספיגת סידן )בעיקר דיאטניות(  
איך אנחנו מבטיחים שהחלב יישאר לבן?  

)רופאים, דיאטניות, קהל רחב(.  
חלב ומוצרי חלב )לאחיות טיפת חלב(.  

אי סבילות ללקטוז – דף המלצות )לקהל הרחב(  

המועצה הכינה גם חומר מדעי בערבית, שאמור להיות מחולק 
ובעיקר  בתחום,  המתעניינים  למטופלים  במגזר  רופאים  בידי 

בנושא אי-סבילות ללקטוז.
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מלגות
השנה חולקו 18 מלגות, כל אחת על סך 2,000 ש”ח,  לסטודנטים 
שסיימו שנה א’ במגמת הנדסאי רפת במכללת רופין. במסגרת 
כנס מדעי הבקר השנתי חולקו שתי מלגות נוספות, כל אחת על 
הנדסאי  מגמת  שסיימו  מצטיינים  לסטודנטים  ש”ח   5,000 סך 

רפת במכללת רופין. 

במסגרת “סל תעשיות הבקר והחלב”, שמטרתו לתמוך ולעודד 
בנושאי:  ידע   ולהעמיק  לחקור  ללמוד,  לווטרינריה  סטודנטים 
בריאות הבקר לחלב, בריאות הציבור ורווחת בעלי החיים, חולקו 

5 מלגות לסטודנטים מצטיינים, כל אחת על סך 5,000 ש”ח. 

ימי עיון ותמיכה בקורסים מקצועיים
כבכל שנה מימנה מועצת החלב לכ-50 סטודנטים כניסה לכנס 

מדעי הבקר המתקיים בירושלים. 

מפגשים.   4 כה  עד  נערכו  שבו  המשך  דור  מועדון  נפתח  השנה 
ובשיתוף  ושה”מ,  החלב  מועצת  ידי  על  הוקם  זה,  מועדון 
דור   נושא  את  ולקדם  לבחון  במטרה  הבקר,  מגדלי  התאחדות 

ההמשך בענף החלב ובמשק המשפחתי בעיקר.
הנושאים שהועלו עד כה במפגשים:

יוסי מלול, התאחדות מגדלי הבקר - הצגת תוצאות סקר דור  .1
המשך וטיפוח הון אנושי בענף החלב.  

עו”ד עמית יפרח, תנועת המושבים - היבטים משפטיים של   .2
בן/ת ממשיך/ה במשק  הרפת המשפחתית.  

מגדלי התאחדות  בכר,  ויעקב  החלב  מועצת  רייקין,  אפרי   .3
הבקר - מדיניות מועצת החלב והתאחדות מגדלי הבקר לגבי  

דור ההמשך .  

מהנעשה  - האנושי  ההון  טיפוח  החלב,  מועצת  מיניס,  דנה   .4
בשטח.  

דר’ גבי עדין, שה”מ - על חשיבות הסיכומים הכלכליים.  .5

בועז חנוכי, התאחדות מגדלי בקר - הצגת ”נעה” וחידושיה.  .6

טיפוח ההון האנושי - סיכום שנת 2011
דנה מיניס - מנהלת תחום קידום ההון האנושי, מאל”ה

חונכות מקצועית ועיסקית
את  ולהגביר  להרחיב  הצורך  החלב  במועצת  זוהה  לאחרונה 
זה  צורך  השונים.  הרפת  בנושאי  לרפתנים  המקצועית  העזרה 
המקצועית  ההדרכה  בהיקף  משמעותי  צמצום  לאחר  עלה 
החונכות  פרויקט  הקמת  על  הוחלט  לרפתנים.  המדינה  שנתנה 
המקצועית לאורך השנה, שמטרתו ליווי מסודר וצמוד של מדריך 

במשק, כדי להעלות את המשק על דרך המלך. 

על מנת  לבדוק מהי הדרך הנכונה לביצוע הפרויקט - מבחינת  
להתחיל  הוחלט   - ועוד  חניכה  שעות  משקים,  חונכים,  תקציב, 
בפיילוט. ארנון אושרי מכפר ויתקין נבחר למלווה הפיילוט מטעם 
מועצת החלב. תפקידו לאתר וללוות את המשקים המשתתפים 
בפיילוט, לקשר בין החונכים הנבחרים למשקים, ולעקוב במהלך 

השנה אחר התקדמות הפרויקט ותוצאותיו.

מתוך  נבחרו,  משקים  תשעה   , לפרויקט  נבחרו  חונכים  שלושה 
רשימה, ביניהם משקים בתת ביצוע; ובינואר 2011 יצאנו לדרך 
ביוני-יולי  לעבודה  נכנסו  נוספים  ארבעה  משקים.  חמישה  עם 

.2011

הנושאים שבהם עוסקים החונכים במשקים: התאמת מנת מזון 
לכל קבוצה במשק; שיפור/הקמת חצר לצינון הפרות; הצטרפות 
לניהול  בתוכנה  ושימוש  העדר  לספר  חודשית,  חלב  לביקורת 
עדר; בניית נוהל הזרעת עגלות, מבכירות ופרות, נוהל ייבושים 
ואופן הייבוש; מעבר לשלוש חליבות; שגרת חליבה; התנהלות 
כללי ברפת:  לבריאות העטין; שינויי ממשק  בכל הקשור  נכונה 
במרבץ  טיפול  אכילה,  מדרך  גירוף  מזון,  קירובי  שקתות,  ניקוי 
בניית תכנית עבודה, השקעות ושינויים לשנים הקרובות, תכנון 
ייצור חלב שנתי, מפגשים משולבים במשק עם הרופא המטפל, 
מאל”ה  ורופא  מדריך  המזון,  מרכז  נציג  ההזרעה,  שירותי  נציג 

והתמודדות עם בעיות נקודתיות וייחודיות שעלו במשקים.
הפעולה  שיתוף  רצון.  משביעות  והתוצאות  בעיצומו  הפיילוט 
יפה  מקצועית  התקדמות  וניכרת  גבוהה  הנבחרים  במשקים 

ושיפור כללי. 

המועצה  עזרת  את  וקיבלו  משקים  מספר  ביקשו  השנה  גם 
כלכליים  נושאים  על  דגש  הושם  שבה  עסקית  חונכות  בקבלת 
החזרי  של  נכונה  פריסה  והפסד,  רווח  דוח  כגון  ופיננסיים, 

הלוואות מהרפורמה, ועוד.
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חלב צאן - כבשים ועזים
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חלב כבשים

היקף ייצור חלב הכבשים בשנת 2011 היה 8.81 מיליון ליטרים, 
לעומת 8.54 בשנת 2010, מדובר בעלייה של כ-3.2%. סך תפוקת 
חלב הכבשים מהווה כ-6.5 פרומיל מסך תפוקת החלב המקומית 

)חלב בקר, כבשים ועזים(.

ומחלב  החלב,  במועצת  הרשומים  יצרנים  כ-60  פעילים  בענף 
לבנה  גבינה  בהן:  שהבולטות  גבינות  מגוון  מייצרים  הכבשים 
נוסף,  מוצר  קשקבל.  מסוג  קשה  וגבינה  פטה  מסוג  לחיתוך 

יוגורט מחלב כבשים, אך עדיין  ששיווקו גדל משנה לשנה, הוא 
מדובר במוצר שולי. גבינות הפטה גם מיוצאות לארה”ב ופודות 

מחירים גבוהים יחסית. 

נבלמה.   כבשים  מחלב  גבינות  של  המקומי  בשיווק  הירידה 
ותחזיות  ירדו,  האחרונות  בשנים  הענף  שצבר  המלאים 
השיווק לשנת 2012 הן בשוק המקומי והן ביצוא מצביעות על

גידול בביקושים.
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חלב עזים

היקף ייצור חלב העזים עמד בשנת 2011 על 11.4 מיליון ליטרים, 
 .4% של  בירידה  מדובר  ב-2010,  ליטרים  מיליון   11.9 לעומת 
בעשר השנים האחרונות רשם הענף גידול שנתי ממוצע של 12%.
סך תפוקת חלב העזים מהווה כ-8.5  פרומיל מסך תפוקת החלב 
המקומית )חלב בקר, כבשים ועזים(. בענף פעילים כ-80 דירים 
העזים  מחלב  המוצרים  שיווק  רבות.  משק  ומחלבות  רשומים 

גבינות  בשיווק  כ-8%  של  גידול  גדול,  בקצב  לצמוח  ממשיך 
יוגורט  בשיווק  גידול   40% קשות,  בגבינות  גידול   5% לבנות, 
מהתדמית  נובעת  הצמיחה  שתייה.  חלב  בשיווק  גידול  ו-9% 
הבריאותית והקולינרית הגבוהה שיש לגבינות עזים, ומהתחרות 

הערה המאפיינת את הענף בשנים האחרונות.
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קבלת חלב כבשים

קבלת חלב כבשים למחלבות - אלפי ליטרים

200920102011
 658  601  672 ינואר

 611  655  730 פברואר
 743  805  917 מרץ

 807  840  931 אפריל
 966  886  968 מאי
 940  845  957 יוני
 873  749  929 יולי

 767  655  738 אוגוסט
 619  568  622 ספטמבר
 637  647  518 אוקטובר

 586  630  524 נובמבר
 603  659  524 דצמבר

 8,811  8,541  9,029 סה”כ

אלפי ליטריםחלב כבשים
2002 10,389 
2003 9,931 
2004 10,446 
2005 11,527 
2006 10,966 
2007 9,877 
2008 9,818 
2009 9,029 
20108,541 
2011 8,811 

2010 20092011
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-1.81% גידול שנתי ממוצע 
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קבלת חלב עזים

קבלת חלב עזים למחלבות - אלפי ליטרים

200920102011
 515  434  419 ינואר

 566  614  631 פברואר
 884  992  1,030 מרץ

 1,068  1,235  1,165 אפריל
 1,405  1,444  1,312 מאי
 1,433  1,479  1,326 יוני
 1,392  1,365  1,312 יולי

 1,192  1,241  1,196 אוגוסט
 936  981  961 ספטמבר
 879  872  743 אוקטובר

 607  648  570 נובמבר
 498  546  428 דצמבר
11,374 11,852  11,093 סה”כ

אלפי ליטריםחלב עזים
2002 4,147 
2003 5,147 
2004 5,407 
2005 6,171 
2006 7,027 
2007 7,950 
2008 10,157 
2009 11,093 
2010 11,852 
2011 11,374 
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-4.03% גידול 10-11 
174.3% גידול 02-11 
11.86% גידול שנתי ממוצע 

2010 20092011
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שיווק מוצרים מחלב כבשים

שיווק מוצרי חלב מחלב כבשים - טונות

גבינות רכות שנים
מחלב כבשים

גבינות 
לחיתוך מחלב 

כבשים

סה”כ גבינות 
לבנות מחלב 

כבשים

גבינות קשות 
מחלב כבשים

יוגורט מחלב 
כבשים

2002 470  182  652  910  111 
2003 473  264  736  895  281 
2004 442  445  887  924  575 
2005 526  454  980  939  497 
2006 585  394  979  848  481 
2007 721  412  1,133  764  555 
2008 275  391  666  685  721 
2009 221  333  554  648  725 
2010 142  345  487  681  873 
2011 184  403  586  697  874 

מגמה שנתית 
ממוצעת

-1.2%-2.9%25.7%

גבינות קשותגבינות רכות
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 שיווק מוצרים מחלב עזים  

שיווק מוצרי חלב מחלב עזים - טונות

גבינות  שנה
רכות 

מחלב עזים

גבינות 
לחיתוך 

מחלב עזים

סה”כ 
גבינות 
לבנות 

מחלב עזים

גבינות 
קשות 

מחלב עזים

יוגורט 
עזים

חלב עזים 
לשתייה

חמאה 
מחלב 

עזים

2002 32  241  272  229  274  161  1 
2003 35  269  304  236  316  179  1 
2004 111  268  379  276  341  223  1 
2005 58  235  293  297  653  237  1 
2006 112  270  382  325  872  177  0 
2007 215  356  570  332  953  273  1 
2008 632  367  999  407  742  565  1 
2009 685  407  1,092  414  1,305  1,079  2 
2010 944  426  1,370  399  1,621  1,372  1 
2011 1,092  383  1,475  419  2,285  1,500  3 

מגמה שנתית 
ממוצעת

20.6%6.9%26.6%28.2%

 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011
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עזיםכבשיםשנה
גבינות רכות 
מחלב כבשים

גבינות קשות 
מחלב כבשים

גבינות רכות 
מחלב עזים

גבינות קשות 
מחלב עזים

2002 306  13    -    - 
2003 292  21    -    - 
2004 259  15    -    - 
2005 267  10    -    - 
2006 372  40    -  2 
2007 319  294  7  4 
2008 338  25  6  5 
2009 467  14  7  7 
2010 383  17  4  8 
2011 455  23  2  10 

ייצוא גבינות צאן - טונות
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מחיר מטרה לחלב צאן - ש”ח לליטר

מחיר מטרה לחלב כבשים - 2011  

סך הכלאיזון עונותמחיר מטרהחודשים
 3.60  0.12-  3.72 ינואר- מרץ

 3.60  0.12-  3.72 אפריל - מאי
 3.60  0.12-  3.72 יוני-ספטמבר

 4.14  0.42  3.72 אוקטובר-דצמבר

מחיר מטרה לחלב עזים
מבוסס על 171% ממחיר 

המטרה לחלב בקר. 
ברבעון האחרון של 2010

נקבעה תוספת של 45 אג’ 
לליטר.

מחיר מטרה ממוצע לחלב עזים 
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מחיר מטרה לחלב עזים - 2011  

סך הכלאיזון עונותמחיר מטרהחודשים
4.10 0.65 3.45ינואר- מרץ

3.68 - 3.68מרץ
3.68 - 3.68אפריל-ספטמבר

3.61 -3.61אוקטובר
3.610.654.26נובמבר-דצמבר

מחיר מטרה לחלב כבשים
נקבע בהסכמה, במסגרת 

שולחן מגדלי כבשים 
שבמועצת החלב.

בשולחן חברים נציגי 
המחלבות, אגודת הנוקדים,

מועצת החלב ומשרד 
החקלאות.

מחיר מטרה ממוצע לחלב כבשים - 2011 
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5
בשר בקר
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התפלגותק"ג לנפשטון
35% 5.33  40,675 בשר בקר טרי

65% 9.84  75,000 בשר בקר קפוא
100% 15.17  115,675 סה"כ

אומדן צריכת בקר בישראל 2011

טון אכילטון טבחהטון חיראש
 13,913  16,368  29,760  62,000 עגלים ועגלות מרפת החלב

 7,140  8,400  21,000  35,000 פרות מרפת החלב
 7,153  8,415  15,300  34,000 ראשי בקר מעדרי הבקר לבשר

 23,741  27,930  49,000  98,000 ראשי בקר מיבוא שנשחט ב-2010
 51,946  61,113  115,060  229,000 סה”כ

 11,271  13,260  25,500  51,000 מזה לרש”פ
 40,675  47,853  89,560  178,000 יתרה לצריכה בישראל

התפלגות צריכת בשר בקר

בשר בקר טרי

הפלשתינית  הרשות  ובשטחי  בישראל  טרי  בקר  בשר  צריכת 
נאמדה ב-2010 ב-47 אלף טון )משקל של נתחים מוכנים לבישול 

או צלייה(.

מקורות בשר בקר טרי:
עגלים מרפת החלב: 28%  

פרות ועגלות מרפת החלב: 18%  
ראשי בקר מעדרי הבקר לבשר: 14%  

עגלים מיבוא: 40%  

ברפתות  למעשה  מקורו  הטרי  הבקר  בשר  מאספקת  כ-50% 
בשער  הבשר  ולמחירי  ועגלות(,  יוצאות  פרות  )עגלים,  החלב 

הרפת השפעה ישירה על סך הכנסות הרפת.

נציגי  חברים  שבו  בקר”  בשר  “שולחן  מפעילה  החלב  מועצת 
המגדלים )רפתנים, מפטמים ומגדלי בקר לבשר(, נציגי תעשיית 

הבשר וגורמים מקצועיים ממשרד החקלאות.

הרמה  להעלאת  טרי,  בקר  בשר  צריכת  לקידום  פועל  השולחן 
המקצועית, ולטיפול בבעיות המעסיקות את כל השותפים.

בשנת 2010 עלו מחירי העגלים ב-10% ומחירי הפרות ב-27%. 

14% מאספקת הבשר הטרי מקורו בעדרי הבקר לבשר. מדובר 
מ-250  וביותר  במרעה,  המוחזקות  פרות  אלף  מ-40  ביותר 
מגדלים. עדרים אלה מתמודדים עם בעיות, כגון גנבות וטורפים, 
צביונם  ועל  הקרקעות,  על  בשמירה  רבה  חשיבות  להם  יש  אך 
של השטחים הפתוחים, ובמניעת שרפות. העדרים מוחזקים על 

שטחי מרעה המשתרעים על שטח של יותר מ-2 מיליון דונם.

- מתוכם  לבשר,  בקר  ראשי  אלף   91 יובאו   2010 בשנת 
55% מאירופה ו-45% מאוסטרליה. 

עפ”י נתוני יחידת פיצו”ח של משרד החקלאות, כ-54 אלף ראשי 
ו-39  לעזה  אלף   15( הפלשתינית  הרשות  לשטחי  הועברו  בקר 

אלף לשטחי יהודה ושומרון(.
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מחירי עגלים מרפת החלב בגמר פיטום )ש”ח/ק”ג חי(

20102011חודשים
 17.03  12.43ינואר

 17.07  12.94פברואר
 15.78  13.14מרץ

 14.15  13.13אפריל
 15.05  13.27מאי
 15.08  13.37יוני
 15.10  13.86יולי

 14.99  14.31אוגוסט
 14.82  15.10ספטמבר
 14.73  16.54אוקטובר

 14.58  17.08נובמבר
 14.27  17.05דצמבר
 15.22  14.35ממוצע

מקור: הדף הכחול, התאחדות מגדלי בקר לחלב

עגלים שנים
ש/ל

פרות 
ברור

2002 7.97 3.54 
2003 8.55 3.62 
2004 9.67 4.82 
2005 10.99 5.49 
2006 12.15 6.98 
2007 10.36 6.31 
2008 13.53 7.35 
2009 13.02 6.91 
2010 14.35 8.76 
2011 15.22  9.31 

מחיר בשר - ש”ח/ק”ג חי

מקור: הדף הכחול, התאחדות מגדלי בקר לחלב
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מחירי בשר פרות יוצאות מרפת החלב )ש”ח/ק”ג חי(

20102011חודשים
 9.93  7.55ינואר

 9.98  7.70פברואר
 9.94  8.21מרץ

 9.44  8.46 אפריל
 9.89  8.70מאי
 9.76  8.86 יוני
 10.28  9.02יולי

 9.62  9.39אוגוסט
 8.69  8.39ספטמבר
 8.41  9.52אוקטובר

 7.99  9.38נובמבר
 7.74  9.88 דצמבר
 9.31  8.76ממוצע

מקור: הדף הכחול, התאחדות מגדלי בקר לחלב

ראשישנה
בקר

200280 
200380 
200456 
200580 
2006119 
200768 
200885 
200968 
201091 
2011 109 

יבוא ראשי בקר )לפיטום ולשחיטה( לישראל )כולל לרש”פ(, אלפים

מקור: השירותים הווטרינריים

אר
ינו

אר
רו

פב רץ
מ

יל
פר

א

אי
מ וני
י

לי
יו

סט
גו

או

בר
טמ

ספ

בר
טו

וק
א

בר
במ

נו

בר
צמ

ד

חי
”ג 

/ק
”ח

ש 11.0

10.5

10.0

9.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

20102011

140

120

100

80

60

40

20

0

2002      2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011

ים
לפ

א

שנתון מועצת החלב 792011



תחשיב נורמטיבי לפיטום עגל מרפת החלב - ש”ח/ק”ג חי

1-102-103-104-101-112-113-114-11סעיף   / רבעון
 3.69  3.80  3.82  4.23  4.15  3.60  3.34  3.26 עלות ולד )כולל ריבית ותמותה(

 8.84  8.78  8.75  8.20  7.54  6.58  6.84  6.78 מזון וקש
 1.91  1.91  1.90  1.84  1.74  1.58  1.59  1.57 חומרים ושירותים

 1.18  1.18  1.16  1.12  1.11  1.07  1.04  1.05 עבודה וכלליות )כולל עבודת בעלים(
 0.63  0.62  0.62  0.61  0.61  0.61  0.60  0.59 החזר הון

 16.24  16.28  16.25  16.01  15.15  13.44  13.41  13.25 סך הוצאות פיטום
 14.53  14.97  14.76  16.63  16.89  14.42  13.26  12.84 פדיון

 0.09  0.48  0.29  2.36  3.46  2.66  1.48  1.22 תרומה להון ועבודה )תרומה א'(
 1.09-  0.69-  0.87-  1.23  2.35  1.59  0.44  0.18 תרומה להון )תרומה ב'(
 1.72-  1.31-  1.49-  0.62  1.74  0.98  0.16-  0.42- רווח/הפסד )תרומה ג'(

מבוסס על תחשיבי המחלקה הכלכלית, התאחדות חקלאי ישראל

ח’ 
ג י

ק"
 / 

"ח
ש

1-10 2-10 1-11 2-12 3-11 4-11

עלות פיטום עגל מרפת החלב
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שחיטות מוסדרות בישראל של ראשי בקר

בקרשנה
200271
200373
200472
200578
200691
200788
200891
200989
2010100
2011104

מקור: השירותים הווטרינריים

יבוא בשר בקר קפוא - אלפי טונות

אלפי שנה
טון

200263
200354
200457
200563
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200873
200965
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201174
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מקור: השירותים הווטרינריים
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שנתון מועצת החלב 812011



82 שנתון מועצת החלב 2011



6
ענף החלב בעולם
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חלב בכפר הגלובלי

נתונים על ענף החלב בעולם

מוצרי  במחירי  רבה  לתנודתיות  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 
החלב הסחירים בשוק העולמי, ובמחירי התשומות לייצור חלב 
אלה  לתנודות  הבקר(.  להזנת  המשמשים  וכוספאות  )גרעינים 

השלכות כמובן גם על ענף החלב בישראל:
על משפיעות  הגרעינים  במחירי  העולמיות  ההתייקרויות   

עלויות ייצור החלב בישראל, ומכאן גם על מחירו.  
מחירים עולמיים גבוהים של חומרי גלם חלביים: אבקות חלב,  
חמאה, חלבוני חלב וחלבוני מי גבינה משפיעים על הביקושים  

המקומיים לסחורות אלה.  
בין הנפתחים  והפערים  הגבוהים,  העולמיים  המחירים   
הביקוש להיצע, יכולים להיות הזדמנות לענף החלב בישראל  
והן באפשרויות ביצוא וסחורות  יצוא מוצרים  הן בעסקאות   

ידע וטכנולוגיה של ייצור ועיבוד חלב.  

הסיבות העיקריות למחירים הגבוהים בשנים 2007 ו-2008:
גידול בביקושים לחלב ומוצריו בשווקים המתעוררים  

ובמיוחד בדרום מזרח אסיה.  
גידול בביקושים לגרעינים כמקור לייצור אנרגיה  

)ביואתאנול וביודיזל(.  
וכתוצאה מלאים,  באחזקת  הממשלתיות  התמיכות  צמצום   

מכך ירידה דרסטית בהיקפי המלאי.  
אירועים אקלימיים )בצורת באוסטרליה, שיטפונות בארה”ב  

וכדומה( שהשפיעו על הקטנת ההיצע .  

והמחירים העולמיים של  באמצע שנת 2008 התהפכה המגמה 
חלב, גבינות, חומרי גלם חלביים )אבקות חלב, חלבונים מרוכזים, 
ירדו  למספוא(  וגרעינים  )אנרגיה  התשומות  ומחירי  חמאה( 

ירידות אלו נמשכו גם בשנת  משמעותית בכל האזורים בעולם. 
2009, ורק בסופה נרשמה התאוששות .

הסיבות העיקריות לירידה  במחירים היו:
הקטנת ביקושים עקב ההתייקרויות שתוארו לעיל.  

התאמת היצע לביקוש, לאור התמורות הגבוהות שצפו  
המגדלים.  

לקראת סוף השנה הואצה המגמה בגלל המשבר הפיננסי שהחל 
בארה”ב, משבר שהמשיך למיתון  עולמי.

בישראל הענף  על  השפיעה  בעולם  המחירים  ירידת 
בשני היבטים:

הירידה במחירי הגרעינים והובלתם הוזילה את עלויות ייצור  
המטרה במחירי  ביטוי  לידי  שבאה  הוזלה   , בישראל  החלב   
נובעת בישראל  הגולמי  החלב  מחירי  תנודתיות  לחלב.   
עודפי מתוכננים  לא  חלב  במשקי  בלבד,  הייצור  מעלויות   
הייצור, לעלויות  מעבר  מחירים  להאמרת  מביאים  ביקוש   
לעלויות מתחת  על  המחירים  לצניחת  מביאים  היצע  עודפי   
הייצור. לתכנון בענף יש השפעה ממתנת על התנודות במחיר  

וברווחיות.  
הירידה במחירים העולמיים של אבקות הקטינה את הביקוש  

לאבקות מייצור מקומי  ושחקה  את כדאיות היצוא.  

של והתחזיות  לעלות  המחירים  חזרו  ו-2011   2010 בשנים 
שהמחירים  היא   ,FAO-ה האו”ם,  של  והחקלאות  המזון  ארגון 
הממוצעים בעשור 2020-2011 יהיו גבוהים ב-20% מהמחירים 
ו-2008   2007 השנים  של  )הקפיצה   2006-1997 בעשור: 

“הוצאה” מהניתוח(.

84 שנתון מועצת החלב 2011



שינוי20002010
10 שנים

מגמה שנתית 
ממוצעת

22.8%2.1% 601.3  489.8 חלב פרה
38.5%3.3% 92.9  67.1 חלב בופאלו

24.2%2.2% 15.9  12.8 חלב עזים
14.8%1.4% 9.3  8.1 חלב כבשים

20.0%1.8% 1.8  1.5 אחר
24.5%2.2% 721.2  579.3 סה”כ

ייצור עולמי של חלב גולמי לסוגיו - מיליוני טונות

IDF :מקור

התפלגות ייצור חלב בשנת 2010

ייצור עולמי של חלב - השוואות 2009 ל-2010 - מיליוני טונות

גידול שנתי 2010  2009 
1.7% 601.3  591.5 חלב פרה

3.1% 92.9  90.1 חלב בופאלו
0.0% 15.9  15.9 חלב עזים

0.0% 9.3  9.3 חלב כבשים
0.0% 1.8  1.8 אחר

1.8% 721.2  708.6 סה”כ

חלב עזים 2.2%

חלב פרה 83.4%
חלב בופאלו 12.9%

חלב כבשים 1.3%

אחר 0.2%
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גידול 20092010
שנתי

1.5% 112  110 צפון אמריקה ומרכזה
3.1% 64  62 דרום אמריקה

)EU-27( 1.2% 149  147 אירופה
1.1% 27  26 אוקייניה )אוסטרליה וניו-זילנד(

2.6% 160  156 אסיה
4.6% 30  29 אפריקה

2.0%- 60  61 אחר )אירופה(
1.6% 601  592 סה”כ

ייצור חלב בקר לפי אזורים - מיליוני טונות

שינוי 10 20002010
שנים

מגמה 
שנתית 

ממוצעת
14.5%1.5% 112  98 צפון אמריקה ומרכזה

42.1%4.0% 64  45 דרום אמריקה
)EU-27( 0.3%0.0%- 149  150 אירופה

9.5%1.0% 27  24 אוקייניה )אוסטרליה וניו-זילנד(
108.6%8.5% 160  77 אסיה

53.6%4.9% 30  19 אפריקה
1.9%0.2% 60  59 אחר )אירופה(

27.5%2.7% 601  472סה”כ

IDF :מקור

ייצור חלב בקר לפי אזורים - השוואות 2009 ו-2010

התפלגות ייצור חלב בקר - 2010

צפון ומרכז אמריקה 19%

דרום אמריקה 11%

אפריקה 5%

אסיה 27%

25% )EU-27) אירופה

אוקייניה )אוסטרליה וניו זילנד( 4%

אחר )אירופה( 10%
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האיחוד ישראל 
האירופי 

 ניו-זילנד  ארה"ב 

 2002  35.47  31.55  28.86  16.78 
 2003  31.85  30.53  24.78  15.19 
 2004  31.53  29.40  30.74  16.86 
 2005  32.04  28.53  27.77  17.69 
 2006  31.55  27.86  23.29  16.15 
 2007  33.87  32.25  32.10  23.85 
 2008  42.78  35.10  29.37  22.92 
 2009  38.68  26.85  20.24  20.08 
 2010  40.18  30.96  27.23  28.57 
 2011  44.98  35.19  32.70  31.31 

מחיר ממוצע בשער המשק לחלב בקר גולמי מושווה 
רכיבים - אירו ל-100 ק”ג

4.2% שומן 3.4% חלבון
LTO :מקור

מחיר ממוצע בשער המשק לחלב בקר גולמי, מושווה רכיבים

האיחוד האירופי ניו-זילנדארה"בישראל
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אבקת חמאהשנה
חלב

2003 1,393  1,727 
2004 1,860  2,063 
2005 1,971  2,240 
2006 1,778  2,200 
2007 2,921  4,254 
2008 3,396  3,038 
2009 2,217  2,179 
2010 3,983  2,883 
2011 4,364  3,341 

מחירים עולמיים של חומרי גלם חלביים, דולר לטונה פו”ב אירופה

מקור: מועצת החלב הבריטית

חמאה תעשייתית אבקת חלב כחושהשנה

מחיר מחיר עולמי
בישראל

מחיר מחיר עולמיפער ב-%
בישראל

פער ב-%

2003 1,727  3,712 115% 1,393  3,163 127%
2004 2,063  4,028 95% 1,860  3,296 77%
2005 2,240  3,745 67% 1,971  3,092 57%
2006 2,200  3,877 76% 1,778  3,274 84%
2007 4,254  4,442 4% 2,921  3,732 28%
2008 3,038  5,903 94% 3,396  4,927 45%
2009 2,179  5,101 134% 2,217  4,255 92%
2010 2,883  5,292 84% 3,983  4,415 11%
2011 3,341  5,589 67% 4,364  6,117 40%

השוואה בין  מחירים עולמיים של חו”ג חלביים למחירים בישראל - דולר לטונה

אבקה חלב

חמאה

ות
טונ 5,000
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רשימת המחלבות

פקסטלפוןכתובתשם מחלבה
03-690400003-6904428הרב מכר ת”ד 7007, מיקוד 47100תנובה  - הנהלה1
03-694949403-6953439יגאל אלון 115, ת"אטרה - מילקו2

04-676034304-6760105אזה"ת מרכז כדורי, גליל תחתוןמילקו - משק צוריאל3

04-609977504-6099736מושב שדמות מחולהמילקו - משק צוריאל 4
04-901888804-9018047 ת”ד 257 מיקוד 20179 פארק תעשיות בר-לבשטראוס5
08-635744008-6357600קיבוץ יוטבתה ד"נ חבל אילות 88820יוטבתה6
08-993434008-9934341ת”ד 5164 נתיבותאביב7
03-555022203-5517961רח' הסוללים 7 בת-ים 59597גד8
04-696190204-6961128ת"ד 95 קצרין - 12900רמת הגולן9

04-698988804-6989886כרם בן זמרה, מרום גליל 13815אדיר10
09-882239409-8822394 מושב בית-יצחק 42920אחים מאיר11
04-657025204-6406518נצרת עלית, אזור תעשיה ג’ 16000אל ארז12
052-6785677ת”ד 111 מועאיה 30023אל רוחה13
04-985480204-9854802קיבוץ שמרת  25218אלטו פארם צ'יז14
04-653715704-6531000כפר יחזקאלארבלה15
052-828965208-9226589מושב מצליחארגמן16
04-695187004-6951870קיבוץ דןבר גליל17
04-653143104-6531431 כפר יחזקאל ד"נ גלבוע 18925ברקנית18
04-629999904-6390190דרך אבשלום 1 ת”ד 166 זכרון יעקבבית אל19
04-638100704-6382358 כפר ג'ת )משולש( 30091ג'ת20
08-856194608-8562274 אזה"ת הצפוני אשדודגבינות הכפר - הכפריה21
04-692143104-6822018ת”ד 1247 עיר עתיקהגבינות המאירי22
04-693911904-6939199קיבוץ גדות  12325גדות הירדן23
03-9772733 03-9711501כפר טרומן, משק 42גל24
08-9327190חידקל 11, יבנה ת"ד 13247גל אור25
08-9220324עזריה, משק 67  99792ג.ע.ש.26
03-695035303-6950353יגאל אלון 161 ת"אדשן27
052-6095272מושב נטעיםדיר נינה28
04-622286604-6222771דגן 19 בנימינה השומרון29
04-994468204-9947198 תמרה, ת"ד 10 ד"נ גליל עליון 24930הגליל30
050-8819804שפיר , ד”נ לכיש צפון  79515החלבן31
09-742042009-7752010רח' הסדן 15 א”ת גיל עמל, הוד השרון 45318המושבה32
04-986640104-9861090מושב אלון הגלילהמחלבה של יואב33
0508-63240104-6258026גן יאשיההמחלבה של יובל34
04-956606204-9881071גילון, ד”נ משגב ת”ד- 113הנוקד35
04-950200304-9501236קיבוץ הרדוףהרדוף36
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פקסטלפוןכתובתשם מחלבה
08-853523308-8523750רח' העבודה 20/5 אשדודהמכבים37
04-996554904-95600934מושב עמקע, משק 57  25253חלב לדוגמא38
050-5327387הר שאבי יודפת ד”נ משגב 20180חלב עם הרוח39
050-8342033כפר יאסיףחמודי40
08-857450808-8573275מושב בצרוןחוות הבאפלו41
054-466335302-5709312נטף 35 ד”נ הרי יהודהחוות הר הרוח42
057-729547904-9905964הר כמוןחוות רום - הר כמון43
054-4218788/9ד”נ חלוצה 85515 מועצה אזורית רמת הנגבחוות נאות44
054-620620208-8692613מושב שדמה  76855חוות שלי45
04-982255404-9520299 מושב בן-עמי 25240טבע עז46
08-922851608-9228516נווה דורון 36טל47
054-7500901הסדנא 7, קרית אריה, פתח תקווהטל העמקים48
04-989298104-9894722ת"ד 524 קניון דרכיםטלית49
08-943108908-9427319מושב בית גמליאלי' מרדכי50
04-959246504-9935615מושב היוגביוגבי העמקים51
04-994650804-9940205 כפר כאבול ת"ד 42963 716כאבול52
052-4446223דיר חנאלבן בלדי53
04-655699004-6556990רחוב 3042 , נצרתמחלבת אשתיווי54
04-6620443ת”ד78 כפר תבור 15241מחלבת בר בכפר55
03-9711860כפר טרומן 73150מחלבת הכפר56
050-733173704-6382382באקה אל גרביה 30100 , ת”ד1852מחלבת טועמה57
08-635688808-6356827קיבוץ לוטןמחלבת לוטן58
054-4403762בית הכרם, ירושלים ת”ד 3031מחלבת סטף59
052-2854570עידן,  86840מחלבת עפאים60
04-6469536מושב ציפורי, 19710מחלבת צאן אל61
08-942886108-9436102מושב בניה  ד”נ שקמים 79205מילקה62
04-699455504-6999555ת”ד 27 ראש פינה 12000מצפה הימים63
03-933279703-9098439מושב נחלים 49950מרקוביץ צאן64
050-5263795מושב כפר שמואל משק 68  99788משק דותן65
04-9866412אלון הגליל 17920משק זית66
04-636611104-6308019כפר הרואה  38955משק יעקבס67
08-635824208-6358168נאות סמדר  88860נאות סמדר68
03-908890203-9328960מושב נחלים 49950נחלים69
08-927883808-9278805קיבוץ נחשון  99760נחשון צאן70
02-996025902-9960259ד”נ הר חברון  90401, סוסיאסוסיא71
04-638254104-6385327באקה אל גרביה 30100עדי72

רשימת המחלבות - המשך
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פקסטלפוןאלון הגליל 17920שם מחלבה
077-3446535057-7292996מושב מנחמיה ת”ד 339 , 14945עז-עיז73
08-859696808-8592526רח' הכחול 10 א”ת כנותערבה74
04-698989404-6989680דואר כרמיאל 20100עין-כמונים75
08-922726608-9227306מושב עזריה 50   99792 עיברי76
04-989926404-9899254קיבוץ הזורע  30060עז עברית77
03-533176603-9311560רח' התעשיה 9, אזה"ת אור יהודהפנחס78
04-839182004-8391481ת"ד 2040 כפר עוספיאפסגת הכרמל79
054-773886504-974228פקיעין העתיקה  ת”ד 4013פקיעין העתיקה80
08-915357308-9246343מושב עזריה משק 61פרי זה לי81
052-8478935מועצה אזורית אשכול ד”נ נגב  85465צאלה82
08-6555889מצפה עזוז, ד”נ חלוצה 85735צאן בארותיים83
04-692032604-6922686י”א 34 צפתקדוש84
08-6555140מועצה אזורית רמת הנגב ד”נ חלוצה 85115קורנמל85
04-958809704-9987591כפר רמה, 30055ראמה86
04-985741704-9857426ראש הנקרה  22825ראש הנקרה87
04-994629404-9948498תמרה, ת"ד 4930 139רג'ב88
08-858059108-8506106באר טוביה, 70996רפמן89
08-994933108-9949695קיבוץ בארישביל החלב90
08-949596408-9355349מושב טל שחרשביל עיזים91

052-254805204-6065419קיבוץ רשפיםשירת רועים100

רשימת המחלבות - המשך
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