
20מועצת החלב
12

ון 
ת

שנ

ייצור ושיווק )חל”צ(
המועצה לענף החלב בישראל

ייצור ושיווק )חל”צ(
המועצה לענף החלב בישראל

20
12

ון 
ת

שנ
   

לב
הח

ת 
עצ

מו
ק(

יוו
ש

ר ו
צו

)יי
ל 

רא
ש

בי
ב 

חל
 ה

נף
לע

ה 
עצ

מו
ה



עריכה מקצועית
דורית אשכנזי, לירון תמיר

איסוף נתונים
ג’ולי שוקרון, מיטל קריספיל

עריכה לשונית
לאה תמיר-אנגלרד

צילום בעלי-חיים ומחלבות
יוסי צבקר )מוצרי חלב(, דני הדס

עיצוב גרפי
אלישבע סטודיו לעיצוב

המועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק )חל”צ(

דרך החורש 4, ת.ד. 97, יהוד 5610002
טל: 03-9564750, פקס: 03-9564766

office@milk.org.ilw w w. m i l k . o r g . i l

ייצור ושיווק )חל”צ(
המועצה לענף החלב בישראל



תוכן העניינים

2 דבר מנכ”ל המועצה - שייקה דרורי	
4 חוק תכנון משק החלב התשע”א-2011 - עו”ד עילית סקפה-לנדאו	
5 הסכם למתווה רב-שנתי לייעול ענף החלב “מתווה לוקר”	

7 המועצה לענף החלב ייצור ושיווק )חל”צ(  פרק 1 
11 תרשים	ארגוני	-	המועצה	לענף	החלב	 	
12 תקציב	המועצה	לשנת	2013	 	
14 סיכום	פעילות	המערך	הארצי	לבריאות	העטין	-	ד”ר	שמוליק	פרידמן	 	
16 קרן	המחקר	למדעי	הבקר	2012	-	פרופ’	זאב	טריינין	 	
18 קרן	המחקר	של	מועצת	החלב	-	ד”ר	טובה	אברך	 	
19 טיפוח	ההון	האנושי	-	סיכום	שנת	2012	-	דנה	מיניס	 	

21 חלב בקר  פרק 2 
22 ייצור	חלב	בקר	  
27 נתוני	ייצור	ומכסות	בחתכים	שונים	-	2012	 	
34 רכיבי	חלב	-	שומן	וחלבון	 	
36 איכות	החלב	 	
40 מחיר	מטרה	לחלב	בקר	 	
43 נתוני	ספר	העדר	 	
45 ביטוח	עדר	הבקר	 	

47 שיווק חלב בקר ומוצריו  פרק 3  
48 שיווק	חלב	ומוצריו	בשנת	2012	 	
51 מחירים	לצרכן	 	
52 שיווק	מוצרי	חלב	מחלב	בקר	 	
55 חלב	שתייה	ומשקאות	 	
56 תוצרת	ניגרת	 	
58 גבינות	לבנות	 	
59 גבינות	קשות	ומותכות	מחלב	בקר	 	
60 חמאה	שולחנית	מחלב	בקר	 	
60 יצוא	מוצרי	חלב	 	
61 יבוא	מוצרי	חלב	 	
62 מלאי	סוף	שנה	של	חומרי	גלם	חלביים	וגבינות	קשות	 	
63 מחירי	חומרי	גלם	חלביים	 	
60 פעילות	הסברה	של	מועצת	החלב	2012	-	אדריאנה	שוחט	 	
62 פעילות	מועצת	החלב	בתחום	הבריאות	2012	-	ד”ר	טובה	אברך	 	

67 חלב צאן - כבשים ועזים  פרק 4  
68 חלב	כבשים	  
69 חלב	עזים	 	
70 קבלת	חלב	כבשים	 	
71 קבלת	חלב	עזים	 	
70 שיווק	מוצרים	מחלב	כבשים	 	
73 שיווק	מוצרים	מחלב	עזים	 	
75 מחיר	מטרה	לחלב	צאן	 	

77 בשר בקר  פרק 5  
78 בשר	בקר	טרי	  

85 ענף החלב בעולם  פרק 6  
86 חלב	בכפר	הגלובלי	  

91 רשימת מחלבות	
94 נספח 1 - החלטת הממשלה	
98 נספח 2 - הסכם מתווה לוקר	

 

שנתון מועצת החלב 12012



לאנשי משפחת החלב שלום,

טבעי	היה	להתחיל	את	הדוח	במשפט:	“2012	הייתה	שנה	סוערת	
לשנה	 בענף	 זכינו	 מתי	 אך	 הישראלי”,	 החלב	 בענף	 במיוחד	

רגועה	ושלווה?	שהרי	כל	שנה	ושנה	הייתה	סוערת	במיוחד.	
האינטנסיביות,	 ההתרחשויות	 שלנוכח	 כך	 על	 לדבר	 היה	 טבעי	
מבית	ומחוץ,	ניאלץ	לדווח	על	קיפאון	בהיקפי	ייצור	החלב,	אלא	
יענו	 ב”וכאשר	 התברך	 שלנו	 הענף	 	– במקורות	 כמו	 שממש	
אותו	כן	ירבה	וכן	יפרוץ...”,	וגם	בשנה	המאתגרת	במיוחד	הזאת	
ייצרנו	1.35	מיליארד	ליטר	חלב	בקר!	בערך	של	3	מיליארד	ש”ח	

)בשער	המשק(	ויותר.

ייצור	 בהיקף	 ליטרים	 מיליון	 	6 של	 גידול	 משקפים	 אלו	 נתונים	
בייצור	 כ-10%	 של	 גידול	 על	 נוסף	 וזאת	 בישראל,	 הבקר	 חלב	
העזים.	 חלב	 ייצור	 בהיקף	 כ-20%	 של	 וגידול	 הכבשים	 חלב	
בענף,	 פעילות	 רפתות	 	940 כי	 עוד,	 עולה	 	2012 נתוני	 מסיכום	
מהן:	163	במגזר	הקיבוצי;	762	במגזר	המשפחתי;	ו-15	בבתי	
לחלב.	 צאן	 דירי	 כ-150	 בענף	 פעילים	 בנוסף,	 חקלאיים.	 ספר	
ומספקות	 יצרנים	 למספר	 משותפות	 מהרפתות	 ניכר	 חלק	
פרנסה	ליותר	ממשפחה	אחת.	הרפתות	והדירים	פזורים	לאורכה	
גבוה	 חלב	 בייצור	 הפריפריה	 ומשקל	 המדינה	 של	 ולרוחבה	
ביחס	למשקלה	באוכלוסייה.	הענף	מספק	באופן	עקיף	פרנסה	
בגידול העוסקים	 בהתיישבות	 נוספים	 לגורמים	 ותעסוקה	

עוגן	 החלב	 ענף	 היווה	 ב-2012	 גם	 חיים.	 לבעלי	 מספוא	
שמרתק	 עוגן	 הארץ,	 ברחבי	 רבים	 ביישובים	 מרכזי	 כלכלי	
השנה.	 ימות	 ובכל	 היום	 שעות	 בכל	 לנחלתו	 המתיישב	 את	

אלא	שאנחנו	רחוקים	מלנוח	על	זרי	הדפנה...	

התשומות,	 התייקרות	 עם	 שלנו,	 השגרתית	 להתמודדות	 מעבר	
ניכרים	באקלים,	נדרש	ענף	החלב	 ושינויים	 מחלות	בעלי	חיים	

במקביל	להתמודד	בשנים	אלו	בחזיתות	נוספות:

לצרכן, החלב	 מחיר	 להוזלת	 והדרישה	 המרווחים	 שחיקת	 	
מעבר	למתחייב	במודלים	הכלכליים	הנהוגים 	

ייצור מכסת	 	- ליטר	 	700,000 של	 מינימום	 רף	 קביעת	 	
לרפת	-	גם	במחיר	של	חיסול	רפתות	קטנות	 	

אחיזה לה	 שקונה	 חלב	 לצריכת	 מואצת	 דה-לגיטימציה	 	
בקרב	קבוצות	בציבור	הישראלי 	

הורדת	 יעד	 את	 קיבעו	 לכנסת	 האחרונות	 הבחירות	 תוצאות	
כלל	 בין	 אולי,	 היחיד	 האמיתי,	 המשותף	 כמכנה	 המחיה	 יוקר	
המפלגות	בישראל.	כדי	להבטיח	את	היערכות	הענף	למציאות	
הכלכלית	ולסביבה	הצרכנית	החדשה,	אנו	מיישמים	את	החלטת

הממשלה,	מיום	21	באוקטובר	2012	)החלטה	מס’	5177	-	ליישם	
הבקר(,	 ענף	 לייעול	 רב-שנתי	 למתווה	 העקרונות	 הסכם	 את	
ולהפנים לגדול	 המעוניינים	 קטנים,	 יצרנים	 כי	 ומבטיחים	
הפורשים היצרנים	 מכסת	 את	 לפדות	 יוכלו	 לגודל,	 יתרונות	

במחיר	סמלי	של	20	אגורות.	
המעוניינים	 קטנים,	 יצרנים	 כי	 לוקר”	 ב”מתווה	 הבטחנו	 כידוע,	
לפרוש	מהענף	בכבוד,	יוכלו	לעשות	זאת	ואף	לקבל	מהמדינה	
מענקי	פרישה	הוגנים	שעליהם	ישלמו	מס	הכנסה	בשיעור	של	
10%	בלבד.	שאר	היצרנים	ייהנו	בתקופת	ההתייעלות	המוגברת	
נובע	 הממשלה	 החלטת	 יישום	 הארצית.	 המכסה	 מתוספת	
מחיר	 של	 שחיקה	 למנוע	 בענף;	 התכנון	 את	 לשמר	 מרצוננו	
החלב	הגולמי;	ולהבטיח	ששחיקה	תקציבית	לאומית	לא	תפגע	
לשם	 לה	 התחייבה	 שהממשלה	 התקציבית	 ההקצאה	 במימוש	

השלמת	התהליך.	
החלטות	 לקבל	 המשפחתי	 במגזר	 ליצרנים	 לאפשר	 מנת	 על	
מושכלות	על	עתיד	משקיהם,	יזמנו	הקמת	מערך	חונכות	עסקית	
את	 לבחון	 שנבחרו	 המומחים	 הכלכלנים	 מסייעים	 שבמסגרתו	
הסחר	 תנאי	 לנוכח	 בפניהם,	 העומדות	 הכלכליות	 החלופות	

הצפויים,	ולהעניק	למעוניינים	בכך	ייעוץ	פיננסי	וניהולי/עסקי.	
בצריכה	 החזוי	 הגידול	 מכסות	 כי	 לוודא	 מנת	 על	 במקביל,	
הישראלי,	 החלב	 במשק	 הקיימים	 המקורות	 מקרב	 ימומשו	
ולא	חלילה	מהגברת	היבוא,	פרסמה	ועדת	המכסות	את	אמות	
ליצרנים	 הארצית,	 המכסה	 גידול	 בגין	 מכסה,	 לתוספת	 המידה	
שאינם	זכאים	לקנות	מכסה	מיצרנים	קטנים	הפורשים	מהענף.	
תוך	 הקיימת,	 למדיניות	 בהתאם	 כמובן,	 נקבעו,	 הקריטריונים	
למגזר	 המשפחתי	 המגזר	 בין	 האיזון	 שמירת	 על	 הקפדה	
השיתופי,	ותוך	שמירה	על	העדפה	של	יצרנים	באזורי	עדיפות	

לאומית.	

אתגר	גדול	נוסף	שמתעצם	והולך	לצערנו	הוא	המסע	הפרסומי	
הכלל	עולמי	נגד	צריכת	מוצרי	חלב	בקר.	

שונות	 אופנות	 רבה	 בציניות	 מנצלים	 אינטרסנטיים	 גורמים	
הגדול.	 בעולם	 שוליים”	 “קבוצות	 בעבר	 שהיו	 מי	 של	 ומשונות	
ו”ממצאים”	 “מחקרים”	 מיני	 ברשת	 מפיצים	 אלה	 גורמים	
ליצור ומנסים	 מדעיים,	 תימוכין	 ללא	 עלומים,	 ממקורות	

דה-לגיטימציה	לצריכת	מוצרי	החלב.	התופעה,	שהייתה	בעבר	
שולית	בלבד	במקומותינו,	צומחת	בהדרגה.

דבר מנכ”ל מועצת החלב

2 שנתון מועצת החלב 2012



	- ועושה	 מועצת	החלב	בוחנת	מקרוב	את	התפתחות	המגמה	
בשיתוף	כל	הגורמים	המקצועיים	במשרדי	הממשלה	הרלוונטיים	
ובתעשייה	-	לביסוס	הידע	המקצועי	של	הרופאים,	הדיאטניות	
ואחיות	טיפת	חלב	בקהילה,	ולהרמת	המסך	מעל	לאינטרסים	
הכלכליים	של	העומדים	מאחורי	הפצת	המסרים	השקריים	נגד	
צריכת	החלב.	אנו	ממשיכים	כמובן	באמצעות	מגוון	הפעילויות	
החינוכיות	והפרסומיות	שלנו,	להביא	לידיעת	הציבור	בישראל	את	
הקביעות	הנחרצות	של	ארגוני	הבריאות	המובילים	בעולם,	בזכות	
צריכה	של	לפחות	שלוש	מנות	חלב	ביום,	כרכיב	חיוני	לתזונה

מאוזנת	ובריאה.

במהלך	2012	המשכנו	בפעילות	לצמצום	הצריכה	של	“תחליפי	
חלב”	למיניהם	-	מוצרים	נעדרי	חלב	-	המשווקים	תוך	הטעיית	
הצרכנים	כאילו	היו	מוצרי	חלב.	במקביל,	אנו	פועלים	להדיפת	
הניסיונות	להגביר	את	יבוא	החלב	ומוצריו.	מעבר	לקביעת	כללים	
בחודשים	 הבהרנו	 לוקר”,	 “מתווה	 במסגרת	 בנושא,	 ברורים	
האחרונים,	לכל	מקבלי	ההחלטות	הרלוונטיים,	כי	בעוד	הגדלת	
כל	 אין	 המקומי,	 הייצור	 את	 בוודאות	 תצמצם	 ליבוא	 החשיפה	

ודאות	שיהיה	בה	כדי	לתרום	להגדלת	רווחת	הצרכנים.

המשקים	 בקידום	 התמיכה	 את	 גם	 הגברנו	 החולפת	 בשנה	
כנדבך	 והן	 לחקלאי	 נוסף	 פרנסה	 כמקור	 הן	 	- התיירותיים	
חשוב	להשגת	אהדה	לענף	החלב.	אנו	רואים	בפיתוח	המשקים	
התיירותיים	אפשרות	נוספת	לשילובם	של	“הבנים	הממשיכים”	

ברפת	המשפחתית.

להתמודד	 ממשיך	 הענף	 לעיל,	 שסקרתי	 לפעילות	 במקביל	
	,2012 יולי	 מאז	 חקלאית.	 שגרה	 של	 אתגריה	 עם	 גם	 כמובן	
העור.	 קטרת	 של	 מוגברת	 תחלואה	 עם	 מתמודדים	 אנו	
בפעילות	 נערכו	 “החקלאית”	 ורופאי	 הווטרינריים	 השירותים	
ומתקדמת	 הארץ	 בצפון	 ברפתות	 שהחלה	 מוגברת,	 חיסונית	
של	 ובלימה	 נרחבת	 הגנתית	 יעילות	 שתבטיח	 באופן	 דרומה,	
המועצה הקצתה	 האחרונות	 השנים	 ב-3	 המחלה.	 התפשטות	

או	 המחלה	 במיגור	 העוסקים	 מחקרים	 למימון	 ש”ח	 אלף	 	670
לפחות	במזעור	נזקיה.

בחודשים	 וגם	 	,2012 במהלך	 כי	 יצוין	 עסקינן,	 בנזקים	 ואם	
שרשרת	 על	 הבקרה	 אמצעי	 את	 מאוד	 שיפרנו	 האחרונים,	
האיסוף	והכילוי	של	פגרי	הבקר,	ואנו	ממשיכים	לבחון	את	כל	

החלופות	האפשריות	להשגת	התייעלות	נוספת.
כדי	להתגבר	על	כל	האתגרים	והמהמורות	שעוד	לפנינו,	אין	לי	
ספק	כי	עלינו	להישאר	ענף	מלוכד,	נחוש	ובעיקר	ציוני	-	במלוא	
שגשוג	 המשך	 את	 נבטיח	 כך	 רק	 מרכאות.	 ובלי	 המילה	 מובן	

משק	החלב	הישראלי	לרווחת	הצרכן,	המגדלים	והמחלבות.

בברכת הצלחה לכל אנשי הענף, 
שייקה דרורי

מנכ”ל מועצת החלב

רפתות ומחלבות גדולות בישראל

תל אביב

חיפה

אילת

ירושלים

רפת
מחלבה
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עו”ד עילית סקפה-לנדאו

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

.www.milk.org.il :באתר מועצת החלב בכתובת

התכנון	 לקביעת	 ומקיפה	 כוללת	 מסגרת	 מהווה	 החלב	 חוק	
וההסדרה	של	ענף	החלב	לאחר	שהוכר	הצורך	להמשיך	ולנהל	
מכסות;	 פי	 על	 ייצור	 היבטיו:	 כל	 על	 מתוכנן	 כענף	 זה	 ענף	
על	 ופיקוח	 הגלם;	 חומרי	 כמויות	 בוויסות	 ממשלתית	 מעורבות	

המחירים.

החוק	מסדיר	את	פעילותה	וסמכויותיה	של	מועצת	החלב	וקובע	
הן	 בו,	 שנקבע	 כפי	 החוק,	 מטרות	 ומטרותיה.	 תפקידיה	 את	
הבטחת	 תוך	 בישראל,	 החלב	 משק	 את	 ולבסס	 לייעל	 לפתח,	
איכות	ובטיחות	ייצור	החלב	ושיווקו,	וכן	להבטיח,	אספקה	סדירה	
של	חלב	ומוצריו,	תוך	הבטחת	מחירים	נאותים	ליצרנים	ולציבור	

ותנאים	הולמים	לפעילות	המחלבות.	

החלב	 אספקת	 כי	 הוא	 החוק	 מטרות	 ליישום	 העקרונות	 אחד	
ומוצריו	תהיה	בעיקרה	מייצור	מקומי,	והחוק	קובע	את	הבסיס	
המכסה	 קביעת	 בעניין:	 תקנות(	 )במסגרת	 הוראות	 לקביעת	
ויסות הסדרת	 והשיווק;	 הייצור	 הסדרת	 וחלוקתה;	 הארצית	
ובתקופה הכספית;	 הפעילות	 הסדרת	 במשק;	 החלב	 כמויות	

של	8	שנים	הקרובות	-	מנגנון	לקביעת	המחירים	שעל	המחלבה	
לשלם	ליצרן.	קביעת	המנגנון,	כאמור,	הוסדרה	במסגרת	תקנות	
תכנון	משק	החלב	)מנגנון	לעדכון	מחירים	מזעריים	של	ליטר	חלב(,

התשע”ב-2012.	

חוק	 של	 התיקון	 ולאור	 החלב,	 חוק	 של	 לחקיקתו	 במקביל	
ה”חברה	 דין	 החלב	 מועצת	 על	 הוחל	 	,2007 משנת	 החברות	
לתועלת	הציבור”.	חברה	לתועלת	הציבור	היא	חברה	שמטרותיה	
ציבוריות	בלבד	וקיים	איסור	על	חלוקת	רווחים	או	חלוקה	אחרת	
לבעלי	המניות	בה.	חוק	החברות	מסדיר	הוראות	שונות	החלות	
החברה; רישום	 אופן	 היתר:	 בין	 הציבור,	 לתועלת	 החברה	 על	

אישור	עסקאותיה;	חובות	דיווח	והגשת	מסמכים;	פעילותה	של	
ועדת	הביקורת,	ועוד.

בכל	הנוגע	לקביעת	מכסות	החלב	וחלוקתן,	הסמיך	החוק	את	
מנכ”ל	 הם	 ושחבריה	 החקלאות,	 שר	 שמינה	 המכסות,	 ועדת	
החקלאות. משרד	 נציגי	 ושני	 הוועדה(	 )יו”ר	 החלב	 מועצת	

שר	 בידי	 שמונה	 המגדלים	 ארגון	 נציג	 גם	 יושב	 הוועדה	 בדיוני	
החקלאות	כמשקיף.

הוועדה לקביעת מכסות חלב )ועדת המכסות(
ועדת	המכסות	היא	ועדה	סטטוטורית	שהוקמה	בחוק	תכנון	משק	
הנקבעת	 למדיניות	 בהתאם	 ופועלת	 התשע”א-2011,	 החלב	

במשרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר.	
ועדת	המכסות	היא	הגורם	המוסמך	לקבוע	את	מכסות	החלב	
כל	 לעשות	 או	 בתנאים	 להתנותן	 לשנותן,	 להעבירן,	 ליצרנים,	

פעולה	אחרת,	לפי	הוראות	החוק.

הוועדה יושבת במשרדי מועצת החלב וחבריה הם:
שייקה דרורי	-	מנכ”ל	מועצת	החלב	–	יו”ר	הוועדה 	.1

אהוד אלפרט	-	עובד	משרד	החקלאות	)מנהל	תחום 	.2
בע”ח	ברשות	לתכנון(	-	חבר 	

ד”ר גבי עדין	-	עובד	משרד	החקלאות	)מנהל	המחלקה 	.3
לבקר	בשה”מ(	-	חבר. 	

הארגון	 מטעם	 משקיף,	 מוזמן	 המכסות	 ועדת	 של	 לישיבותיה	
היציג,	שמונה	בידי	שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר.

או	 יצרנים	 בבקשות	 ודנה	 בחודש,	 כפעמיים	 מתכנסת	 הוועדה	
בסוגיות	שבהן	נדרשת	החלטתה.	

מחלקת	התכנון	במועצת	החלב	הינה	הזרוע	הארוכה	של	ועדת	
הנדרשים	 הנתונים	 כל	 העברת	 על	 האחראית	 והיא	 המכסות	

לצורך	קבלת	ההחלטות	בוועדת	המכסות	ולביצוען.
באופן	 לטפל	 המכסות	 ועדת	 בידי	 הוסמכה	 התכנון	 מחלקת	
שוטף	במגוון	הנושאים	שבתחום	סמכותה	של	הוועדה,	בהתאם	

להחלטות	המתקבלות	בוועדה.	
החלב	 במועצת	 עובדים	 צוות	 הסמיכה	 המכסות	 ועדת	 בנוסף,	
ובמידת	 חלב,	 יצרני	 עם	 שוטף	 באופן	 להיפגש	 חלב”(	 )“צוות	
לצורך	 הצוות	 המלצת	 את	 המכסות	 לוועדת	 להעביר	 הצורך	

קבלת	החלטה	בעניינו.	
על	החלטותיה	של	ועדת	המכסות	ניתן	להגיש	ערר	לפי	סעיף	11	

לחוק	תכנון	משק	החלב,	התשע”א-2011.

חוק תכנון משק החלב, התשע”א - 2011
ורישום מועצת החלב כחברה לתועלת הציבור
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ההסכם למתווה רב-שנתי לייעול ענף החלב
“מתווה לוקר”

ואושר	 ההסכם	 של	 הסופי	 הנוסח	 גובש	 אוקטובר	 בחודש	
ובמועצת	 בקר	 מגדלי	 התאחדות	 במועצת	 ממשלה,	 בהחלטת	

המנהלים	של	מועצת	החלב.
בניגוד	להמלצות	“ועדת	קדמי”,	הסכם	זה	אינו	מאיים	על	עצם	
קיומו	של	ענף	החלב,	ואף	משמר	את	הענף	כענף	מתוכנן	על	
בסיס	חוק	תכנון	משק	החלב,	תשע”א-2011.	השחיקה	המיוחדת	
במחיר	המטרה,	הגם	שהיא	כואבת,	היא	מידתית	)סה”כ	6.8	אג’(	
כן,	 כמו	 מוגבלת.	 ליבוא	 והחשיפה	 	)2016-2013( בזמן	 וקצובה	
מיועד	 שרובו	 שקל(	 מיליון	 	200( מיוחד	 תקציב	 כולל	 המתווה	
)יצרנים	שמייצרים	ברפתות	 למענקי	פרישה	ליצרנים	“קטנים”	
בכבוד	 לפרוש	 המעוניינים	 א”ל(	 מ-700	 נמוכה	 מכסה	 בעלות	

ממעגל	הייצור.

עילית סקפה-לנדאו

שר	 מינה	 שבעקבותיה	 הקוטג’”	 “מחאת	 פרצה	 	2011 בקיץ	
מר	 משרדו	 מנכ”ל	 בראשות	 ועדה,	 שמחון	 שלום	 מר	 התמ”ת	
שרון	קדמי	)“ועדת	קדמי”(,	שתגיש	לממשלה	המלצות	לבלימת	

ההתייקרויות	של	מוצרי	המזון	ואף	להביא	להוזלתם.

החלב.	 ענף	 לענייני	 משנה	 ועדת	 פעלה	 המזון	 ועדת	 במסגרת	
במחיר	 גדולה	 שחיקה	 ומשמעותן;	 קשות	 היו	 הוועדה	 המלצות	
וחשיפה	 מתוכנן;	 כענף	 החלב	 ענף	 יסודות	 ערעור	 המטרה;	

גדולה	ליבוא.

לאחר	מאבק	נחרץ	-	שהתנהל	בכל	הזירות	הציבורית,	הפוליטית,	
המשפטית	והמקצועית	-	הצליח	הענף	בכוחות	משותפים	לסכל	

את	קבלת	המלצות	“ועדת	קדמי”	בממשלה.

את	 להעביר	 הצליחו	 לא	 והתמ”ת	 האוצר	 שמשרדי	 לאחר	
ההמלצות	כהחלטת	ממשלה	יזם	מנכ”ל	משרד	ראש	הממשלה	
גובש	 המתווה	 מוסכם.	 מתווה	 לגיבוש	 מגעים	 לוקר	 הראל	 מר	
האוצר,	 משרד	 רה”מ,	 משרד	 נציגי	 השתתפו	 שבהם	 בדיונים	

משרד	החקלאות,	נציגי	המגדלים	ומועצת	החלב.

)ראו	נספחים	1	ו-2	בסוף	החוברת(

ביה”ס חקלאי נהלל, שנת 1948 –  מחבצה לעשיית חמאה
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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

2נציגי ארגוני הצרכנים בישראל

40סה”כ

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

בחוק תכנון משק החלב התשע”א 2011. 

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

לחוק,  1 בסעיף  שמופיעות  כפי  המועצה,  מטרות 
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 	

המועצה לענף החלב )ייצור ושיווק חל”צ(

הרכב האסיפה הכללית של המועצה
לענף החלב בישראל )ייצור ושיווק(
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מועצת המנהלים של המועצה לענף החלב )ייצור ושיווק(, 2012

חברי מועצת המנהלים
סגן בכיר למנהל הרשות לתכנון במשרד החקלאותיו"ר - ד"ר תניב רופא

נציג משרד הכלכלהעמי 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
מחלבת בר בכפר, נציג המחלבות הקטנות והבינוניותשחף טנצר

נעמ”תעו”ד אורלי ביטי
המועצה הישראלית לצרכנותשלומי דגן

בשבילי - רק חלב ישראלי !
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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
מנכ"ל  מחלבות גדשלומי אלפיה
מזכיר התאחדות חקלאי ישראלאבשלום וילן

כלכלנית התאחדות חקלאי ישראלרחל בורשק
מנכ"ל אגודות הנוקדים ועזיזהאיציק שניידר

מנכ"ל ארגון מגדלי צאןעמי עמיצור
מנכ"ל החקלאית, אגודה שיתופית לשירותים וטרינרייםאופי 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 ראשי

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-טרהשלווה זוננשוילי
תשלובת החלב- תנובהשלומית יחזקאל

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 מייעצת להסכמים בין-לאומייםועדת פרסום

ועדת היגוי למחקרים בענפי החלב והבקרצוות מנהלי תפעול

ועדת היגוי 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 
קרןציבור

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

שנתון מועצת החלב 112012



תקציב סעיף
2012

תקציב 
2013

תקציב 2012  
באחוזים

תקציב 2013
ביחס לתקציב 

2012
3.9%-9,33213.8% 9,715 תפעול שוטף

5100.8%0.0% 510 השקעות ורזרבה
20.0%-4,0005.9% 5,000 שיווק וקידום מכירות 

14.3%-2,8002,4003.6%חינוך לצריכת חלב ומוצריו
6.1%-4,1306.1% 4,400 מחקרים ופעולות הדרכה

30.0%-3500.5% 500 קרן המחקר, בשיתוף משרד הבריאות
3,7703,7705.6%0.0%המערך הארצי לבריאות העטין ומועדון העדרים הנקיים

7,80011.5%4.0% 7,500 ביטוח עדר הבקר בפני אירועי תמותה ופסילת בשר משווק
3500.5%75.0% 200 ביטוח איכות חלב

7501.1%36.4% 550 תמיכה במעבדה מרכזית לבדיקות חלב
3,8005.6%52.0% 2,500 השתתפות בהחזקת ספר העדר

100.0%-0.0%-   270 סקרים בענף 
16.7%-3750.6% 450 מידע כלכלי וקשרי חוץ

33.3%-2000.3% 300 ייעוץ
27.3%-8001.2% 1,100 פיקוח חקלאי

7311.1%631.0% 100 השתתפות בפעולות שו"ט ומנהל המחקר החקלאי
5.0%-8,8438,40012.4%ויסות חלב

3.0%-17,68517,15225.4%טיפול ברכיבי חלב
62.5%-1500.2% 400 שולחן מגדלי בקר לבשר

4000.6%0.0% 400 טיפוח ההון האנושי
0.5%-2,1813.2% 2,191 פעולות בענף הצאן

2.3%-67,581100% 69,184 סה”כ

תקציב מועצת החלב לשנת 2013
על  עומדת   2012 לשנת  החלב  מועצת  של  התקציב  מסגרת 

67.6 מיליון שקל. 

הסעיפים העיקריים בתקציב 2013 הם:
סעיף הטיפול ברכיבי חלב )25%(	-	סעיף	זה	משמש	למימון  

המכסה, במסגרת	 המיוצרים	 ושומן(	 )חלבון	 חלב	 רכיבי	 פינוי	
אך	אינם	נצרכים	במסגרת	השוק	המתוכנן	של	מוצרי	חלב.

ביטוח עדר הבקר )12%( -	סעיף	זה	הוא	הפרמיה	השנתית	  
לביטוח	עדר	הבקר	לחלב	מפני	אירועי	תמותה.	הכיסוי	הביטוחי	
ברפתות.	 שמתו	 הבקר	 ראשי	 וכילוי	 פינוי	 לעלּות	 בעיקר	 הוא	
ביטוח	זה	מבטיח	טיפול	מערכתי	בפגרי	בעלי	חיים	ומניעת	נזקים	

סביבתיים,	תברואתיים	ווטרינריים	בגין	תמותות	אלו.

ויסות חלב )12%(	-	סעיף	זה	מיועד	למימון	הפעולות	לוויסות	 	
חלב	בין	עונות	השנה.	היצע	החלב	בחורף	גבוה	מהביקוש,	ואילו	
בעלות	 לתמיכה	 הן	 מיועד	 התקציב	 מהביקוש.	 נמוך	 הוא	 בקיץ	
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(.	

ותקציב	הוויסות	מגשר	על	עודף	פרסים	על	קנסות.	

ברובו	 מיועד	 זה	 סעיף	 	- 	)6%( הדרכה  ופעולות  מחקרים  	
לתמיכה	במחקרים	הנעשים	לקידום	ענף.	מימון	המחקרים	נעשה,	
במסגרת	קרן	המחקר	של	מועצת	החלב,	על	ידע	גופי	המחקר	

המובילים	בענף.	נוסף	על	קרן	המחקר	החקלאי	תומכת	המועצה	
קרן	 במסגרת	 וזאת	 האדם,	 ובריאות	 תזונה	 בתחום	 במחקרים	
	0.5% 	- הבריאות	 משרד	 של	 הראשי	 המדען	 בשיתוף	 שפועלת	

מתקציב	המועצה	מופנה	לקרן	זו.

שיווק וקידום מכירות )6%( -	סעיף	זה	משמש	בעיקר	למימון	 	
מקצוע	 אנשי	 בקרב	 פעילות	 ובהן:	 הענף,	 לקידום	 פעילויות	
ממומנים	 זה	 מתקציב	 ועוד(.	 דעה	 מובילי	 רופאים,	 )תזונאיות,	
גם	פרסומי	המועצה,	ניהול	אתר	האינטרנט	ופעילויות	הדוברות	

ויחסי	הציבור.

מאל”ה,  החלב,  ואיכות  העטין  לבריאות  המערך  תקציב  	
והמועדון לעדרים נקיים )6%(	-	משמש	להפעלת	המערך	הכולל	

מדריכי	ממשק	חליבה,	רופאים	וטרינריים	ומעבדה	אנליטית.

התקציב לתפעול השוטף של המועצה	עומד	על	9.3	מיליון	  
ש”ח	ומהווה	כ-14%	מסך	התקציב.

תקציב	מועצת	החלב	ממומן	על	ידי	היטלים,	הנגבים	על	פי	חוק	
תכנון	משק	החלב,	והמוכרים	בתחשיב	מחיר	המטרה.

ש”ח.  מיליון  ב-1.7  החלב  מועצת  תקציב  קוצץ   2013 בשנת 
אג’  ב-0.17  גולמי  לחלב  ההיטלים  בהפחתת  גולם  זה  קיצוץ 
חלק  היא  זו  הפחתה  לליטר.  אג’  ל-3.53  מ-3.70   - לליטר 

מהמתווה להתייעלות בענף החלב המכונה “מתווה לוקר”.
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התפלגות תקציב מועצת החלב לשנת 2013

תקציב מועצת החלב בשנים 2013-2006 בערכים שוטפים

תפעול 14%

ויסות וטיפול
ברכיבי חלב 38%

פיקוח חקלאי 1%

פעולות בענף הצאן 3%

השתתפות באחזקת ספר העדר 6%

מחקרים ופעולות הדרכה 6%

ביטוח עדר הבקר 12%

שיווק וחינוך לצריכת חלב 9%

צאן בקר

המערך לבריאות העטין 6%

פעולות אחרות 6%
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מדדי איכות ובריאות חלב גולמי
בשנת 	- חלב	 ממכלי  )סת”ס(  הסומטיים  התאים  ספירת   .1
החלב ממיכלי	 שהתקבלה	 כפי	 הסת”ס,	 רמת	 	2012 	
220.אלף הייתה	 הבקר,	 חלב	 יצרני	 כלל	 של	 הממוצעת	 	
ברמה קלה	 עלייה	 מתקיימת	 	2010 משנת	 החל	 למ”ל.	 	
גבוהה איכותית	 רמה	 נשמרת	 זאת	 עם	 יחד	 אך	 הלאומית,	 	
המלמדת	על	בריאות	תקינה	של	העטין	ואיכות	גבוהה	של 	

החלב	הגולמי	המיוצר	בארץ. 	

דרמטי שינוי	 אין	 	- )סח”כ(	 הכללית  החיידקים  ספירת   .2
יותר כי	 נמצא	 קודמת.	 לשנה	 בהשוואה	 	2012 בתוצאות	 	
מאוד וטובות	 טובות	 ברמות	 נמצאים	 מהיצרנים	 מ-95%	 	
בעיות כי	 המגדלים	 בקרב	 להטמיע	 יש	 זה.	 איכות	 במדד	 	
“משמעתיות”, ותקלות	 מבעיות	 בעיקר	 נגזרות	 זה	 בתחום	 	
בתחום	ההיגייני	בעיקר,	וכי	הן	מחייבות	פנייה	מיידית	למדריך 	
מאל”ה	האזורי.	הפעלתו	המיידית,	תוך	שילוב	של	מדריכים 	
של מהיר	 לאבחון	 תביא	 הצורך,	 במידת	 במערכת,	 נוספים	 	

התקלות	ולמניעת	נזק	כלכלי	כבד	למגדל	ולתעשייה. 	

פעילות המעבדה לבריאות העטין	
סל	 לקיים	 מוסיפה	 פריד,	 מור  ד”ר  של	 בניהולה	 המעבדה,	
שירותים	רחב	למגדלים,	הכולל	בדיקות	בקטריולוגיות	ובדיקות	

אחרות.	
הבדיקות	 במספר	 	)+ 	19.9%( בעלייה	 התאפיינה	 	2012 שנת	
הבקטריולוגיות	לאבחון	פתוגנים	של	העטין,	שנשלחו	מהרפתות,	
בהמשך	לעלייה	במספר	הבדיקות	לבת	שחפת	בחלב	ממשקי	

“מועדון	עדרים	נקיים”	)5.6%	+(.
פתוגנים	 לאבחון	 בדיקות	 כוללות:	 הבקטריולוגיות	 הבדיקות	
)ניטור	 בעייתיים	 למשקים	 חלב	 ממכלי	 בדיקות	 בחלב	 לעטין	
ומיקופלסמה	בוביס(;	בדיקות	מיקרוביאליות	 סטרפ.	אגלקטיא	
שבוצעו	 נוספות	 ובדיקות	 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
ביוזמת ברובן	 נשלחות	 מאל”ה	 במעבדת	 החלב	 בדיקות	

ובאחריות	המגדלים.	השנה	חלה	עלייה	של	10.6%	)!(	בבדיקות	
השנה	 במהלך	 קלינית”.	 עטין	 “דלקת	 הגדירו	 שהרפתנים	
הוגדרה	 שלהן	 המשלוח	 שסיבת	 בדיקות,	 	14,019 התקבלו	
בשנה	 	515 )לעומת	 משקים	 	576 של	 מסך	 קלינית”,	 “דלקת	
הקודמת(.	העלייה	שנצפתה,	מקורה	גם	במספר	הבדיקות	אך	

גם	במספר	המשקים	שדגמו	ושלחו	בדיקות	קליניות	למעבדה.	

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

הגורמים	 על	 הארצית,	 ברמה	 מידע,	 לקבל	 היא	 הדיגום	 מטרת	
התת-קלינית.	 לנגיעות	 האחראים	 עטיניים	 התוך	 הפתוגניים	
שינויים	 ולאיתור	 עדכני	 מידע	 בסיס	 ליצירת	 חשוב	 זה	 דיגום	
במהלך	 בעטין.	 קליניים	 התת	 הפתוגנים	 ובשכיחות	 במגמות	
פרות	 	9 באקראי,	 מאל”ה,	 מדריכי	 דגמו	 במשקים	 ביקוריהם	
המשפחתית.	 ברפת	 רבעים	 לפי	 פרות	 ו-3	 השיתופית	 ברפת	
הדיגום	האפידמיולוגי	בשנת	2012	כלל	112	משקים	אקראיים,	
מידע	על	הגורמים	המעורבים	בנגיעות	התת	קלינית	וחזה	את	

שיעורי	הנגיעות	שלהם	במשק	החלב	הישראלי.	

ניטור מכלי חלב
ניטור	של	בריאות	העדר,	איכות	 בדיקות	במכלי	חלב	משלבות	
וכוללים:	 רבים	 הם	 הבדיקה	 יתרונות	 המזון.	 ובטיחות	 החלב	
וקבלת	 מידבקים;	 חיידקים	 של	 מוקדם	 זיהוי	 ביצוע;	 פשטות	
תמונת	מצב	עדכנית	של	עשרות	עד	מאות	נחלבות	באמצעות	
וקלה	 פשוטה	 בדיקה	 היא	 החלב	 מכל	 בדיקת	 אחת.	 בדיקה	
בנוגע	 קריטית	 משמעות	 בעל	 מידע	 למגדל	 המספקת	 לביצוע	
לבריאות	העטין	ובעל	משמעות	כלכלית	גבוהה.	בשנה	זו	נבדקו	
219	מכלי	חלב	בשיטה	המיקרוביאלית	הקלאסית.	במהלך	2011	
ובשנת	 מערכת לאבחון מולקולרי	של	פתוגנים	בעטין,	 הוקמה	
בקר	 חלב	 יצרני	 כלל	 של	 החלב	 מכלי	 זו	 בשיטה	 נוטרו	 	2012
לשלושה	פתוגנים	מהותיים:	סטאפ.אוראוס, מיקופלסמה בוביס, 
סטרפ.אגלקטיא.	נבדקו	1,142	דוגמאות	חלב,	בקיט	המולקולרי	
מרקי	 חלב,	 מכלי	 של	 חוזרות	 בדיקות	 גם	 שכללו	 המסחרי,	

העשרה	ממכלי	חלב,	פרות	בודדות	חשודות,	איגומים	ועוד.

תוצאות אבחונים מדלקות עטין קליניות בצאן
בדומה	לבקר,	גם	בצאן	הדיגום	בדיר	הוא	ביוזמה	ובאחריות	של	
המגדלים	והרופאים	המטפלים.	כמו	בשנים	קודמות,	מיעוט	של	
מגדלי	צאן	ביצעו	ניטור	ושלחו	דגימות	למעבדה.	נקודה	זו	חייבת	
בשיפור.	מקרב	מגדלי	הכבשים,	25	משקים	בלבד	שלחו	דגימות	
ומתוך	מגדלי	העזים	-	28	משקים	בלבד!	סה”כ	נשלחו	ונבדקו	

5,774	בדיקות	חלב.

מבחני רגישות לאנטיביוטיקה
בתדירות	 לאנטיביוטיקה	 רגישות	 מבחני	 	4,372 בוצעו	 השנה	
קבועה	הנקבעת	לפי	סוג	החיידק	וסיבת	הדיגום.	מבחן	הרגישות,	
גם מתבצע	 מאל”ה,	 רופא	 או	 מטפל	 רופא	 של	 דרישה	 פי	 על	

במקרים	נוספים.

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

סיכום פעילות המערך הארצי לבריאות העטין
ואיכות החלב, ותוצאות מקצועיות לשנת 2012
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חריגי חלב
וצאן	 בקר  חלב  ליטר   1,823,446, ב-2012	 הושמדו	 הכול	 סך	
יצור	החלב	השנתי(.	ישנה	עלייה	בכמות	החלב	 )0.13%	מכלל	
ל-2011.	 בהשוואה	 	,)29%( לשיווק	 ראוי	 לא	 ונמצא	 שנפסל	

ההשמדות	השנה	הסתכמו	258 אירועים.	
הימצאות	חומרים	מעכבים	ודם	בחלב	מהווה	עדיין	את	הסיבה	

העיקרית	לפסילתו	משימוש	לצרכנים.	

סיכום פעילות עובדי השדה של מאל”ה
צוות	המדריכים	והרופאים,	בניהולו	של	ד”ר	עדין	שווימר,	עסק	
מערכות	 ותקינות	 ממשק	 בנושאי	 מנע,	 בטיפולי	 השנה	 גם	
לתקלות	 מיידיים	 פתרונות	 ובמתן	 רגיעה,	 בשעת	 חליבה,	
הצוות	 חברי	 של	 והמקצועית	 המהירה	 התערבותם	 חמורות.	
נזקים	 ומנעה	 החלב,	 ואיכות	 העטין	 בריאות	 מצב	 את	 קידמה	
בריאותיים	למקנה	ונזקים	כלכליים	למגדלים.	מתן	השירות	ע”י	
המדריכים/רופאים	נעשה	על-פי	סדר	עדיפויות	מובנה,	שנקבע	

בהנהלת	מאל”ה:	
משקים בפיקוח / בסיכון / משקים חריגים  

אירועים חריגים ודחופים   
פעילויות מתוכננות )דיגום אפידמיולוגי, התקשרות עם  

המגדל בחוזי שירות...(   
אירועים “שגרתיים”, כולל בדיקה לאישור תקינות  

מכונת החליבה  

רופאי	מאל”ה	ביקרו	השנה	במשקים	בעייתיים,	וניהלו	מפגשים	
משותפים	עם	הרופא	המטפל	והמגדל	)“קונסיליום”,	או	ביקור	
העלו	 שנתיות,	 תוצאות	 ניתחו	 שבמסגרתם:	 מאל”ה(	 רופא	
המלצות	לשיפור	המצב	ולשמירה	על	ההישגים	הנוכחיים.	להלן	

פירוט	הפעילויות	המיוחדות	של	צוות	השדה:
ביצוע “תחקיר חריגי חלב - מחלבה”	-	לפי	חלוקה	לאזורי  
עבודה	תחקר	הצוות		ונתן	מענה	לאירועים	של	חריגי	חלב 	

שהתגלו	בבדיקות	הסף,	עם	קבלת	החלב	במחלבה. 	
נושא לקידום	 פורומים	 שלושה	 הוקמו	 	- רובוטית”	 “רפת   
הרפת	הרובוטית:	פורום	מצומצם,	פורום	מקצועי	רב	תחומי 	
היו 	2012 במהלך	 בתחום.	 העוסקים	 לכל	 רחב	 ופורום	 	

שלושה	מפגשים	של	הפורומים. 	
ביקורים השנה	 במהלך	 בוצעו	 	- נקיים	 עדרים  מועדון   

והדרכות	בנושא	בת-שחפת. 	
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הרפתן לרשות	 המעמיד	 ברובו,	 יישומי	 במחקר,	 תומכת	 הקרן	
והבוקר	את	הכלים	הטובים	ביותר	להגברת	התפוקה	ולצמצום
יוצר 	- העדר	 של	 משופרת	 לבריאות	 מסייעת	 הקרן	 העלויות.	
החלב	והבשר,	ולייצור	איכותי	ובריאותי	של	מוצרי	הרפת	לרווחת

האדם,	כמו	גם:
הבטחת	אספקה	סדירה	של	מלוא	צריכת	חלב	ומוצריו 	

בישראל,	מייצור	מקומי	ובמחירים	סבירים. 	
וכן לנפש,	 המקומי	 מהשוק	 ומוצריו	 חלב	 צריכת	 הגדלת	 	

איתור	שווקים	נוספים	ופיתוחם. 	
ייעול	ייצור	החלב	ועיבודו. 	

על שומר	 הסביבה,	 את	 האוהד	 באופן	 ועיבודו	 חלב	 ייצור	 	
לוואי תוצרי	 וממחזר	 המים,	 ומקורות	 הטבע	 משאבי	 	

מתעשיית	המזון. 	
הייצור, שרשרת	 כל	 לאורך	 ובטיחותו	 החלב	 איכות	 שיפור	 	

העיבוד	והשיווק. 	
שיפור	איכות	הייצור	של	הבקר,	יעילותו,	בריאותו	ורווחיותו. 	

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

ברווחת	העובד. 	
קידום	רווחת	בעלי	חיים	במשק	הבקר	והשפעתה	על	מדדי 	

הבריאות	והייצור. 	

פרופ’ זאב טריינין - יו”ר ועדת ההיגוי העליונה למחקרים

המחקרים נשפטים בשלב הראשון ע”י ועדות מקצועיות שהן: 

ממשק	וטיפוח	- יו”ר יוסי מלול
בריאות	-	יו”ר פרופ’ אורי אורגד

הזנה	ומספוא	-	יו”ר ד”ר גבי עדין
פוריות	ופיזיולוגיה	-	יו”ר ד”ר יואל זרון

איכות	חלב	ובריאות	העטין	- יו”ר ד”ר שמוליק פרידמן
גידול	וטיפוח	בקר	לבשר	-	יו”ר רחל גבריאלי	

לאור	שיפוטן	של	הוועדות	ממליצה	ועדת	היגוי	עליונה	למחקרים,	
מטעם	מועצת	החלב,	על	המחקרים	הנבחרים,	באישורו	הסופי	

של	המדען	הראשי	של	משרד	החקלאות.
הקרן	מממנת	כ-60	פרויקטים	מחקריים	בו	בזמן.

)דוחות	מחקרים	שהסתיימו	נמצאים	באתר	מועצת	החלב(.

חברי ועדת היגוי עליונה למחקרים: 

יו”ר פרופ’ זאב טריינין	)מועצת	החלב(,	

חברים:
יוסי מלול, אפרים עזרא, ד”ר בני שריר )נציגי	חקלאית(

זאב פייקובסקי, ישראל בליט )נציגי	מחלבות(,
ד”ר שוקי מירון, ד”ר איתמר ברש )נציגי	חוקרים(

ד”ר גבי עדין, משה רכס )נציגי	שה”ם(
ד”ר שמוליק פרידמן )מועצת	החלב(

התפלגותאלפי ש”חתקציב 2012

1,18528%בריאות

93022%הזנה 

1453-5%מספוא

64015%פיזיולוגיה ופוריות

2917%ממשק

49412%טיפוח

2355.5%בקר לבשר
2807%איכות חלב

4,200100%סה”כ

להלן התפלגות תקציב הקרן בשנת 2012 לפי תחומים:

קרן המחקר למדעי הבקר 2012
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התפלגותאלפי ש”חמוסד

1,75442%מנהל המחקר החקלאי

39510%הפקולטה לחקלאות – האוניברסיטה העברית

46011%בית הספר הווטרינרי – האוניברסיטה העברית

3448%המכון הווטרינרי

3458%התאחדות מגדלי בקר לחלב

3478%החקלאית – אגודה לשירותים וטרינריים

1904-5%שה"מ

1063%המערך לאיכות חלב – מועצת החלב

892%אוניברסיטת תל-אביב

802%הטכניון

401%מיג"ל – מו"פ הגליל העליון

200.5%ועדת מגדלים עמק יזרעאל

4,200100%סה”כ

להלן התפלגות תקציב הקרן לפי מוסדות:

סמנים גנטיים בפרים לרבייה  
קרן	המחקר	ממשיכה	לממן	את	המחקר	אודות	סמנים	גנטיים	
הפרויקט את	 הקרן	 מימנה	 האחרונות	 בשנים	 לרבייה.	 בפרים	

בכ-₪1,500,000,	וממשיכה	לממנו,	בעיקר	כדי	להכשיר	מעבדה,	
הסמנים	 לנושא	 הולמת	 תשובה	 שיתנו	 ומכשור	 אדם	 כוח	 קרי	
הגנטיים	המשמשים	כבר	“בעולם	הגדול”	לאיתור	עגלים	לרבייה,	
בעשרות	 שנעשה	 כפי	 שנים,	 רב	 צאצאים	 במבחן	 צורך	 ללא	

השנים	האחרונות.
שיקצרו סמנים	 לקביעת	 צאצאים	 ממבחן	 לעבור	 הכוונה	

את	התהליך	בזמן,	ויחסכו	החזקת	עשרות	רבות	של	פרים	למשך	
7-5	שנים	בשיאון.	

  מימון פרויקטים “בוערים”

קטרת העור  
מחלת	קטרת	העור,	שפגעה	בשנים	האחרונות	הן	בעדרי	הבקר	
לחקלאים	 קשה”	 “מכה	 היא	 לחלב,	 הבקר	 בעדרי	 והן	 לבשר	

ואתגר	לקהילה	הווטרינרית	בארץ,	בשדה	ובמעבדות	המחקר.	
קרן	המחקר	מימנה	ב-4	השנים	האחרונות	כ-650,000	₪	למחקר	
הקשור	במחלה,	בעיקר	בתחומי	האפידמיולגויה	והאנטמולוגיה	

ובמציאת	חיסון	הולם.	
בעת	כתיבת	שורות	אלו,	הבעיה	עדיין	“בוערת”,	ויש	להניח	שעוד	

נידרש	לתקצב	את	המחקר	העוסק	במחלה	עד	שזו	תודבר.
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ומוצריו	 חלב	 "תרומת	 בנושא	 החלב,	 מועצת	 של	 המחקר	 קרן	
לבריאות	האדם",	ממשיכה	בפעילותה	זו	השנה	החמישית.	את	
הקרן	מנהל	המדען	הראשי	של	משרד	הבריאות	ויושבת	הראש	
שלה	היא	ד"ר	רונית	לובצקי.	במועצת	החלב	מנהלת	את	הקרן	

ד"ר	טובה	אברך.
מטרת	הקרן	היא	לעודד	מחקר	מקומי	ישראלי	בנושא	זה.	מדי	
שנה	בשנה	מפורסם	"קול	קורא"	הפונה	לרופאים	ולחוקרים	בכל	

מוסדות	ההשכלה	הגבוהה	בארץ,	בבתי	חולים	ובמכוני	מחקר.

ד”ר טובה אברך - מנהלת תחום הבריאות, מועצת החלב

קרן המחקר של מועצת החלב
בשיתוף משרד הבריאות

המחקרים שזכו במימון לשנת 2012:
ד”ר גליה גת-יבלונסקי )אוניברסיטת תל-אביב(	-	השפעת 	

	.Catch-up	גדילת	על	חלב	רכיבי 	

פרופ’ יצחק כץ )מרכז רפואי אסף הרופא(	-	שימוש 	
ב”חלבון	חלב	אפוי”	לטיפול	באימונו-תרפיה	פומית	לחולים 	

עם	אלרגיה	קשה	במיוחד	לחלבון	חלב. 	

ד”ר צחי דגן )מרכז רפואי אסף הרופא(	-	האם	תינוקות 	
הניזונים	מחלב	אם	נחשפים	לרמות	גבוהות	יותר	של 	

מזהמים	סביבתיים,	מסוג	מעכבי	בעירה	המכילים	ברומיד, 	
לעומת	תינוקות	הניזונים	מתחליפי	חלב	לתינוקות? 	

ד”ר חוליו וינשטיין )מרכז רפואי וולפסון(	-	הערכת	מתן 	
חלבון	Whey	מרוכז	)מי	גבינה(,	על	גלוקוז,	אינסולין,	 	

,GLP-1	GIP,	)שלם	ופעיל(,	ו-DPP-4	פוסט	פרנדליים, 	
בחולי	סוכרת	מסוג	2. 	
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טיפוח ההון האנושי - סיכום שנת 2012

דנה מיניס - מנהלת תחום קידום ההון האנושי

מלגות 
לתלמידי	 מלגות	 	23 חולקו	 השנה	 גם	 האחרונות,	 בשנים	 כנהוג	
כנס	 במסגרת	 ש”ח.	 סך	2,000	 על	 מלגה	 הנדסאי	רפת	ברופין,	כל	
סך	 על	 אחת	 כל	 נוספות,	 מלגות	 שתי	 חולקו	 השנתי	 הבקר	 מדעי	
רפת	 הנדסאי	 מגמת	 שסיימו	 מצטיינים	 לסטודנטים	 ש”ח,	 	5,000

במכללת	רופין.	
בנוסף,	חולקו	חמש	מלגות,	כל	אחת	על	סך	5,000	ש”ח,	לסטודנטים	
מצטיינים	ולעבודות	בתחום	בריאות	הציבור	ורווחת	בעלי	חיים.	מלגות	
אלה	ניתנו	במסגרת	“סל	תעשיות	הבקר	והחלב”,	שמטרתו	לתמוך	
בסטודנטים	לווטרינריה	ולעודד	אותם	ללמוד,	לחקור	ולהעמיק	את	

הידע	בבריאות	הבקר	לחלב.

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

לכנס	מדעי	הבקר	המתקיים	בירושלים.
השנה	הוקצו	30,000	ש”ח	לתמיכה	בקורס	ניהול	דיר	ו-20,000	ש”ח	
לתמיכה	בקורס	ניהול	רפת,	במדור	ללימודי	חוץ	בפקולטה	לחקלאות	
רחובות.	תמיכה	זו,	מטרתה	להוזיל	את	שכר	הלימוד	של	הסטודנטים	

ולעזור	במימון	מעבדות	הלימוד	והסיורים.

חונכות מקצועית ועסקית
בשנת	2011	הוחלט	על	הקמת	פרויקט	החונכות	המקצועית	שמטרתו	
	2012 בשנת	 שנה.	 לאורך	 במשק,	 מדריך	 של	 וצמוד	 מסודר	 ליווי	
התאפשר	רק	למשקים	בתת	ביצוע	מתמשך,	או	עם	בעיה	מתמשכת	
באיכות	חלב,	להצטרף	לפרויקט	ולקבל	תמיכה	מקצועית	על	מנת	
לשפר	את	ביצועי	המשק	ולהעלות	את	שיווק	החלב.	ואכן,	11	משקים	
במשקים	 צמודה	 מקצועית	 הדרכה	 תהליך	 והחל	 לפרויקט,	 נכנסו	
שבהם	 הנושאים	 המועצה.	 שבחרה	 עצמאיים	 חונכים	 ידי	 על	 אלה,	
עוסקת	ההדרכה	במשקים:	התאמת	מנת	מזון	לכל	קבוצה	במשק;	
שיפור/הקמת	חצר	לצינון	הפרות;	כניסה	לביקורת	חלב	חודשית,	וע”י	
כך	כניסה	לספר	העדר	ושימוש	בתוכנות	לניהול	הרפת;	בניית	נוהל	
הזרעת	עגלות,	מבכירות	ופרות;	נוהל	ייבושים	ואופן	הייבוש,	מעבר	
לשלוש	חליבות;	שגרת	חליבה;	התנהלות	נכונה	בכל	הקשור	לבריאות	
העטין;	שינויי	ממשק	כללי	ברפת:	ניקוי	שקתות,	קירובי	מזון,	גירוף	
מדרך	אכילה,	טיפול	במרבץ,	בניית	תכנית	עבודה,	השקעות	ושינויים	
לשנים	הקרובות;	תכנון	ייצור	חלב	שנתי;	מפגשים	משולבים	במשק	
עם	הרופא	המטפל/נציג	שירותי	ההזרעה/נציג	מרכז	המזון/מדריך	
שעלו	 וייחודיות	 נקודתיות	 בעיות	 עם	 והתמודדות	 מאל”ה;	 ורופא	
במשקים.	לצערנו,	עקב	מיעוט	פונים,	התקציב	שהוקצה	לעניין	לא	

נוצל	במלואו.

להשתתף	 מאוד	 מצומצם	 משקים	 מספר	 ביקש	 	2012 בשנת	
בפרויקט	הייעוץ	העסקי	שמקדמת	המועצה.	בפרויקט	זה	הושם	גדש	
על	נושאים	כלכליים	ופיננסיים,	כגון	דוח	רווח	הפסד;	פריסה	נכונה	
יצרני	 לכל	 פתוח	 היה	 והוא	 ועוד,	 מהרפורמה,	 הלוואות	 החזרי	 של	
חלב	הבקר	במגזר	המשפחתי.	גם	כאן,	לצערנו,	התקציב	שהוקצה	
לעניין	לא	נוצל	במלואו,	עקב	מיעוט	פונים,	ובשנת	2013	יינתן	דגש

לייעוץ	עסקי	לרפתות	קטנות	הבוחנות	את	המשך	דרכן	בענף,	לנוכח	
“מתווה	לוקר”.
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חלב בקר
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בקר,	 חלב	 ליטרים	 מיליון	 	1,344 בישראל	 יוצרו	 	2012 בשנת	
לעומת	1,338	בשנת	2011	-	עלייה	של	6	מיליון	ליטרים	בלבד	
הגידול	 עמד	 השנה	 של	 הראשונים	 החודשים	 בתשעת	 	.)0.4%(
באספקת	חלב	על	כ-2.5%	מחודש	אוקטובר.	עקב	ירידה	בתנובה	
הממוצעת	לנחלבת,	ירדה	תפוקת	החלב	הארצית,	וההפרש	בין	
התוכנית	השנתית	לקבלת	החלב	בפועל	עמד	על	כ-25	מיליון	

ליטרים	)2%(.
הייתה	 	,2012 לשנת	 ברשומות	 שפורסמה	 כפי	 החלב,	 מכסת	
1,326	ללא	שינוי	ביחס	למכסות	2011.	לקראת	2013	הוגדלה	
המכסה	הארצית	ב-20	מיליון	ליטרים.	תוספת	המכסה	הוקצתה	

בהתאם	להסכם	לייעול	ענף	החלב	-	“מתווה	לוקר”.

ברפת	 כ-58%	 הייתה:	 המגזרים	 בין	 החלב	 ייצור	 התפלגות	
שיתופית,	כ-41%	במגזר	המשפחתי	ו-1%	בבתי	ספר	חקלאיים.	
אזור	 הוא	 חלב	 של	 ביותר	 הגדולה	 הכמות	 יוצרה	 שבו	 האזור	

העמקים	)29%(.
ייצור	דומות	בכל	השנים	היא	 יש	לציין	כי	הסיבה	להתפלגויות	

היות	הענף	מתוכנן	במשטר	של	מכסות	ייצור.

נתוני	איכות	החלב	דומים	לאלו	שבשנים	האחרונות:	89%	מהחלב	
מתחת	ל-280	אלף	תאים	סומאטיים	למ”ל	ו-38%	מתחת	ל-220	
חיידקים	 אלף	 ל-50	 מתחת	 הוא	 מהחלב	 	99% )מעולה(;	 אלף	

למ”ל	ו-44%	מתחת	ל-10	אלפים	)מעולה(.

על	 ועמדה	 עלתה	 הגולמי	 בחלב	 הממוצעת	 השומן	 תכולת	
3.77%	לשומן,	לעומת	3.72%	בשנת	2011.	תכולת	החלבון	בחלב	

הגולמי	נשארה	ללא	שינוי	ועמדה	על	3.32%.

של	 מתונה,	 עלייה	 במגמת	 נמצאו	 	2012 בשנת	 החלב	 מחירי	
2%	בממוצע,	וזאת	בשל	התייקרות	תשומות	בעיקר	של	מחירי	
המזונות.	מחירי	החלב	בשנת	2012	התבססו	על	סקר	הרווחיות	
משנת	2009;	משנת	2013	יתבסס	מחיר	המטרה	על	סקר	2011.

כ-3.2	 על	 	2012 בשנת	 נאמד	 הרפת	 בשער	 הייצור	 ערך	 סך	
מיליארד	ש”ח,	מהם	כ-270	מיליון	ש”ח	בגין	מכירת	פרות	לבשר	

ועגלים	צעירים	לפיטום.

ייצור חלב בקר
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התפלגות חודשית של מכסות חלב בקר 2012-2007

חודשים
העמקים: כינרות, הירדן ובית-שאןהתפלגות ארצית

200720082009201020112012200720082009201020112012

 9.43  9.43  9.43  9.43  9.75  10.07  8.46  8.46  8.46  8.46  8.46  8.50 ינואר

 8.86  8.86  8.86  8.86  9.23  9.60  7.73  7.73  7.73  7.73  7.73  7.86 פברואר

 10.00  10.00  10.00  10.00  10.38  10.77  8.87  8.87  8.87  8.87  8.87  9.04 מרץ

 9.39  9.39  9.39  9.39  9.63  9.87  8.68  8.68  8.68  8.68  8.68  8.84 אפריל

 9.21  9.21  9.21  9.21  9.27  9.32  9.07  9.07  9.07  9.07  9.07  9.17 מאי

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

 7.96  7.96  7.96  7.96  7.82  7.68  8.37  8.37  8.37  8.37  8.37  8.36 יולי

 6.77  6.77  6.77  6.77  6.35  5.93  8.03  8.03  8.03  8.03  8.03  7.86 אוגוסט

 5.95  5.95  5.95  5.95  5.38  4.81  7.66  7.66  7.66  7.66  7.66  7.46 ספטמבר

 6.87  6.87  6.87  6.87  6.47  6.07  8.05  8.05  8.05  8.05  8.05  7.90 אוקטובר

 7.90  7.90  7.90  7.90  7.86  7.82  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  7.94 נובמבר

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

העמקים ארצית

ים
חוז

א 11

10

9

8

7

6

5

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
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אספקה חודשית של חלב בקר למחלבות

חודשים
20112012

אחוזיםאלפי ליטריםאחוזיםאלפי ליטרים
 8.76  117,692  8.46  113,267 ינואר

 8.21  110,386  7.93  106,117 פברואר
 8.92  119,948  9.21  123,296 מרץ

 9.05  121,709  8.78  117,484 אפריל
 9.42  126,697  9.42  126,058 מאי
 8.47  113,819  8.47  113,424 יוני
 8.36  112,377  8.12  108,737 יולי

 7.79  104,663  7.61  101,791 אוגוסט
 7.49  100,733  7.01  93,863 ספטמבר
 7.70  103,513  8.40  112,402 אוקטובר

 7.64  102,684  8.07  108,035 נובמבר
 8.19  110,056  8.51  113,874 דצמבר
 100.00  1,344,279  100.00  1,338,349 סה”כ

2012 2011
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ייצור ומכסות חלב בקר בשנת 2012 - אלפי ליטרים

מכסות וייצור חלב בקר - מיליוני ליטרים

ייצורמכסהשנים
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 
2011 1,313  1,338 
2012 1,318  1,344 

מכסה

ייצור

 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010   2011  2012

1,400

1,350

1,300

1,250

1,200

1,150

1,100

1,050

1,000

ים
טר

לי
ני 

ליו
מי

מכסה מגזר
שנתית

אי חריגהיצור שנתי
ביצוע

חריגה  /  
אי ביצוע 

-נטו

חריגה
נטו - 

%
3.72% 27,718  8,280  35,998  773,482  745,764 מגזר שיתופי- קיבוצים ומושבים שיתופיים

0.17%- 941-  23,556  22,615  557,460  558,411 מגזר משפחתי
1.20%- 162-  551  389  13,337  13,499 בתי-ספר חקלאיים ורפת מחקר

2.02% 26,614  32,387 59,002  1,344,279  1,317,674 סך הכל
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התפלגות רפתות עפ”י מגזרים ומחוזות משרד החקלאות

סה”כבתי-ספרמשפחתישיתופימחוזות
 89  -    76  13 גולן-גליל עליון
 65  1  48  16 הגליל המערבי

 297  3  242  52 עמקים
 99  5  72  22 מרכז

 200  4  182  14 השפלה וההר
 190  2  142  46 דרום
 940  15  762  163 סה”כ

סה”כבתי-ספרמשפחתישיתופימחוזות

 128,085  -    56,882  71,202 גולן-גליל עליון
 111,984  766  28,917  82,302 הגליל המערבי

 400,270  1,937  173,363  224,970 עמקים
 179,645  4,313  67,972  107,360 מרכז

 204,497  4,800  138,157  61,540 השפלה וההר
 319,798  1,522  92,169  226,107 דרום
 1,344,279  13,337  557,460  773,482 סה”כ

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

סה”כבתי-ספרמשפחתישיתופימחוזות
 122,569  -    54,371  68,198 גולן-גליל עליון
 110,603  695  29,729  80,179 הגליל המערבי

 389,681  2,227  170,800  216,654 עמקים
 175,588  4,270  67,961  103,357 מרכז

 204,184  4,738  139,770  59,676 השפלה וההר
 315,050  1,569  95,780  217,702 דרום
 1,317,674  13,499  558,411  745,764 סה”כ

התפלגות מכסות חלב בקר עפ”י מגזרים ומחוזות משרד החקלאות - אלפי ליטרים

נתוני ייצור ומכסות בחתכים שונים - 2012  
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מגזר מגזר שיתופי מחוזות
משפחתי

בתי ספר 
ורפת מחקר

סה”כ

 1,439  -    748  5,477 גולן-גליל עליון
 1,723  766  602  5,144 הגליל המערבי

 1,348  646  716  4,326 עמקים
 1,815  863  944  4,880 מרכז

 1,022  1,200  759  4,396 השפלה וההר
 1,683  761  649  4,915 דרום

 1,430  889  732  4,745 ממוצע ארצי

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

התפלגות ייצור חלב בקר עפ”י מגזרים

57.5%

0.99%

41.5%
מגזר שיתופי

מגזר משפחתי
בתי ספר

התפלגות ייצור חלב בקר עפ”י מחוזות 

8.3%
9.5%

23.8%

29.8%

15.2%

13.4%

גולן-גליל עליון
הגליל מערבי

עמקים
מרכז

השפלה וההר
דרום
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חמישה ארבעהשלושהשנייםיצרן אחדסוג
ויותר

מספר סה”כ
יישובים

5751324348762125מספר רפתות
57526412916401,024מספר 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 מבנה בעלות 

התפלגות רפתות במגזר המשפחתי עפ”י מבנה בעלות
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200120052009201020112012מליוני ליטרים
9387392021עד 3 

3-499497996111112
4-5684477
5-6616141011

51629334242מעל 6
209176165163163163סה”כ

התפלגות רפתות במגזר השיתופי לפי גודל מכסה 
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רחל סלוצקי - נהלל, שנת 1923 
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200120052009201020112012אלפי ליטרים
4572912121645031עד 400

600-400356303258285366357
800-600103124138139135135

1,000-8005357696696103
1,200-1,000333135393639
1,400-1,20082131323538

152844495859מעל 1,400
855787774776762 1,025 סה”כ

התפלגות רפתות במגזר המשפחתי לפי גודל מכסה
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200420052006200720082009201020112012מגזר
 773,482 770,741 718,482  699,734  734,464  685,759  644,467  659,542  659,071 שיתופי

 557,460 554,010 520,293  504,220  525,850  487,454  468,072  478,599  475,688 משפחתי
 13,337 13,597 12,969  12,727  12,992  12,157  11,721  11,942  11,725 בתי ספר

1,344,279 1,251,7351,338,349 1,216,681 1,273,306 1,185,369 1,124,260 1,150,084  1,146,484 סה”כ

התפתחות ייצור החלב - אלפי ליטרים 

200420052006200720082009201020112012מגזר
163163 163  165  165  165  167  176  187 שיתופי

775762 774  787  811  830  844  855  880 משפחתי
1515 15  15  15  15  15  16  16 בתי ספר

 940 953 952  967  991  1,010  1,026  1,047  1,083 סה”כ

התפתחות מספר רפתות

200420052006200720082009201020112012מגזר
 4,745 4,728 4,408  4,241  4,451  4,156  3,859  3,747  3,524 שיתופי

 732 715 672  641  648  587  555  560  541 משפחתי
 889 906 865  848  866  810  781  746  733 בתי ספר

 1,430 1,404 1,315  1,258  1,285  1,174  1,096  1,098  1,059 סה”כ

התפתחות ייצור ממוצע לרפת - אלפי ליטרים
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מספר רפתות וייצור ממוצע לרפת
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אחוז חלבון

אחוז שומן

הנורמטיביים הרכיבים	 תכולת	 שונתה	 	2011 שנת	 בתחילת	 	
ו-3.688%, ל-3.288%	 ושומן	 לחלבון	 ו-3.702%	 מ-3.283%	 	

בהתאמה.	 	
,3.77% על	 עמדה	 	2012 בשנת	 הממוצעת	 השומן	 תכולת	 	

לעומת	3.72%	ב-2011.	 	
שינוי ללא	 	,3.32% על	 עמדה	 הממוצעת	 החלבון	 תכולת	 	

ביחס	לשנה	קודמת.	 	

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

בין	חלבון	לשומן	בעולם. 	
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רכיבי חלב - שומן וחלבון  

אחוז חלבוןאחוז שומןחודש
3.83%3.38%ינואר

3.83%3.35%פברואר
3.82%3.37%מרץ

3.75%3.32%אפריל
3.69%3.26%מאי
3.68%3.25%יוני
3.68%3.24%יולי

3.69%3.25%אוגוסט
3.74%3.30%ספטמבר
3.75%3.31%אוקטובר

3.83%3.37%נובמבר
3.91%3.41%דצמבר
3.77%3.32%ממוצע

תכולת רכיבי חלב בחלב בקר גולמי בשנת 2012 )גר’/100מ”ל(
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השפעת הרכיבים חלבוןשומןשנה
על המחיר 
האפקטיבי

2003 3.61  3.231.85%
2004 3.67  3.201.70%
2005 3.67  3.230.47%
2006 3.66   3.261.02%
2007 3.70   3.281.30%
2008 3.71  3.291.48%
2009 3.69   3.290.05%
2010 3.70  3.27-0.25%
2011 3.72  3.321.20%
2012 3.77  3.320.70%

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

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

ומספר	הבדיקות	היחסי	גבוה	מהמקובל	באירופה	וארה”ב.

התקנון	מגדיר	את	הסיווגים,	על	פי	ספירת	תאים	סומטיים	וספירה	
כללית	של	חיידקים,	ומפרט	את	הדרישות	גם	בפרמטרים	האלה:	
מוספים,	 מים	 חמיצות,	 מראה,	 ריח,	 טעם,	 מעכבים,	 חומרים	

טמפרטורה,	ניקיון	כללי,	תנאי	אחסון	במשק	ומועדי	איסוף.	
בשנת	2012,	כ-1.8	ליטרים	)שהם	1.3	פרומיל	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	
2010	ו-2012	נבלמה	מעט	מגמת	השיפור,	בעיקר	בגלל	הגידול	

בביקוש	לחלב,	וכתוצאה	מכך	השארת	יותר	פרות	בחליבה(.
את	השיפור	ניתן	לייחס	למספר	גורמים	עיקריים:

הרפת תשתיות	 לשיפור	 שהביאה	 החלב	 בענף	 הרפורמה	 	.1
מודעות	רבה	יותר	לחשיבות	הסת”ס	כמדד	לבריאות	העטין 	.2
)תנובת	החלב	של	פרה	עם	סת”ס	נמוך,	גבוהה	יותר	מזו	של 	

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

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

טובים	המעוניינים	להמשיך	ולהשתפר. 	

איכות החלב
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תנאי סף לפי ג’ב’א’מעולה
ת”י 55*

נמוך מ-250מעל 100-30150-100150עד 2000-200530
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 2011-1210
*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-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 2011-12220

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

*תקן ישראלי לחלב פרה גולמי
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ספירת תאים 
סומטיים  2012

ספירת חיידקים 
כללית 2012

פרס גמיש:  מעולה
0.94%

פרס  גמיש: 
0.06%

0.0%0.0%א’
3.0%-2.0%-ב’
7.0%-ג’

פרסים וקנסות על מחיר חלב ביחס למחיר מטרה - 2012 

התפלגות החלב שנקלט במחלבות, לפי דרגות איכות - 2012
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ספירת חיידקים כללית

ב’, ג’מעולה א’

ספירת תאים סומטיים

11.30%

37.50%

51.20% 53.33%

43.7%

1.1%
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משפחתי ממוצע ארצישיתופי

2000200120022003200420052006200720082009201020112012
 223  218  200  193  207  210  193  203  224  241  248  259  259 שיתופי

 216  220  204  201  218  231  201  230  239  265  277  338  396 משפחתי
ממוצע 

ארצי 
 305  284  258  249  230  215  196  218  211  196  202  219  220 

מקור: המעבדה המרכזית לבדיקת חלב גולמי, קיסריה

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

 1997  1998  1999  2000   2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 2012
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החל מינואר 2011 מתבסס מחיר המטרה על סקר עלויות החלב 
סקר  שנתיים  מדי  מבצעים  בענף  הנהוג  פי  על   .2009 לשנת 
בקרב מדגם   2011 נתוני  על  סקר  נערך   2012 בשנת  עלויות. 
וממצאיו  ההיגוי,  בוועדת  אושר  הסקר  רפתות.   138 של  מייצג 

באים לידי ביטוי בקביעת מחיר המטרה, החל מינואר 2013.
על   2010-2009 בשנים  עמד  בסקר  שנאמד  הענפי  הפריון 
בתחשיב המגולם  ההתייעלות  לרכיב  בדומה  בשנה,   2%

מחיר המטרה.

הבא  הענפי  הסקר  החלב,  בענף  להתייעלות  ההסכם  פי  על 
ייערך בשנת 2015 וייושם ב-2017. עד אז יעודכן מחיר המטרה, 
בהתאם לבסיס שנאמד בסקר 2011, ובניכוי של 2% התייעלות 
בשנה )ללא שינוי מהאמור בתקנות( ובניכוי מיוחד של 1.7 אג’ 

בשנה )סה”כ 6.8 אג’(.

מחיר המטרה הממוצע בשער המשק עמד בשנת 2012 על 2.19 
ש”ח. מחיר זה כלל היטל למועצת החלב, בשיעור של 4.70 אג’ 

לליטר.

מועצת  שירות  דמי  זקיפת  לפני  המשק,  בשער  המטרה  מחיר 
החלב, היה ב-2012 2.15 שקלים לליטר, לעומת 2.11 שקלים 
לליטר בשנת 2011 )במחירים שוטפים(. כלומר, מחיר המטרה 
במחיר  העליות  כ-2%.  שהם  לליטר  אג’  בכ-4  בממוצע  עלה 
התמורות  בגין  והתחייבו  העדכון,  לנוהל  בהתאם  הן  המטרה 
בעלויות המזון. משנת 2012 מוסדר עדכון מחיר המטרה מוסדר 

בתקנות מכוח חוק תכנון משק החלב. 

מחיר מטרה לחלב בקר
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מחיר מטרה לחלב בקר גולמי - אג’/ליטר

דמי שירותמחיר בשער המשקחודשים
מועצת החלב

סה”כ מחיר מטרה כולל 
דמי שירות

 214.25  4.70  209.55 ינואר-מרץ 
 214.25  4.70  209.55 אפריל-יוני

 214.25  4.70  209.55 יולי- ספטמבר
 234.37  4.70  229.67 אוקטובר- דצמבר

 219.28  4.70  214.58 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

  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010    2011    2012
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אג’ לליטרהוצאות
34עבודה, עצמית ושכירה

140מזון, מרוכז וגס
36חומרים ושירותים

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

29

239סך הוצאות

אג’ לליטרהכנסות
תוצרת לוואי =  עגלים בני שבוע ויציאת 

פרות
23

חלב = מחיר מטרה, ללא דמי שירות,  
מושווה רכיבים

216

239סך הכנסות

חשבון הכנסות והוצאות ממוצעות לליטר חלב במכסה שנת 2012

תרשים התפלגות הכנסות והוצאות

החזר הון 12.13%

חו"ש 15.06%

עבודה 14.23%

מזון 58.58%

תוצרת לוואי 9.62%

מבוסס על סקר 2009

חלב 90.38%
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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

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 3023.12%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%
2012 163  495  658  107,736  11,706  432  378 3.70%3.24%

שבו  העדר  ספר  את  מנהלת  לחלב  בקר  מגדלי  התאחדות 
פעם  בישראל.  לחלב  מהבקר  כ-90%  על  נתונים  נאספים 
בחודש נרשמים לגבי כל פרה ופרה נתוני התנובה, הרכב החלב, 
איכותו ואירועים )המלטות, ייבוש וכדומה(. ספר העדר הוא כלי 
בנתוניו לקבלת  הבודדת, המשתמשת  הן ברמת הרפת  ניהולי 
הארצית  שהתוכנית  מאחר  המערכתית,  ברמה  והן  החלטות, 

בין  נחשב  הישראלי  העדר  ספר  נתוניו.  על  מתבססת  לטיפוח 
הטובים בעולם בשל היקף המידע שבו הכולל את כל הפעיליות 
נשלחים  הנתונים  הארצית.  ולמערכת  לעדר  לפרה,  הקשורות 
באופן ממוחשב לגופים בענף העושים בהם שימוש מיידי ומועיל.

להלן טבלאות ותרשימים מספר העדר.

דק
נב

א 
 ל

דק
נב

א 
 ל

נתוני ספר העדר
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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
 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 29.50% 253 3.66%3.24% 11,775  107,116  670 סה”כ

נתוני ספר העדר לשנת 2011, 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
 888,839  80 35.00% 262 3.71%3.23% 11,155  39,442  495 משפחתי

 5,036,578  419 32.30% 261 3.69%3.24% 12,021  68,294  163 שיתופי
 1,916,653  164 33.30% 262 3.70%3.24% 11,706  107,736  658 סה”כ

נתוני ספר העדר לשנת 2012, עפ”י מגזרים
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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.
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ביטוח עדר הבקר מיועד לטיפול מערכתי ומרכזי בפגרי בעלי 
חיים מתמותה במשקים או משחיטות בבתי-מטבחיים שנפסלו 
למאכל אדם. הביטוח מאפשר טיפול בפגרים והשמדתם, תוך 
הביטוח  וסביבתיים.  וטרינריים  תברואתיים,  סיכונים  מניעת 
מכסה את עלויות ההובלה והכילוי ובמקרים מסוימים את הפיצוי 
למגדל. הביטוח ממומן מתקציב מועצת החלב ומבוצע על ידי 

הקרן לנזקי טבע בחקלאות.

הארצי  המתקן  החלב  מועצת  ביוזמת  פועל   2001 משנת 
לכל הבעיות הסביבתיות,  נותן פתרון  זה  פגרים. מתקן  לכילוי 
חיים  בעלי  פגרי  בעבר  שיצרו  והתברואתיות  הווטרינריות 

מרפתות החלב.

ביטוח עדר הבקר

תמותתשנים
בקר
בוגר

תמותת
בקר

צעיר

סה”כ
תמותת בקר

2003 7,147  8,632  15,779 
2004 5,913  9,723  15,636 
2005 4,874  9,883  14,757 
2006 4,645  10,973  15,618 
2007 4,991  12,594  17,585 
2008 5,565  13,563  19,128 
2009 5,120  13,234  18,354 
2010 5,515  13,922  19,437 
2011 5,199  14,918  20,117 
2012 5,169  16,379  21,548 

סיכום ביטוח פסילות ותמותה של עדר הבקר

שנה
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3
שיווק חלב בקר ומוצריו
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שיווק חלב ומוצריו בשנת 2012

ערך  שווי  במונחי  מקומי,  מייצור  חלב  מוצרי  בצריכת  הגידול 
באוכלוסייה  הגידול  בעוד   ,2.4% על   2012 בשנת  עמד  נוזלים, 
עלתה חלב  מוצרי  של  לנפש  הצריכה  כלומר,  ב-1.8%.  נאמד 

ב-178  נאמדת  לנפש  השנתית  הצריכה  סך  ב-0.6%.  ב-2012 
ליטר לעומת 177 ב-2011.

הקטגוריות שרשמו את הצמיחה הגדולה ביותר הן: חלב שתייה 
גבינות  בשיווק  הגידול   .3.4% ניגרת  ותוצרת   ;3.2% ומשקאות 
קשות מייצור מקומי עמד על 2.3% לעומת 6% אשתקד, מדובר

שתתעצם  תחרות  מיבוא,  לתחרות  ביותר  החשופה  בקטגוריה 
ותלך בשנים הקרובות.

המחזור הכספי של ענף החלב, במונחי מחירים לצרכן, מוערך 
בכ-9.7 מיליארד ש”ח - 25% חלב שתייה ומשקאות חלב, 30% 
גבינות קשות  גבינות רכות, 19%  ומעדנים, 24%  ניגרת  תוצרת 

ו-2% חמאה.
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מדד מחירים לצרכן של חלב ומוצריו, ממוצע שנתי )2002=100(

20052006200720082009201020112012
 140.82  140.31  136.9  134.1  130.3  115.0 110.2 108.5 חלב ומוצרי חלב

 134.62  132.39  130.0  130.5  129.3  115.0 111.0 109.6 חלב
 156.56  151.41  145.5  142.0  137.1  117.1 111.0 109.1 לבן, אשל, יוגורט וכו’

 138.55  131.56  121.2  119.2  118.0  108.2 106.8 106.3 שמנת
 147.29  137.30  125.8  127.5  125.9  110.2 106.7 106.2 חמאה
 139.63  144.80  142.7  137.4  132.3  117.0 112.2 110.1 גבינה

 121.81  119.77  115.8  112.7  109.1  104.3 103.8 101.6 מדד כללי
 137.28  136.21  131.1  129.5  126.1  113.5 110.2 105.5 מזון ללא פירות וירקות

סקר הוצאות 
המשפחה

 00-01 02-0304-0506-0708-0910-1111-12

ינואר 12ינואר 11ינואר 09ינואר 07ינואר 05ינואר 03ינואר 01מיושם מחודש
 5.09  5.29  6.20  5.85  6.20  5.80  6.90 חלב ומשקאות

 6.07  6.60  7.30  6.43  6.90  6.20  7.10 תוצרת ניגרת    
 7.81  8.84  9.10  8.27  8.70  8.10  8.70 גבינות
 0.53  0.47  0.50  0.44  0.40  0.40  0.50 חמאה

סה"כ מוצרי 
חלב

 23.20  20.50  22.20  20.99  23.10  21.20  19.50 

סה"כ משקל 
המזון בסל 

הצריכה

 176.70  169.90  172.50  170.74  183.80  168.80  165.46 

משקל מוצרי 
החלב בסל המזון

13.1%12.1%12.9%12.3%12.6%12.6%11.8%

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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השינויים במחירים המפוקחים לחלב ומוצריו

העדכון  )למעט  המפוקחים  המחירים  עודכנו  לא   2012 בשנת 
בספטמבר שנבע מהעלאת המע”מ מ-16% ל-17%(. בפברואר 
.3.5% של  בשיעור  לצרכן  המפוקחים  המחירים  עודכנו   2013

שיעור זה היה נמוך מהתייקרות שנגזרה מנוהל עדכון המחירים, 
ההתחשבנות  ובסיס  הנוהל  של  מחודשת  בדיקה  לנוכח  וזאת 

שמבצעים משרדי החקלאות והאוצר במשותף.

01/09/201217/02/2013

שיעור
התייקרות

פער
קמעונאי

מחיר
קמעונאי

מחיר 
לצרכן כולל
מע”מ 17%

מחיר
קמעונאי 

מחיר 
לצרכן כולל
מע”מ 17%

חלב טרי 3% שומן )רגיל(
שקית 1 ליטר

3.86  5.04  4.02  5.23 3.8%10.1%

חלב טרי 1% שומן )רגיל(
שקית 1 ליטר

 3.62  4.74  3.77  4.91 3.6%10.2%

חלב טרי 3% שומן )רגיל(
קרטון 1 ליטר

 4.63  6.27  4.82  6.49 3.5%13.1%

חלב טרי 1% שומן )רגיל(
קרטון 1 ליטר

  4.33  5.87  4.50  6.06 3.2%13.1%

אשל 4.5% שומן
20 מ"ל

  1.15  1.59  1.20  1.65 3.8%14.9%

גיל %3 שומן
200 מ"ל

  1.05  1.45  1.10  1.51 4.1%14.8%

שמנת חמוצה 15% שומן
200 מ"ל

  1.73  2.37  1.80  2.45 3.4%14.0%

8.6%13.0% 4.05  3.01  3.73  2.74  חמאה רגילה 100 גרם

גבינה קשה עמק חריץ
1 ק"ג

  32.57  44.52  33.48  45.57 2.4%14.0%

גבינה קשה גלבוע חריץ
1 ק"ג

  30.63  42.21  31.61  43.35 2.7%14.7%

מחירים לצרכן
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שיווק שנתי - אלפי ליטרים או טונות

חלב שנה
שתייה

ומשקאות

תוצרת 
ניגרת 

ומעדנים

גבינות 
לבנות

גבינות 
קשות 

ומותכות

חמאה 
שולחנית

שווה ערך 
נוזלים*
מיליוני 
ליטרים

אוכלוסייה 
)אלפים(**

גידול 
שנתי 
בחלב

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%
2012 437,969  186,600  97,537  31,422  5,894  1,405  7,909 2.4%

מגמה 
מ-2011

3.2%3.4%1.4%2.3%-0.2%2.4%1.8%

מגמה 
שנתית 

ממוצעת

2.2%2.7%2.2%3.8%0.9%2.6%1.9%

** ממוצע אוכלוסייה קבועה על פי נתוני הלמ”ס* על פי מקדמי ייצור מקובלים בענף במיליוני ליטרים

שיווק מוצרי חלב מחלב בקר

שיווק שנתי במיליוני ליטרים - שווה ערך נוזלים

ים
טר

לי
ני 

ליו
מי 1450

1,400

1,350

1,300

1,250

1,200

1,150

1,100

1,050

1,000
 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012

5253 שנתון מועצת החלב 2012שנתון מועצת החלב 2012



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

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 
2012 55.4  23.6  12.3  4.0  0.7  177.7 

2.02%0.59%-0.39%0.48%-1.36%1.50%מגמה מ-2011
מגמה שנתית 

ממוצעת
0.32%0.77%0.33%1.84%-0.97%0.71%

סיכום שיווק מוצרי חלב מחלב בקר לנפש

* עפ”י מקדמי ייצור מקובלים בענף

שיווק שנתי לנפש - שווה ערך נוזלים

 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012

ש
נפ

 ל
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טר
לי 180

178

176
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172

170

168

166

164
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160
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התפלגות השיווק לפי קבוצות מוצר, במונחי נוזלים )2012(

התפלגות השיווק לפי קבוצות מוצר, במונחי שומן )2012(

חלב שתייה ומשקאות 29%

חמאה שולחנית 13%

חלב שתייה ומשקאות 25%

חמאה שולחנית 2%

תוצרת ניגרת ומעדנים 16%

גבינות לבנות 29%
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

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  410,555 4%
2010 350,724  14,710  55,694  907  422,035 4%
2011 357,447  13,514  52,465  856  424,281 3%
2012 371,438  12,815  52,925  792  437,969 3%

7.4%3.2%-5.2%0.9%-3.9%מגמה מ-12-11
מגמה שנתית 

ממוצעת
3.5%-6.6%-1.7%-10.6%2.2%

שיווק חלב שתייה ומשקאות המיוצרים מחלב בקר - אלפי ליטרים

חלב שתייה ומשקאות

שיווק חלב שתייה ומשקאות

ים
טר

לי
ני 

ליו
מ

 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012
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שיווק תוצרת ניגרת “לבנה” - אלפי ליטרים

שמנת יוגורטלבנייהלבןשנה
חמוצה

שמנת 
מתוקה

סה”כ 
ניגרת 

לבנה

תוצרת ניגרת* 
לשתייה 

)משקאות על 
בסיס יוגורט(

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 
2012 18,404  5,919  41,543  24,393  13,248  103,507  10,661 

4.5%5.8%3.9%5.0%4.5%-5.4%מגמה מ-12-11
מגמה שנתית 

ממוצעת
1.4%-5.5%5.1%1.4%6.1%2.6%

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.

שיווק תוצרת ניגרת “לבנה”

תוצרת ניגרת

ים
טר

לי
ני 

ליו
מי

 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012
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שיווק  מעדני חלב - אלפי ליטרים

סך הכל מעדני חלבמעדני קרםמעדני פרישנה
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 38,052  33,649  71,701 
2012 40,158  32,274  72,432 

4.1%1.0%-5.5%מגמה מ-12-11
מגמה שנתית 

ממוצעת
1.3%1.0%1.1%

התפלגות ב-2012

לבנייה 6%

שמנת מתוקה 13% לבן 18%

שמנת חמוצה 24%

יוגורט 40%

שיווק מעדני חלב - אלפי ליטרים

 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011    2012

ים
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מי 80,000
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65,000
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שיווק גבינות לבנות מחלב בקר - טונות

רכות עד כחושותשנה
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
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  38,501  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 
2012 2,808  42,458  4,296  3,693  2,472  30,153  11,656  97,537 
מגמה

מ-12-11
-1.7%6.9%-4.5%-4.3%3.5%-2.0%-3.6%1.4%

מגמה שנתית 
ממוצעת

-6.9%3.9%-3.3%6.5%-3.0%-2.8%1.7%2.2%

שיווק גבינות לבנות מחלב בקר - טונות

ים
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גבינות לבנות
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שיווק גבינות קשות ומותכות מחלב בקר - טונות

גבינות שנה
קשות

גבינות 
מותכות

סך הכל 
גבינות קשות 

ומותכות
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 
2012 30,074  1,348  31,422 

4.4%2.3%-2.6%מגמה מ-12-11
מגמה שנתית 

ממוצעת
4.0%-0.8%3.8%

שיווק גבינות קשות ומותכות מחלב בקר - טונות

 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012
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מי 32,000
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גבינות קשות ומותכות מחלב בקר
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טוןשנה
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 
2012 5,894 

שיווק חמאה שולחנית מחלב בקר - טונות

יצוא מוצרים מחלב בקר - טונות

חלב שנה
שתייה 

ומשקאות

תוצרת 
ניגרת

גבינות 
לבנות

גבינות 
קשות 

ומותכות

אבקת חלבחמאה

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    - 
2012 214  323  391  262  51  1,224 

ות
טונ

פי 
אל 6,300

6,100

5,900

5,700
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חמאה שולחנית מחלב בקר

יצוא מוצרי חלב
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יבוא מוצרים - טון

20052006200720082009201020112012
181 181 209  444  323  434  272  366 גבינה טרייה 

187 216 54  226  146  91  214  106 גבינה מגורדת 
384 274 288  256  175  297  288  739 גבינה מעובדת 

18 23 44  33  51  40  42  49 גידים כחולים 
2,258 1,605 1,485  778  938  999  1,201  1,575 גק"ש 

3,028 2,299 2,080  1,737  1,633  1,861  2,017  2,835 סה”כ גבינות 
606689677643652553553537ג'מיד - יוגורט מוקשה

1,3861,6111,301 586 588 614  700 429חמאה    
3,296 5,920 4,944  2,908 6,406 5,076  3,294 3,218אבקה מחלב כחוש   

3,915 3,3973,358  3,039 2,677 3,132  3,538 4,096אבקה מחלב מלא 
23 224 277  242 383 318  268 332חלב מרוכז 

1,437 1,2121,1831,243 972 2,163  4,155 4,463חלבוני חלב מרוכזים 
1,752 1,383 1,497  1,850 2,703 2,152  2,557 2,413אבקת מי גבינה 

1,198 1,300 1311  1,239 586619954952גלידות
4,5433,195 5,308 5,528  5,227 3,679  2,929 2,637תחליפי גבינה

תערובות המכילות
חלבוני חלב 

3,162 2,571  1,513 4,809 3,734  3,785 3,5743,783

יבוא חומרי גלם חלביים ומוצרי חלב, במונחי חלבון, מהווה כ-12% 
משוק החלב. עיקר היבוא הוא של חומרי גלם חלביים )אבקות 
 - חלב  חלבוני  המכילות  ותערובות  מרוכזים  חלב  חלבוני  חלב, 
על חלבונים מרוכזים ותערובות אין מכס(. המכס על יבוא מוצרי 
חלב במסגרת ההגנות על הייצור המקומי, גבוה, למעט מכסות 

ללא מכס או במכס מופחת שלהן מחויבת ישראל בהסכמי סחר 
בינלאומיים. כמו כן, יבוא חומרי גלם חלביים, המיועדים לתעשיות 
כחלק  ממכס.  פטור  לתינוקות,  ומזון  לבע”ח  מזון  הממתקים, 
מההסכם לייעול ענף החלב )“מתווה לוקר”( סוכם על הרחבת 

יבוא מוצרי חלב, ובעיקר גבינות קשות.

יבוא מוצרי חלב
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מלאי סגירה של חומרי גלם חלביים וגבינות קשות - טונות

2003200420052006200720082009201020112012
 5,029  6,020  2,055  3,778  8,679  1,911  486  4,433  3,306  2,121 אבקת חלב כחושה

 2,251  1,793  877  1,262  3,651  1,745  1,047  2,192  2,239  1,430 חמאה
גבינות קשות 

ומותכות
 3,077  3,233  3,466  3,657  3,995  3,940  3,808  3,867  4,305  4,856 

 535  408  717  920  838  538  948  695  513  558 גבינות צאן קשות

אבקה מחלב כחוש - מלאי סוף שנה
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מלאי סוף שנה של חומרי גלם חלביים וגבינות קשות
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מחירי חומרי גלם חלביים, על פי כשרות, ש”ח לטונה

אבקה חודשים
מחלב כחוש

חמאה 
תעשייתית

כשרות 
רגילה

כשרות בד”צמהדרין
רגילה

בד”צמהדרין

 23,457  22,689  21,922  23,245  21,141  20,039 ינואר-מרץ
 23,457  22,689  21,922  23,245  21,141  20,039 אפריל-יוני

 23,457  22,689  21,922  23,245  21,141  20,039 יולי-ספטמבר
 25,610  24,773  23,935  25,113  22,840  21,649 אוקטובר-דצמבר

 23,995  23,210  22,425  23,712  21,566  20,442 ממוצע
מחירי חומרי הגלם החלביים נגזרים ממחיר המטרה לחלב בקר ומתעדכנים יחד עם עדכון מחירי המטרה.

חמאה תעשייתית

אבקה מחלב כחוש

נה
טו

ח/
ש” 23,000

22,000
21,000
20,000
19,000
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13,000
12,000

2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012

מחירי חומרי גלם חלביים

מחירי חומרי גלם חלביים - ש”ח לטונה

אבקהשנים
מחלב כחוש

חמאה 
תעשייתית

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 
2012 20,442  22,425 

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.
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בשנת 2012 מועצת החלב שמה לה למטרה להציג לציבור 
מידע  מתן  של  בדרך  הישראלי,  החלב  עולם  את  הרחב 
מבוסס ואמין, באפיקים השונים, וסיוע למשקים חקלאיים 

ולמחלבות המעוניינים לארח מבקרים במשקיהם.

חגיגות שמחת החלב - מצדיעים לחלב ישראלי -
15-24/3/2012

גם השנה איפשרו החגיגות לציבור לצאת למסע בשביל החלב 
הישראלי, לבקר ברפתות, בדירים ובמחלבות. 

ודירים פתחו את שעריהם לציבור הרחב  45 מחלבות, רפתות 
לביקורים, סיורים והפעלות בעולם החלב.

פעילות הסברתית
מידע  מאמרים,  של  ועריכה  בכתיבה  התמקדה  הפעילות  רוב 
ערוצים  במגוון  והפצתם  לשאלות  תשובות  ומתן  הסברתי 

למגזרים: הכללי, החרדי והערבי.
גורמים  עם  בשיתוף  נערכת  נוספת  הסברתית  פעילות 

ממלכתיים, כגון משרד הבריאות ומשרד החקלאות.

כנסים ואירועים:
השנה התקיימו מספר אירועים בהשתתפות המועצה:

תערוכת משוב: התקיים יום עיון ייעודי לתעשיית החלב  
תערוכת אגריטך: במסגרת המתחם של משרד החקלאות  

הקימה המועצה דוכן  
חג השבועות: קבלת הפנים המסורתית של משרד  

החקלאות  
כנס מדעי הבקר בירושלים  

הישיבה החצי שנתית של ועדת השיווק של ארגון החלב  
העולמי בתל אביב  

אדריאנה שוחט - מנהלת השיווק של מועצת החלב

פעילויות הסברה של מועצת החלב 2012

חינוך לצריכת מוצרי חלב בקרב ילדים  
ואנשי חינוך  
 1-10/2012  

המטרה
לעודד ילדים לאכול מוצרי חלב על בסיס יומי, בהתאם להנחיות 

משרד הבריאות, כחלק מאורח חיים בריא ותזונה נכונה. 

עיקרי הפעילות
ערכות חינוכיות: הופקו ערכות חדשות בשיתוף עם חברת  
המתנסים; במגזר חרדי מופקת בימים אלו ערכה חינוכית  
ערכה נשלחה  הערבי  במגזר  המגזר;  לצורכי  המותאמת   

הכוללת סרט של קושקוש.  
יסודי ספר  בית  בגיל  לילדים  מדובבות  מצגות  הופקו  כן   

וחטיבת ביניים.  

הרצאות בפני קהל מקצועי: נטע סילוני, מפתחת תוכניות  
חינוכיות, ושרית עטיה, דיאטנית קלינית - מרצות במסגרות  
השתלמויות בפקולטה,  לתזונה  הספר  בית  כגון  שונות,   

חיילים, ועוד.  

ערוץ הילדים: שיתוף פעולה עם ערוץ הילדים עלה לאוויר  
בחודש נובמבר ונמשך חודשיים.  

חומרי הסברה וחינוך: הופקו חוברות חדשות, עודכנו חומרים  
לשפה הערבית, ועוד.  

- במהלך כל השנה ענתה המועצה מוקד לפניות הציבור   
לאלפי פניות של אנשי חינוך ורפואה, ילדים, שליחים היוצאים  
חומרים נשלחו  הפונים  לכל  ועוד.  סטודנטים  לחו”ל,   

מתאימים )ערכות, חוברות, ברושורים ועוד(.  
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פעילויות הסברה של מועצת החלב 2012

סיכום הפעילות לקידום בשר בקר טרי   
 1-10/2012  

המטרה
הגברת המודעות לבשר בקר טרי.

קהל המטרה
קצבים  
רופאים  

עיקרי הפעילות
פעילות מועדון הקצבים:  

2012 במרס  התקיים  הקצבים  מועדון  של  השנתי  הכנס   
תנובה.  בקר  בחסות  אביב,  בתל  פנורמה  דן  במלון   
ומכירות. שיווק  היה  האירוע  נבנה  שסביבו  הקונספט   
אריאל ברק,  צבי  ד”ר  רייקין,  אפרי  בכנס:  המרצים  בין   
לויתן. יניב  וד”ר  גיליס  ראובן  דיראל,  יואב  שכטר,   
הוגשו והמנות  הערב  כל  לאורך  נמשכה  הערב  ארוחת   

בין ההרצאות.  

דלפק ועד  מהמפטמה   - הבשר  בשרשרת  סיורים   
מועדון חברי  עבור  במיוחד  תוכננו  הסיורים  המכירה.   
במפעל סיור  במפטמות,  ביקור  כללו:  והם  הקצבים   
איכות  - הייצור  תהליך  בנושא  והרצאה  תנובה  בקר   
תנובה בקר  בשיתוף  התקיימו  הסיורים  ובטיחות.   

וחיים דיין.  

ב-2012 ראו אור  שני מידעונים של מועדון הקצבים.  

פעילות מול רופאים:  
חומרים חולקו  שבהם  משפחה  לרופאי  כנסים  נערכו   

מקצועיים.   
דיאטניות של  צוות  בישיבות  השתתפה  עטיה  שרית   
הרצתה בישיבות  חולים.  בתי  במחלקות  המתקיימות   
בריא, חיים  מאורח  כחלק  טרי  בקר  בשר  תרומת  על   

ענתה על שאלות והפריכה מיתוסים.  

הפקות דפוס - הופקו חוברות וברושורים פרסומיים.  

יחסי ציבור - בשר בקר טרי קודם לאורך כל השנה עם  
דגש על שימושים ובריאות.  
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מועצת החלב פועלת להפצת חומר מדעי רפואי מבוסס עובדות 
)evidence-based medicine( בנושא החלב.

המועצה עוקבת אחר פרסומים מדעיים על חלב בארץ ובעולם 
ומפיצה את החדשים והמעניינים ביניהם בקרב הקהל המקצועי 

)רופאים, דיאטניות, אחיות טיפות חלב( ובקרב הקהל הרחב.
שונים רופאים  לאיגודי  חברה  החלב  מועצת  בנוסף, 
בנושא חדשים  כנסים  וליזום  קיימים  בכנסים  לתמוך  במטרה 

תזונה בריאה.

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 
על ידי רופאים במגזר למטופלים המתעניינים בתחום, ובעיקר 

בנושא אי סבילות ללקטוז.

פעילות המועצה בתחום הבריאות

ד”ר טובה אברך, מנהלת תחום בריאות, מועצת החלב
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4
חלב צאן - כבשים  ועזים
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ייצור חלב הכבשים בשנת 2012 היה 9.7 מיליון ליטרים, לעומת 
חלב  סך תפוקת  כ-10%.  בעלייה של  מדובר   .2011 8.8 בשנת 
המקומית  החלב  תפוקת  מסך  אחוזים  כ-0.7  מהווה  הכבשים 

)חלב בקר, כבשים ועזים(.

בענף הכבשים פעילים כ-60 יצרנים, הרשומים במועצת החלב, 
ומייצרים מחלב כבשים מגוון של גבינות שהבולטות בהן: גבינה 
מוצר  קשקבל.  מסוג  קשה  וגבינה  פטה  מסוג  לחיתוך  לבנה 

יוגורט מחלב כבשים, אך  נוסף ששיווקו גדל משנה לשנה הוא 
עדיין מדובר במוצר שולי. גבינות פטה מיוצאות לארה”ב תמורת 

מחירים גבוהים יחסית. 

נבלמה.  כבשים  מחלב  גבינות  של  המקומי  בשיווק  הירידה 
השיווק  ותחזיות  ירדו,  האחרונות  בשנים  הענף  שצבר  המלאים 
גידול  על  מצביעות  ביצוא,  והן  המקומי  בשוק  הן   ,2013 לשנת 

בביקושים.

חלב כבשים
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ייצור חלב עזים עמד בשנת 2012 על 13.7 מיליון ליטרים, לעומת 
בעשר   .21% של  בעלייה  מדובר  ב-2011.  ליטרים  מיליון   11.4

השנים האחרונות רשם הענף גידול שנתי ממוצע של 12%.
סך תפוקת חלב העזים הוא כ-1.0 אחוזים מסך תפוקת החלב 

המקומית )חלב בקר, כבשים ועזים(.

בענף פעילים כ-80 דירים רשומים ומחלבות משק רבות. שיווק 
מהתדמית  נובעת  הצמיחה  לצמוח.  ממשיך  עזים  חלב  מוצרי 
הבריאותית והקולינרית הגבוהה שיש לגבינות עזים, ומהתחרות 

הערה המאפיינת את הענף בשנים האחרונות.

חלב עזים
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קבלת חלב כבשים למחלבות - אלפי ליטרים

201020112012
 660  658  601 ינואר

 720  611  730 פברואר
 841  743  917 מרץ

 965  807  931 אפריל
 1,014  966  968 מאי
 947  940  957 יוני
 976  873  929 יולי

 841  773  738 אוגוסט
 693  622  622 ספטמבר
 686  642  518 אוקטובר

 670  591  524 נובמבר
 688  608  524 דצמבר

 9,702  8,835  8,959 סה”כ

אלפי ליטריםחלב כבשים
2003 9,931 
2004 10,446 
2005 11,527 
2006 10,966 
2007 9,877 
2008 9,818 
2009 9,029 
2010 8,959 
2011 8,835 
2012 9,702 

2011 20102012
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9.81% גידול 11-12 
-2.3% גידול 03-12 

-0.26% גידול שנתי ממוצע 

קבלת חלב כבשים
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קבלת חלב עזים

קבלת חלב עזים למחלבות - אלפי ליטרים

201020112012
 554  515  434 ינואר

 677  566  614 פברואר
 1,044  884  992 מרץ

 1,429  1,068  1,235 אפריל
 1,698  1,405  1,444 מאי
 1,629  1,433  1,479 יוני
 1,700  1,392  1,365 יולי

 1,416  1,192  1,241 אוגוסט
 1,216  936  981 ספטמבר
 983  879  872 אוקטובר

 766  607  648 נובמבר
 638  498  546 דצמבר
 13,750  11,374  11,852 סה”כ

אלפי ליטריםחלב עזים
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 
2012 13,750 

20.89% גידול 11-12 
167.1% גידול 03-12 
11.54% גידול שנתי ממוצע 

קבלת חלב עזים
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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

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 185  404  589  700  874 
2012 162  481  644  690  981 

מגמה שנתית 
ממוצעת

-1.5%-2.8%14.9%

שיווק מוצרים מחלב כבשים

גבינות רכות

גבינות קשות
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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

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 1,090  383  1,473  418  2,288  1,500  3 
2012 1,002  478  1,480  534  2,542  1,615  2 

מגמה שנתית 
ממוצעת

19.2%9.5%26.1%27.7%13.3%
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עזיםכבשיםשנה
גבינות רכות 
מחלב כבשים

גבינות קשות 
מחלב כבשים

גבינות רכות 
מחלב עזים

גבינות קשות 
מחלב עזים

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 
2012 456  10  3  8 

יצוא גבינות צאן - טונות
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מחיר מטרה לחלב כבשים - 2012  

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
 4.46  0.42  4.04 נובמבר-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 - 2012 

2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012
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מחיר מטרה לחלב צאן - ש”ח לליטר
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מחיר מטרה ממוצע לחלב עזים 
מחיר מטרה לחלב עזים

מבוסס על 171% ממחיר 
המטרה לחלב בקר. 

ברבעון האחרון של 2010
נקבעה תוספת של 45 אג’ 

לליטר.
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מחיר מטרה לחלב עזים - 2012  

סך הכלאיזון עונותמחיר מטרהחודשים
 4.24  0.65  3.59 ינואר- מרץ

 3.59  -    3.59 מרץ
 3.59  -    3.59 אפריל-ספטמבר

 4.58  0.65  3.93 אוקטובר
3.610.654.26נובמבר-דצמבר
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בשר בקר
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אומדן צריכת בקר בישראל 2012

טון אכילטון טבחהטון חיראש
 14,810  17,424  31,680  66,000 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

 25,921  30,495  53,500  107,000 ראשי בקר מיבוא שנשחט ב-2010
 55,024  64,734  121,480  242,000 סה”כ

 13,260  15,600  30,000  60,000 מזה לרש”פ
 41,764  49,134  91,480  182,000 יתרה לצריכה בישראל

 2012 בשנת  הרש”פ  ובשטחי  בישראל  טרי  בקר  בשר  צריכת 
או  לבישול  מוכנים  נתחים  של  )משקל  טון  אלף  ב-55  נאמדת 

צלייה(. המקורות לאספקה הם:
עגלים מרפת החלב: 27%  

פרות ועגלות מרפת החלב: 13%  
ראשי בקר מדרי הבקר לבשר: 13%  

עגלים מיבוא: 47%.  

ברפתות  למעשה  מקורו  הטרי  הבקר  בשר  מאספקת  כ-40% 
בשער  הבשר  ולמחירי  ועגלות(,  יוצאות  פרות  )עגלים,  החלב 

הרפת השפעה ישירה על סך הכנסות הרפת.

שבו  בקר”  בשר  מגדלי  “שולחן  פועל  החלב  מועצת  במסגרת 
חברים נציגי המגדלים )רפתנים, מפטמים ומגדלי בקר לבשר(, 
החקלאות.  ממשרד  מקצועיים  וגורמים  הבשר  תעשיית  נציגי 

מטרות השולחן הן: קידום צריכת בשר בקר טרי; קידום הרמה 
המקצועית; וטיפול בבעיות המעסיקות את כל השותפים לשולחן.

בשנת 2012 ירדו מחירי העגלים והפרות לבשר בכ-6%. 

לבשר,  הבקר  בעדרי  מקורו  הטרי  הבקר  בשר  מאספקת   14%
יותר בידי  במרעה  המוחזקות  פרות  אלף  מ-40  ביותר  מדובר 
כגון  רבות,  בעיות  עם  מתמודדים  אלו  עדרים  מגדלים.  מ-250 
קרקעות  בשמירת  רבה  חשיבות  להם  יש  אך  וטורפים,  גנבות 
מוחזקים  העדרים  שרפות.  ובמניעת  הפתוחים  השטחים  וצביון 

על פני יותר מ-2 מיליון דונם שטחי מרעה.

בשנת 2012 יובאו 112 אלף ראשי בקר לבשר - 48% מהעגלים 
מקורם באירופה ו-52% באוסטרליה. עפ”י נתוני יחידת פיצו”ח 
לשטחי  הועברו  בקר  ראשי  אלף  כ-59  החקלאות,  משרד  של 

הרש”פ )13 אלף לעזה ו-36 אלף לשטחי יהודה ושומרון(.

בשר בקר טרי

התפלגותק"ג לנפשטון
35% 5.28  41,764 בשר בקר טרי

65% 9.86  78,000 בשר בקר קפוא
100% 15.14  119,764 סה"כ

התפלגות צריכת בשר בקר
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מחירי עגלים מרפת החלב בגמר פיטום )ש”ח/ק”ג חי(

20112012חודשים
 13.13  17.03 ינואר

 13.48  17.07 פברואר
 14.16  15.78 מרץ

 13.56  14.15 אפריל
 14.27  15.05 מאי
 14.40  15.08 יוני
 14.71  15.10 יולי

 14.83  14.99 אוגוסט
 14.98  14.82 ספטמבר
 14.99  14.73 אוקטובר

 15.03  14.58 נובמבר
 14.82  14.27 דצמבר
 14.36  15.22 ממוצע

מקור: הדף הכחול, התאחדות מגדלי בקר לחלב

עגלים שנים
ש/ל

פרות 
ברור

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 
2012 14.36  8.72 

מחיר בשר - ש”ח/ק”ג חי

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

20112012חודשים
 8.20  9.93 ינואר

 8.46  9.98 פברואר
 8.78  9.94 מרץ

 8.99  9.44 אפריל
 9.46  9.89 מאי
 9.82  9.76 יוני
 9.78  10.28 יולי

 8.92  9.62 אוגוסט
 8.11  8.69 ספטמבר
 8.15  8.41 אוקטובר

 7.68  7.99 נובמבר
 8.27  7.74 דצמבר
 8.72  9.31 ממוצע

מקור: הדף הכחול, התאחדות מגדלי בקר לחלב

ראשישנה
בקר

2003 80 
2004 56 
2005 80 
2006 119 
2007 68 
2008 85 
2009 68 
2010 91 
2011 109 
2012 112 

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

מקור: השירותים הווטרינריים
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תחשיב נורמטיבי לפיטום עגל מרפת החלב - ש”ח/ק”ג חי

1-112-113-114-111-122-123-124-12סעיף   / רבעון
 2.74  2.74  2.71  2.86  3.08  3.19  3.22  3.65 עלות ולד )כולל ריבית ותמותה(

 10.47  9.73  9.14  8.99  9.45  9.39  9.35  8.77 מזון וקש
 2.01  1.92  1.84  1.84  1.91  1.91  1.90  1.84 חומרים ושירותים

 1.22  1.18  1.17  1.16  1.18  1.18  1.16  1.12 עבודה וכלליות )כולל עבודת בעלים(
 0.65  0.64  0.64  0.63  0.63  0.62  0.62  0.61 החזר הון

 17.09  16.22  15.50  15.47  16.24  16.28  16.25  16.01 סך הוצאות פיטום
 14.95  14.84  14.08  13.59  14.53  14.97  14.76  16.63 פדיון

 0.28-  0.44  0.38  0.09-  0.09  0.48  0.29  2.36 תרומה להון ועבודה )תרומה א'(
 1.50-  0.74-  0.79-  1.25-  1.09-  0.69-  0.87-  1.23 תרומה להון )תרומה ב'(
 2.14-  1.38-  1.42-  1.88-  1.72-  1.31-  1.49-  0.62 רווח/הפסד )תרומה ג'(

מבוסס על תחשיבי המחלקה הכלכלית, התאחדות חקלאי ישראל

ח’ 
ג י
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 / 
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שחיטות מוסדרות בישראל של ראשי בקר

בקרשנה
200373
200472
200578
200691
200788
200891
200989
2010100
2011104
2012106

מקור: השירותים הווטרינריים

יבוא בשר בקר קפוא - אלפי טונות

אלפי שנה
טון

200354
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מקור: השירותים הווטרינריים
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6
ענף החלב בעולם
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בשנים האחרונות אנו עדים לתנודתיות רבה במחירי מוצרי החלב 
הסחירים בשוק העולמי ובמחירי התשומות לייצור חלב )גרעינים 

וכוספאות המשמשים להזנת הבקר(.
ענף  על  גם  כמובן  רבות,  השלכות  בעולם  המחירים  לתנודות 

החלב בישראל:
על משפיעה  הגרעינים  במחירי  העולמית  ההתייקרות   

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

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

וטכנולוגיה בייצור ועיבוד חלב.  
בשנים ששררו  הגבוהים  למחירים  העיקריות  הסיבות 

2007 ו-2008:
גידול בביקושים לחלב ומוצריו בשווקים המתעוררים,  

ובייחוד בדרום מזרח אסיה.  
)ביואתאנול לייצור אנרגיה  גידול בביקוש לגרעינים כמקור   

וביודיזל(.  
וכתוצאה מלאים,  באחזקת  הממשלתיות  התמיכות  צמצום   

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

וכו’( שהשפיעו על הקטנת ההיצע.  

באמצע שנת 2008 התהפכה המגמה והמחירים העולמיים של 
חלב, גבינות, חומרי גלם חלביים )אבקות חלב, חלבונים מרוכזים, 
ירדו  למספוא(,  וגרעינים  )אנרגיה  התשומות  ומחירי  חמאה( 
משמעותית בכל האזורים בעולם. ירידות אלו נמשכו גם בשנת 

2009 ורק בסופה נרשמה התאוששות.

הסיבות העיקריות לירידות המחירים:
הקטנת ביקושים עקב ההתייקרויות שתוארו לעיל.  

שצפו הגבוהות  התמורות  לאור  לביקוש,  היצע  התאמת   
המגדלים.  

לקראת סוף השנה הואצה המגמה בשל המשבר הפיננסי שהחל 
בארה”ב, והביא למיתון עולמי.

ירידת המחירים בעולם השפיעה על הענף בישראל 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.   
מביאים מתוכננים  לא  חלב  בלבד. במשקי  הייצור  מעלויות   
הייצור. לעלויות  מעבר  מחירים,  להאמרת  ביקוש  עודפי   
עודפי היצע מביאים לצניחת המחירים אל מתחת לעלויות   
התנודות על  ממתנת  השפעה  הענף  לתכנון  הייצור.   

במחיר וברווחיות.  
הירידה במחירים העולמיים של אבקות הקטינה את הביקוש  

לאבקות מייצור מקומי, ושחקה את כדאיות היצוא.  

בשנים 2010 ו-2011 שבו המחירים לעלות. התחזיות של ארגון 
המזון והחקלאות של האו”ם, ה-FAO, הן שהמחירים הממוצעים 
בעשור  מהמחירים  ב-20%  גבוהים  יהיו   2020-2011 בעשור 
“הוצאה”  ו-2008   2007 השנים  של  )הקפיצה   2006-1997

מהניתוח(. 

בשנת 2012 היו מחירי הסחורות החלביות נמוכים מעט, ביחס 
למחירים ב-2011 )20% בחמאה ו-10% באבקת חלב כחוש(, אך 
בגידול  הן  המוסברת  במחירים,  עלייה  נרשמה   2013 מתחילת 
והן בגורמים אקלימיים שבלמו את התפתחות ההיצע.  בביקוש 

רמת המלאים הציבוריים באירופה וארה”ב נמוכה ביותר.

חלב בכפר הגלובלי - נתונים על החלב בעולם
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שינוי20002011
מ-2000

מגמה שנתית 
ממוצעת

26.9%2.2% 620.7  489.1 חלב פרה
44.1%3.4% 96.7  67.1 חלב בופאלו

37.1%2.9% 18.1  13.2 חלב עזים
24.7%2.0% 10.1  8.1 חלב כבשים

39.1%3.0% 3.2  2.3 אחר
29.1%2.4% 748.8  579.8 סה”כ

ייצור עולמי של חלב גולמי לסוגיו - מיליוני טונות

IDF :מקור

התפלגות ייצור חלב בשנת 2012

ייצור עולמי של חלב - השוואות 2010 ל-2011 - מיליוני טונות

גידול שנתי 2011  2010 
2.4% 620.7  606.1 חלב פרה

3.8% 96.7  93.2 חלב בופאלו
1.7% 18.1  17.8 חלב עזים

2.0% 10.1  9.9 חלב כבשים
3.2% 3.2  3.1 אחר

2.6% 748.8  730.1 סה”כ

חלב עזים 2.4%

חלב פרה 82.9%
חלב בופאלו 12.9%

חלב כבשים 1.3%

אחר 0.4%
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גידול 20102011
שנתי

1.7% 114  112 צפון אמריקה ומרכזה
6.0% 68  64 דרום אמריקה

)EU-27( 1.8% 152  149 אירופה
8.3% 29  27 אוקייניה )אוסטרליה וניו-זילנד(

6.0% 169  160 אסיה
1.0%- 30  30 אפריקה

0.7%- 60  60 אחר )אירופה(
3.2% 621  601 סה”כ

ייצור חלב בקר לפי אזורים - מיליוני טונות

שינוי 20002011
מ-2000

מגמה 
שנתית 

ממוצעת
16.3%1.4% 114  98 צפון אמריקה ומרכזה

52.6%3.9% 68  44 דרום אמריקה
)EU-27( 1.5%0.1% 152  150 אירופה

18.5%1.6% 29  24 אוקייניה )אוסטרליה וניו-זילנד(
78.7%5.4% 169  95 אסיה

52.1%3.9% 30  19 אפריקה
1.4%0.1% 60  59 אחר )אירופה(

26.9%2.2% 621  489סה”כ

IDF :מקור

ייצור חלב בקר לפי אזורים - השוואות 2010 ו-2011

התפלגות ייצור 
צפון ומרכז אמריקה 18%חלב בקר - 2011

דרום אמריקה 11%

אפריקה 5%

אסיה 27%

24% )EU-27) אירופה

אוקייניה )אוסטרליה וניו זילנד( 5%

אחר )אירופה( 10%
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האיחוד ישראל 
האירופי 

 ניו-זילנד  ארה"ב 

 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 
 2012  46.07  33.30  33.41  28.97 

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

בון
חל

 3
.4

%
ן, 

ומ
ש

 4
.2

%
ג, 

ק”
 1

00
ל-

רו 
אי 50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012

8889 שנתון מועצת החלב 2012שנתון מועצת החלב 2012



אבקת חמאהשנה
חלב

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 
2012 3,570  2,966 

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

מקור: מועצת החלב הבריטית

אבקה חלב
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פקסטלפוןכתובתשם מחלבה
03-690400003-6904428הרב מכר ת”ד 7007, מיקוד 47100תנובה  - הנהלה1
03-694949403-6953439יגאל אלון 115 ת"אטרה - מילקו2
04-901888804-9018047ת”ד 257 מיקוד 20179 פארק תעשיות בר-לבשטראוס3
08-635744008-6357600קיבוץ יוטבתה ד"נ חבל אילות 88820יוטבתה4
04-696190204-6961128ת"ד 95 קצרין - 12900רמת הגולן5
03-555022203-5517961רח' הסוללים 7 בת-ים 59597גד6
04-698988804-6989886כרם בן זמרה מרום גליל 13815אדיר7
054-5516360דליית אל כרמלאדר הכרמל8
09-882239409-8822394 מושב בית-יצחק 42920אחים מאיר9

04-657025204-6406518קיבוץ הסולליםאל ארז10
04-662022304-6620223ת”ד 42 כפר קמא 15235אלברוס11
052-6785677ת”ד 111 מועאיה 30023אל רוחה12
04-985480204-9854802קיבוץ שמרת  25218אלטו פארם צ'יז13
04-653715704-6531000כפר יחזקאלארבלה14
052-828965208-9226589מושב מצליחארגמן15
04-653143104-6531431 כפר יחזקאל ד"נ גלבוע 18925ברקנית16
04-629999904-6390190דרך אבשלום 1 ת”ד 166 זכרון יעקבבית אל17
04-638100704-6382358 כפר ג'ת )משולש( 30091ג'ת18
08-856194608-8562274 אזה"ת הצפוני אשדודגבינות הכפר-הכפריה19
04-692143104-6822018ת”ד 1247 עיר עתיקהגבינות המאירי20
04-693911904-6939199קיבוץ גדות  12325גדות הירדן21
03-9772733 03-9711501כפר טרומן, משק 42גל22
08-9327190חידקל 11 יבנה ת"ד 13247גל אור23
050-6463335כפר הנוער מנוף - יד נתן עכו 24200גלילי24
050-249820204-6281499ת”ד 114 באקה אל גרביה 30100גנאיים25
08-9220324עזריה, משק 67  99792ג.ע.ש.26
052-3575238קיבוץ צאלים 8552000דור צאלים27
03-695035303-6950353יגאל אלון 161 ת"אדשן28
052-6095272מושב נטעיםדיר נינה29
04-622286604-6222771דגן 19 בנימינה השומרון30
04-994468204-9947198 תמרה, ת"ד 10 ד"נ גליל עליון 24930הגליל31
050-8819804שפיר ד”נ לכיש צפון  79515החלבן32
09-742042009-7752010רח' הסדן 15 א”ת גיל עמל הוד השרון 45318המושבה33
04-986640104-9861090מושב אלון הגלילהמחלבה של יואב34

רשימת המחלבות
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פקסטלפוןכתובתשם מחלבה
0508-63240104-6258026גן יאשיההמחלבה של יובל35
04-956606204-9881071גילון ד”נ משגב ת”ד- 113הנוקד36
04-950200304-9501236קיבוץ הרדוףהרדוף37
08-853523308-8523750רח' העבודה 20/5 אשדודהמכבים38
04-996554904-95600934מושב עמקע משק 57  25253חלב לדוגמא39
050-5327387הר שאבי יודפת ד”נ משגב 20180חלב עם הרוח40
050-8342033כפר יאסיףחמודי41
08-857450808-8573275מושב בצרוןחוות הבאפלו42
054-466335302-5709312נטף 35 ד”נ הרי יהודהחוות הר הרוח43
057-729547904-9905964הר כמוןחוות רום - הר כמון44
054-4218788/9ד”נ חלוצה 85515 מועצה אזורית רמת הנגבחוות נאות45
054-4883320השקד מושב חרותחנן הגבן46
04-982255404-9520299 מושב בן-עמי 25240טבע עז47
08-922851608-9228516נווה דורון 36טל48
054-7500901הסדנא 7 קריית אריה, פתח תקווהטל העמקים49
04-989298104-9894722ת"ד 524 קניון דרכיםטלית50
08-943108908-9427319מושב בית גמליאלי' מרדכי51
04-959246504-9935615מושב היוגביוגבי העמקים52
04-994650804-9940205 כפר כאבול ת"ד 42963 716כאבול53
052-5022068דיר חנאלבן בלדי54
04-637711204-6271713תלמי אלעזר 3881200מוטק'ה החולב55
04-655699004-6556990רחוב 3042 נצרתמחלבת אשתיווי56
04-6620443ת”ד 78 כפר תבור 15241מחלבת בר בכפר57
03-9711860כפר טרומן 73150מחלבת הכפר58
050-733173704-6382382באקה אל גרביה 30100, ת”ד 1852מחלבת טועמה59
08-635688808-6356827קיבוץ לוטןמחלבת לוטן60
054-4403762בית הכרם ירושלים ת”ד 3031מחלבת סטף61
052-2854570עידן,  86840מחלבת עפאים62
04-6469536מושב ציפורי 19710מחלבת צאן אל63
04-9016111ד”נ אושרת 21200מנוף64
04-699455504-6999555ת”ד 27 ראש פינה 12000מצפה הימים65
03-933279703-9098439מושב נחלים 49950מרקוביץ צאן66
050-5263795מושב כפר שמואל משק 68  99788משק דותן67
04-9866412אלון הגליל 17920משק זית68

רשימת המחלבות - המשך
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פקסטלפוןאלון הגליל 17920שם מחלבה
04-636611104-6308019כפר הרואה  38955משק יעקבס69
08-635824208-6358168נאות סמדר 88860נאות סמדר70
08-942886108-9436102מושב בניה ד”נ שקמים 79205מילקה )נועם הגבינות(71
03-908890203-9328960מושב נחלים 49950נחלים72
08-927883808-9278805קיבוץ נחשון  99760נחשון צאן73
02-996025902-9960259ד”נ הר חברון 90401 סוסיאסוסיא74
04-638254104-6385327באקה אל גרביה 30100עדי75
057-7292996מושב מנחמיה ת”ד 339, 14945עז-עיז76
08-859696808-8592526רח' הכחול 10 א”ת כנותערבה77
04-698989404-6989680דואר כרמיאל 20100עין-כמונים78
08-922726608-9227306מושב עזריה 50 99792 עיברי79
04-989926404-9899254קיבוץ הזורע 30060עז עברית80
03-533176603-9311560רח' התעשיה 9 אזה"ת אור יהודהפנחס81
04-839182004-8391481ת"ד 2040 כפר עוספיאפסגת הכרמל82
054-773886504-974228פקיעין העתיקה  ת”ד 4013פקיעין העתיקה83
08-915357308-9246343מושב עזריה משק 61פרי זה לי84
052-8478935מועצה אזורית אשכול ד”נ נגב  85465צאלה85
08-6555889מצפה עזוז ד”נ חלוצה 85735צאן בארותיים86
04-692032604-6922686י”א 34 צפתקדוש87
08-6555140מועצה אזורית רמת הנגב ד”נ חלוצה 85115קורנמל88
04-958809704-9987591כפר רמה 30055ראמה89
04-985741704-9857426ראש הנקרה  22825ראש הנקרה90
04-994629404-9948498תמרה ת"ד 4930 139רג'ב91
08-858059108-8506106באר טוביה 70996רפמן92
08-9949331קיבוץ בארישביל החלב93
052-2589900מושב טל שחרשביל עיזים94
052-2548052קיבוץ רשפיםשירת רועים95
052-5255710חוות שדה בר ד”נ צפון יהודה נוקדים 90916שדה בר96

רשימת המחלבות - המשך
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נספח 2 - הסכם מתווה לוקר
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