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דבר מנכ”לית מועצת החלב

לאנשי משפחת החלב שלום,

אנו מתכבדים להגיש לכם את הסקירה השנתית של ענף 
אתגרים  עם  הענף  התמודד  זו  בשנה   .2014 לשנת  החלב 
צבירת  הענף,  צמיחת  על  שהשפיע  מיתון  ובכללם,  רבים 
מלאים גדולים של אבקות חלב וירידה דרסטית במחירים 

העולמיים של חומרי גלם חלביים שנרשמה בסוף השנה.

רפתות  שבהם  איתן  צוק  אירועי  את  חווינו   2014 בקיץ 
רבות נפגעו באופן ישיר. אנו מצדיעים לרפתני עוטף עזה 
ישראל  רפתני  של  מחויבותם  את  נוספת  פעם  שהוכיחו 
לאספקת תוצרת חלב איכותית בכל תנאי והמשיכו לייצר 
חלב תחת אש - פשוטו כמשמעו. ביישובים רבים הרפתנים 

היו היחידים שנשארו ביישוב.

ואת  הענף  על  רבים  נתונים  תמצאו  שלפניכם  בסקירה 
המגמות הרב שנתיות בתחום הייצור והשיווק.

בכבוד רב
וקריאה מהנה,

מיכל קראוס
מנכ”לית מועצת החלב

2 שנתון מועצת החלב 2014



המועצה לענף החלב
ייצור ושיווק )חל”צ(

1
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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

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

הוסדר בחוק תכנון משק החלב התשע”א 2011. 

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

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

המועצה לענף החלב )ייצור ושיווק חל”צ( 

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

להבטיח אספקה סדירה של חלב ומוצריו בכל  
ימות השנה  

להבטיח מחירים נאותים ליצרנים, למחלבות  
ולציבור  

להבטיח תנאים הולמים לפעילות היצרנים  
והמחלבות  

לקדם את הרמה המקצועית של ענף החלב   

לפעול בתיאום עם הממשלה לתכנון ייצור  
והספקת חלב  

לבצע את מדיניות הממשלה בתחום ייצור  
ושיווק החלב  

לטפל בחלב העודף  

לעודד ולקיים שיתוף פעולה בין יצרני החלב  
למחלבות  

לפעול להגברת צריכת החלב ומוצריו  
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מועצת המנהלים של המועצה לענף החלב )ייצור ושיווק(, 2014

חברי מועצת המנהלים

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

נציג משרד המסחר והתעשייהיאיר שירן

אגף התקציבים, משרד האוצרמעין נשר

מנהל המחלקה לבקר, שה"מ, משרד החקלאותד"ר גבי עדין

שירות המזון, משרד הבריאותאינג' אלי גורדון

הסוכנות היהודיתישעיהו נון 

מזכיר התאחדות מגדלי בקר לחלבאביתר דותן

התאחדות מגדלי בקר לחלבפרץ שורק

התאחדות מגדלי בקר לחלברחמים אליה

התאחדות חקלאי ישראלרזי יהל

התאחדות חקלאי ישראלצביקי פורת

התאחדות חקלאי ישראל מאיר צור

התאחדות חקלאי ישראלשמאי מדיני

האיחוד החקלאיעוזי אנגל

התאחדות האיכריםגלעד קרמר

מנהל אגף תכנון ותיאום, תנובהגיורא פוין

מנהלת המחלקה הכלכלית תשלובת החלב, תנובהד"ר שולה פסח

תשלובת החלב תנובהדני נאור

מילקו-טרהאהוד שבת

מחלבות שטראוסישראל בליט

מחלבת בר-בכפר, נציג המחלבות הקטנותשחף טנצר

ארגון נעמ"תעו"ד אורלי ביטי

המועצה הישראלית לצרכנותשלומי דגן
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משקיפים - 2014

המועצה לענף החלבמיכל קראוס, מנכ"לית

המועצה לענף החלבאיציק שניידר, סמנכ"ל

המועצה לענף החלבישראל וגנר, מבקר פנים

יועץ משפטיעו"ד שאול פלס

 יו”ר ועדת ביקורתעדית גורפינקל

 משרד החקלאותאהוד אלפרט

משרד האוצרעלי בינג

מחלבת תנובהאפרי רייקין

מחלבות גדאיתי ברק

מחלבות גדעמית דגן

מזכיר התאחדות חקלאי ישראלאבשלום וילן

כלכלנית התאחדות חקלאי ישראלרחל בורשק

תנועת המושביםפלג אוריון

מנכ"ל אגודות הנוקדים ועזיזהאילנית דעדוש קלפון

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

המועצה לענף החלבד"ר שמוליק פרידמן, מנהל מקצועי 

המועצה לענף החלבאברהם הראל, מנהל איכות וקשרי יצרנים
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ועדת ביקורת 2014

קיבוץ יוטבתהעדית גורפינקל - יו"ר

קיבוץ ניר יצחקשמיל בלברמן

מילקו-טרהשלווה זוננשווילי

תשלובת החלב, תנובהריקי עזרא

שטראוסרמה קמר

משרד החקלאותחנה טובי

ועדות קבועות של מועצת החלב - 2014

ועדת מכסות )תפקידיה, סמכויותיה והרכבה מוגדרים 
ועדה מנהלת של המעבדה המרכזיתבחוק תכנון משק החלב(

ועדת ביקורת )תפקידיה וסמכויותיה מוגדרים בחוק 
ועדה מקצועית של המעבדה המרכזיתהחברות(

ועדת מכרזים )תפקידיה וסמכויותיה מוגדרים בחוק 
ועדה מקצועית מייעצת למערך הארצי לבריאות העטיןחובת המכרזים(

שולחן מגדלי בקר לבשרועדת כספים

שולחן מגדלי עזיםועדת חינוך והסברה

שולחן מגדלי כבשיםועדת מנהלי תפעול

ועדת תכנון וייצורועדת משאבי אנוש

ועדת היגוי למחקרים בענפי החלב והבקרועדה 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 בירור לתקנון איכות חלב בקר

בשבילי - רק חלב ישראלי !
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 תקציב סעיף
 2014

 תקציב 
 2015

תקציב 2015 
באחוזים

תקציב 2015 
ביחס לתקציב 

2014
10.8%-17.7% 9,032  10,120 תפעול שוטף

41.2%-0.6% 300  510 השקעות ורזרבה
46.2%-6.3% 3,230  6,000 פעולות הסברה

2.7%0.0% 1,400  1,400 פעילות מדעית ורפואית
0.5%-8.0% 4,080  4,100 מחקרים ופעולות הדרכה

8.6%-0.6% 320  350 קרן המחקר בשיתוף משרד הבריאות
17.5%-5.8% 2,947  3,570 המערך הארצי לבריאות העטין ומועדון העדרים הנקיים

6.7%-13.7% 7,000  7,500 ביטוח עדר הבקר בפני אירועי תמותה ופסילת בשר משווק
0.6%0.0% 300  300 ביטוח איכות חלב

1.4%0.0% 700  700 תמיכה במעבדה מרכזית לבדיקות חלב
6.5%0.0% 3,300  3,300 השתתפות בהחזקת ספר העדר

0.6%275.0% 300  80 סקרים בענף 
0.6%0.0% 300  300 מידע כלכלי וקשרי חוץ

16.0%-0.3% 168  200 ייעוץ
100.0%-0.0% -    800 פיקוח חקלאי

0.1%0.0% 60  60 השתתפות בפעולות שו"ט ומנהל המחקר החקלאי
49.6%-5.9% 3,000  5,954 ויסות חלב

2.6%-22.8% 11,600  11,907 טיפול ברכיבי חלב
0.3%0.0% 150  150 שולחן מגדלי בקר לבשר

29.2%-0.8% 400  565 טיפוח ההון האנושי
4.6%0.1% 2,337  2,334 פעולות בענף הצאן

15.4%-100% 50,924  60,200 סה”כ

תקציב מועצת החלב לשנת 2015
על  עומדת   2015 לשנת  החלב  מועצת  התקציב של  מסגרת 
50.9 מיליון ש”ח. תקציב זה מגלם קיצוץ של כ-15%, ביחס 
.2013 שנת  של  לתקציב  ביחס   25% ושל   .2014 לתקציב 

הסעיפים העיקריים בתקציב 2015  הם:
משמש  זה  סעיף   )23%( חלב  ברכיבי  הטיפול  סעיף   
למימון פינוי רכיבי חלב )חלבון ושומן( המיוצרים במסגרת 
המכסה, אך אינם נצרכים במסגרת השוק המתוכנן של מוצרי 

חלב.
ביטוח עדר הבקר )14%( סעיף זה הוא הפרמיה השנתית   
הכיסוי  תמותה,  אירועי  מפני  לחלב  הבקר  עדר  לביטוח 
הביטוחי הוא בעיקר לעלות פינוי וכילוי ראשי הבקר שמתו 
בע”ח  בפגרי  מערכתי  טיפול  מבטיח  זה  ביטוח  ברפתות. 
בגין  ווטרינריים  תברואתיים  סביבתיים,  נזקים  ומניעת 

תמותות אלו.
הפעולות  למימון  מיועד  זה  סעיף   )6%( חלב  ויסות   
גבוה  בחורף  החלב  היצע  השנה.  עונות  בין  חלב  לוויסות 
מיועד,  נמוך מהביקוש התקציב  הוא  ואילו בקיץ  מהביקוש 
הן לתמיכה בעלות ייבוש החלב בחורף והן לעידוד המגדלים 
להתאים את עקומת הייצור שלהם לעקומת הביקוש )העברת 
ייצור חלב מהחורף לקיץ(. העידוד נעשה באמצעות מנגנון 
של  עודף   על  מגשר  הויסות  ותקציב  וקנסות,  פרסים  של 

פרסים על קנסות.

ברובו  מיועד  זה  סעיף   )8%( הדרכה  ופעולות  מחקרים   
לתמיכה במחקרים הנעשים לקידום הענף. מימון המחקרים 
גופי  ע”י  החלב,  מועצת  של  המחקר  קרן  במסגרת  נעשה 
החקלאי  המחקר  קרן  על  נוסף  בענף.  המובלים  המחקר 
האדם  ובריאות  תזונה  בתחום  במחקרים  תומכת  המועצה 
משרד  של  הראשי  המדען  בשיתוף  הפועלת  קרן  במסגרת 

הבריאות 0.6% מתקציב המועצה מופנה לקרן זו.
למימון  בעיקר  משמש  זה  סעיף   )6%( הסברה  פעולות   
בקרב  בעיקר  הן  הפעולות  הענף.  לקידום  שונות  פעילויות 
אנשי מקצוע )תזונאיות, רופאים, מובילי דעה ועוד(. מתקציב 
האינטרנט  אתר  ניהול  המועצה,  פרסומי  ממומנים  גם  זה 

ופעילויות הדוברות ויחסי הציבור.
ואיכות החלב,  העטין  לבריאות  תקציב המערך הארצי   
מאל”ה )6%( משמש להפעלת המערך הכולל מדריכי ממשק 

חליבה, רופאים וטרינריים ומעבדה אנליטית.
9.0 מיליון  התקציב לתפעול השוטף של המועצה עומד על 
החלב  מועצת  תקציב  התקציב.  מסך  כ-18%  ומהווה  ש”ח 
החלב  משק  תכנון  חוק  מכוח  הנגבים  מהיטלים  ממומן 
והמוכרים בתחשיב מחיר המטרה. מהקיצוץ בתקציב נגזרה 
הפחתה בהיטל המהווה חלק ממחיר החלב. בשנת 2015 עומד 
ההיטל מיצרני החלב על 3.20 אג’ לליטר, לעומת 3.90 ב-2014 

ו- 4.53 ב-2013.
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התפלגות תקציב מועצת החלב לשנת 2015

תקציב מועצת החלב בשנים 2015-2008, בערכים שוטפים

תפעול 18%

ויסות וטיפול
ברכיבי חלב 29%

פיקוח חקלאי 0%

פעולות בענף הצאן 4%

השתתפות באחזקת ספר העדר 6%

מחקרים ופעולות הדרכה 8%

ביטוח עדר הבקר 14%

שיווק וחינוך לצריכת חלב 9%

צאן בקר

המערך לבריאות העטין 6%
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תקנות שהותקנו לפי חוק תכנון משק החלב, התשע”א - 
2011, בשנים 2015-2014 

2014 בשנים  מכסות  )העברת  החלב  משק  תכנון  תקנות   .1
הבקר בענף   2014 לשנת  הפיתוח  ומדיניות   2016 עד   

)הוראת שעה(, התשע”ד - 2014  
חלב(, מכסות  )קביעת  החלב  משק  תכנון  תקנות   .2

התשע”ד - 2014  
חלב()תיקון(, מכסות  )קביעת  החלב  משק  תכנון  תקנות   .3

התשע”ד - 2014  
יצרנים של  מכסות  )העברת  החלב  משק  תכנון  תקנות   .4

שיתופיים בענף הבקר(, התשע”ה - 2015.    

תקנות שיש להתקין ונמצאות בשלבי עבודה שונים 
תקנות בנושא ויסות החלב  .1
תקנות בנושא איכות החלב  .2

תקנות בנושא קרנות והיטלים  .3
תקנות בנושא תקציב המועצה.   .4

עו”ד עילית סקפה לנדאו

פעילות משפטית בנושא תקנות לפי חוק החלב 
ופעילות בנושא מכסות חלב

פעילותה של ועדת המכסות 
דיון לצורך  בחודש  פעמיים  מתכנסת  המכסות  ועדת 
קביעת  שעניינן:  החלטות  וקבלת  החלב  יצרני  בבקשות 
מכסות חלב, שינוין, העברתן, התנייתן בתנאים וכל פעולה 

אחרת בקשר אליהן.

עררים 
ניתן להגיש ערר על החלטות ועדת המכסות, בהתאם לסעיף 

11 לחוק תכנון משק החלב, התשע”א - 2011. 

בדומה לשנת 2013, בשנת 2014 הוגשו 10 עררים: 4 עררים 
נדחו בידי ועדת הערר, 2 עררים נמחקו בטרם נדונו בוועדה. 

טרם נקבע מועד לדיון ב-4 עררים נוספים. 

על 2 החלטות של ועדת הערר הוגשו ערעורים לבית המשפט 
 - באחד  מנהליים.  לעניינים  משפט  כבית  בשבתו  המחוזי 
טרם ניתנה החלטה, ובשני - הערעור נדחה וגם בקשת רשות 

ערעור של היצרן לבית המשפט העליון נדחתה.
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מבקר הפנים של מועצת החלב מבצע ביקורת על הפעילות 
הכספית של המועצה בכלל ועל הפעילות התפעולית של כל 

מחלקה ומחלקה בפרט. 
קרנות  תקציב  ניהול  האלה:  הנושאים  נבדקו   2014 בשנת 
פעילות  הבקר,  עדר  ביטוח  המכוניות,  החזקת  המועצה, 
הפרסום, חישוב המשכורות, הפעלת המעבדה המולקולרית 

במאל”ה ואבטחת המידע. 
הכללית,  באסיפה  שנבחרה  המועצה,  של  הביקורת  ועדת 
מקבלת את כל דוחות הביקורת של מבקר הפנים ומקיימת 
דיון לגבי ההמלצות והממצאים המפורטים בדוחות הביקורת. 
יו”ר ועדת הביקורת מדווח לאסיפה הכללית אחת לשנה על 

פעילות הביקורת ומבקר הפנים.

פעילות הביקורת הפנימית 

 ישראל וגנר - מבקר פנים

במהלך  המידע.  חופש  לחוק  כפופה  החלב  מועצת  פעילות 
2014 הגיעו למועצה כמה פניות מכוח חוק חופש המידע. כל 

הפניות נענו. להלן סיכום הפניות שטופלו בשנת 2014:
בנושא  מידע  בבקשת  קלינית  דיאטנית  ב-9.2.14 פנתה 
הורמונים בחלב. פנייתה בהתאם לחוק חופש המידע נענתה 
נענתה  להבהרות בהמשך  פנייתה  יום.   30 לאחר ארכה של 

חלקית.

ב-17.11.2014 פנתה נציגת העמותה לחופש המידע בבקשת 
בשנים המועצה  של  שיווקיות  פעילויות  בנושא  מידע 

2014-2011. פנייתה נענתה לאחר ארכה של 30 יום. 

חוק חופש המידע

ב-29.12.2014 פנה נציג עמותת “תנו לחיות לחיות” בבקשת 
.ynet מידע בנושא התקשרות המועצה עם אתר

לא הוגשו כל עתירות על החלטות הממונה.

שתי בקשות נוספות, לפי חוק חופש המידע, הוגשו בשנת 
2014 בנושא מכסות חלב. 

חופש  על  הממונה  מול  אלה  בבקשות  מטפלת  אברך  ד”ר 
המידע במשרד החקלאות.

ד”ר טובה אברך הממונה על יישום הוראות החוק במועצת החלב
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מדדי איכות של החלב הגולמי 

המשווק בחלב  )סת”ס(  הסומטיים  התאים  ספירת   .1
למחלבות  

החלב של  הכללי  הסת”ס  הגיע   2014 בשנת   
למ”ל אלף   221 של  ממוצעת  לרמה  למחלבה  המשווק   
2011, מלמד רמת הסת”ס, החל משנת  חלב. מעקב אחר   
אלף  220 היא  למחלבות  המשווקת  הממוצעת  הרמה  כי   
למ”ל. תוצאה זו מלמדת על איכותו הגבוהה של החלב  
כדי בישראל.  והצרכנים  המחלבות  נהנים  שממנו   
פי על  לעבוד  יש  העטין  בריאות  על  לשמור  להמשיך   
החליבה לשגרת  הקשורים  כתובים  עבודה  נוהלי   
הסביבתיים התנאים  על  שמירה   - דהיינו  ההיגיינית,   
ורווחת בעלי החיים בכל תקופות הגידול. נוסף על כך,  
וניתוח המשך ביצוע מדיניות הניטור, המעקב האבחוני   
בידי וזאת  בשנה,  פעם  לפחות  המלאות,  התוצאות   
בריאות קידום  את  יבטיחו  בתחום,  מומחים  רופאים   

העטין ברמה הלאומית וברמת המשק הבודד.   

ספירת תאים סומטיים )סת”ס ( - על פי תוצאות ביקורת  .2
החלב החודשית   

ביצוע ביקורת חלב חודשית הכרחי לניהול מקצועי של  
המודרנית. ברפת  בסיסי  עבודה  כלי  ומשמש  העדר   
התוצאות המתקבלות ברמת התאים הסומטיים מלמדות  
ברמת הן  הבודדת  הפרה  של  העטין  בריאות  מצב  על   
העדר והן ברמה הלאומית. 578 משקים מתוך 830 מבצעים  
ביקורת זו )70%( הכוללת יותר מ-111 אלף פרות )92%(.  
רמות על  מראות  הארצית  ברמה  הסת”ס  תוצאות   
השגת תוך  חלב,  למ”ל  אלף   280-270 של  ממוצעות   
שיא החוזר על עצמו מדי שנה בשנה בעונת הקיץ. כאשר  
מוצאים האחרון  בעשור  הסת”ס  תוצאות  את  מנתחים   
החל למ”ל.  אלף  ל-270   220 בין  שנעה  גלית  מגמה   
באותם העטין  בבריאות  החמרה  מגמת  קיימת  מ-2009   
עדרים המבצעים את ביקורות החלב, והדבר נובע כנראה  
מעלייה במספר הפרות לרפת, עלייה בצפיפות ברפתות  

ובנגיעות התוך עטינית.   

ספירת החיידקים הכללית )סח”כ( בחלב הגולמי המשווק  .3
בתוצאות דרמתי  שינוי  אין   2014 בשנת  למחלבות   
ברמות  הוא  מהחלב  ל-58%  קרוב  ל-2013.  בהשוואה   

סח”כ של פחות מ-10,000 למ”ל.   

פעילות המעבדה לבריאות העטין בשנת 2014 

פעילות המעבדה בשנת 2014 התאפיינה ב:
תוספת בדיקה מולקולרית לסל הבדיקות של המעבדה  

)BVDV(  
שימור הפעילות האבחונית לפתוגנים הקשורים  

לבריאות העטין  
המשך אבחון נוגדנים לבת שחפת בחלב, לאחר הפסקת  

פעילות “מועדון עדרים נקיים”  
חילופי כוח אדם בצוות המעבדה   

לא   2014-2012 בשנים  ודירים  רפתות  כ-140  של  סגירתן 
השפיעה כמעט על פעילות המעבדה, וזו ירדה ב-5% בלבד 
במספר הבדיקות. מידת שיתוף הפעולה עם המשקים נשארה 
בדיקות  שלחו  המשקים  מכלל   55%  - קודמת  לשנה  דומה 

למעבדה.

תוצאות אבחונים מדלקות עטין קליניות בבקר
במעבדת  שנבדקות  קליניות,  עטין  מדלקות  החלב  בדיקות 
במהלך  ובאחריותם.  המגדלים  ביוזמת  נשלחות  מאל”ה, 
2014 התקבלו 14,416 בדיקות קליניות מ-433 רפתות. הסיבה 
מהדגימות(   46%( בסת”ס  עלייה  היא  למשלוח  הנפוצה 
קלינית  עטין  לדלקת  פתוגניים  גורמים  אבחון  ואחריה, 
)27%(. שיעור נמוך מאוד של דגימות התקבל כ”מעקב לאחר 
לשפר  שראוי  מאוד  חלשה  נקודה   - בלבד(   1.5%( טיפול” 

אותה במרבית המשקים. 

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

סיכום פעילות המערך הארצי לבריאות העטין
ותוצאות מקצועיות לשנת 2014

מדלקות  שאובחנו  הפתוגניים  הגורמים  של  עיקרי  פילוח 
עטין קליניות:

סטרפ. אחרים 4%

סטרפ. יובריס 9%

א. פיוגנס 3%

סטאפ. אוראוס 2%

אין צמיחה / אין פתוגנים  2%

סטרפ. דיסגלקטיא 7%

א. קולי 35%

“מיקרוקוקים” 16%

דוגמא מזוהמת  4%
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הקליניות  לדלקות  השכיח  הגורם  ועודנו  היה  א.קולי 
בבקר ושיעור האבחונים שלו לאורך השנים קבוע למדיי. 
שנייה  המדורגת  )“מיקרוקוקים”(   CNS ה  קבוצת  גם  כך 
בשכיחותה. ראוי לשוב ולציין את איכות הדיגום על ידי 
הרפתנים המתבטאת גם השנה בשיעור נמוך של בדיקות 
מזוהמות )4%(. חשוב לזכור כי הנתונים אינם מנוטרלים 
אבחונים  כוללים  ולכן  ולרבע,  לפרה  המקור,  למשק 
ויש  חוזרים ממקור משותף. שני חיידקים ראויים לציון 
שלהם  הקטן  האבחון  שיעור  למרות  אליהם,  לב  לשים 
בוביס ומיקופלסמה  סטאפ.אוראוס  הבדיקות:  מכלל 

)1.7% מאבחונים, ו-0.3% בהתאמה(.
לעטין מידבקים  חיידקים  מוגדרים  שניהם 

. Major contagious pathogens

תוצאות אבחונים מדלקות עטין קליניות בצאן
בדומה לבקר, גם בצאן מתבצע הדיגום ביוזמת המגדלים 
ובאחריותם. השנה חלה נסיגה במספר המשקים ששלחו 
ו-26  הכבשים  מגדלי  מקרב   20 למעבדה:  חלב  בדיקות 
מקרב מגדלי העזים בלבד! נוקדים מעטים בלבד מנטרים 
הרוב  בעוד  בעדר  העטין  בריאות  מצב  את  רציף  באופן 
בעקבות  רק  לעקוב  או שמתחיל  ודוגם  עוקב  אינו  כלל 
אירוע חריג )כמו נגיעות בפסאודומונס או במיקופלסמה(.

מבחני רגישות לאנטיביוטיקה
לאנטיביוטיקה  רגישות  מבחני   4,171 בוצעו  השנה 
וסיבת  החיידק  סוג  פי  על  הנקבעת  קבועה  בתדירות 
דרישה פי  על  גם  מתבצע  הרגישות  מבחן  הדיגום. 
לב לשים  יש  מאל”ה.  רופא  או  מטפל  רופא  של 
סטאפ.אוראוס  של  השנים,  עם  העולה  לרגישות, 
רגישות  מבחן  לבצע  המשכנו   2014 במהלך  לפניצילין. 
MRSA לזיהוי  מבחן   - סטאפ.אוראוס  לבידודי  נוסף 
בעקבות   .)Methycillin-resistant Staph.aureus(
סטאפ. חיידקי  נמצאו  שבהן  רפתות  שתי  זוהו  הבדיקה 
אוראוס עמידים. במעבדה עוקבים אחר שכיחות חיידקי 
ושיתוף  מחקר  במסגרת  גנטי  איפיון  ומבצעים   MRSA

פעולה עם מעבדות חיצוניות.

בדיקות מיוחדות המבוצעות במעבדה לבריאות העטין:
בדיקות לאבחון נוגדנים בחלב לבת שחפת 

בת   - נקיים  עדרים  “מועדון  פעילות  סגירת  לאחר 
בוצעה ב-2014 לראשונה  לפני כעשור,  שחפת”, שהוקם 
בדיקות מעבדה ונמשכה פעילות אבחונית על פי תוכנית 
עבודה חודשית. החידוש העיקרי הוא בקשת התחייבות 
מרבית  הבדיקות.  ביצוע  טרם  מהמשקים,  לתשלום 

המשקים נבדקים פעם אחת בשנה כ”בדיקת עדר”. ישנן 16 
קרי  “המתגלגלת”,  בשיטה  השנה  לאורך  שנבדקות  רפתות 
ובדיקות  דגימות מפרות מתייבשות לאורך השנה  - קבלת 
שחפת.  לבת  ברפת,  “חשודות”  בודדות,  מפרות  פרטניות 
עלה העדר  בדיקות  מתוך  הארצי  הנגיעות  שיעור  ממוצע 
ל-6.2%, לעומת שנה קודמת ונובע הן מבחירת ערכת בדיקה 

בעלת ערך סף נמוך והן מגורמים ממשקיים. 

 BLV-בדיקות לאבחון נוגדנים בחלב למחלת ה
המעבדה ביצעה השנה 64 בדיקות לנוגדנים ל-BLV בחלב,

עבור 28 רפתות, מרביתן בדיקות ממכל החלב.

בדיקות מולקולריות בחלב: פתוגנים מידבקים לעטין
.real-time PCR בעזרת  מולקולרי  אבחון  בוצע  השנה 
שנבחרו משקים  כ-120  של  חלב  במכלי  בוצע  האבחון 
המידבקים: החיידקים  שלושת  לנוכחות  ונבדקו 
סטרפ.אגלקטיא. סטאפ.אוראוס,  בוביס,  מיקופלסמה 
הכוונה “במשבר”:  במשקים  גם  מתבצעות  אלה  בדיקות 
ומתחיל בוביס  מיקופלסמה  אובחנה  שבהם  למשקים 
עד רציף,  וניטור  העדר  בדיקת  של  אינטנסיבי  תהליך 
במכלי מבוצעות  הבדיקות  מרבית  הנגיעות.  להורדת 

החלב ) 423 מתוך 674(. 

בשנת ההתפרצות  מאז  כי  לראות  ניתן  להלן  באיור 
חיוביות חדשות  רפתות   16 אובחנו  שבה   ,2008
6 שנה  מדי  בממוצע  מאובחנות  בוביס,  למיקופלסמה 

רפתות נוספות.

מספר הרפתות שבהן אובחן החיידק
מיקופלסמה בוביס בחלב

סך רפתות חיוביותרפתות חדשות
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יכולת האבחון של חיידק המיקופלסמה היא אתגר למעבדה. 
הן  משפר  המולקולרי  האבחון  עם  הקלאסי  האבחון  שילוב 

את יכולות האבחון והן את טיב השירות הניתן למגדלים.

BVD אבחון
לאבחון  שיטה  השירותים  לסל  לראשונה  הוכנסה  השנה 
הנגיף BVD בחלב. מחלת ה-BVD מתבטאת בעיקר בפגיעה 

בפוריות, בהפלות ובתחלואת יונקים.
נשאים  חיים  בעלי  הוא  בעדר  להפצה  עיקרי  גורם 
)Persistent infected = PI( שנדבקו ברחם ואינם מפתחים 
נשאית,  פרה  לזהות   אפשרי  בלתי  לווירוס.  נוגדנים 
העדר,  את  ומסכנת  גבוהים  בריכוזים  הנגיף  את  המפרישה 
מזהה  המולקולרית  הבדיקה  נוגדנים.  בדיקת  באמצעות 
היא אינה מושפעת ממתן חיסון בעדר  הווירוס  אנטיגן של 
ומיועדת לאיתור פרות שהן PI דרך מכל החלב. כן מסוגלת 
הבדיקה לזהות פרה חיובית במכל חלב של 400-200 פרות, 

ומניסיון המעבדה שלנו, מבדיקת מכל של 790 פרות!
השנה, התבצעו בדיקות באיגומים )לקבוצות( בשתי רפתות, 
מכן  ולאחר  החלב,  במכל  חיובית  תוצאה  התקבלה  שבהן 

לפרות פרטניות עד לאיתור פרה נשאית בודדת. 

סיכום פעילות צוות עובדי השדה של מאל”ה - 2014
שווימר,  עדין  ד”ר  של  בניהולו  והרופאים,  המדריכים  צוות 
ותקינות  ממשק  בנושאי  מנע,  בטיפולי  השנה  גם  עסק 
מיידיים  פתרונות  ובמתן  רגיעה,  בשעת  חליבה  מערכות 
של  והמקצועית  המהירה  התערבותם  חמורות.  לתקלות 
חברי הצוות קידמה את מצב בריאות העטין ואיכות החלב 
ומנעה נזקים בריאותיים למקנה ונזקים כלכליים למגדלים. 
ידי המדריכים/רופאים נעשה על-פי סדר  מתן השירות על 

עדיפויות מובנה שנקבע בהנהלת מאל”ה: 
1. משקים בפיקוח

2. אירועים חריגים ודחופים 
3. פעילויות מתוכננות )דיגום מעדרים נגועים במיקופלסמה

   ואחר, חוזי שירות...(

4. אירועים “שגרתיים”, כולל בדיקה לאישור תקינות מכונת 
החליבה.

רופאי מאל”ה עסקו גם השנה בביקורים במשקים בעייתיים 
ובניהול מפגשים משותפים )“קונסיליום”( עם הרופא המטפל 
סיכונים,  לניתוח תוצאות שנתיות שכללו: הערכת  והמגדל 
על  ושמירה  המצב  לשיפור  המלצות  מתן  והדרכה,  ייעוץ 

ההישגים הנוכחיים.

ביצוע  כגון  יזומות,  בפעולות  ב-2104  נקט  השדה  צוות 
דיגום כלל העדר במקרים של נגיעות במיקופלסמה, בדיקת
חד-שנתי,  תקינות  אישור  קבלת  לצורך  חליבה  מכוני 
והעלאת  המדריכים במשקים  צוות  מפגשים מקצועיים של 
סוגיות מקצועיות שנויות במחלוקת, מפגשים ברמת מושב/

אזור.

יעדי פעילות מאל”ה - 2015:

יעדי פעילות המעבדה לבריאות העטין ואיכות החלב:
הכנסת שיטות עבודה נוספות במעבדה על פי תקני  

החלב הישראליים  
המשך העבודה עם המערכת המולקולרית לאבחון  

גורמים פתוגניים בחלב בשיטות מתקדמות  
השתתפות פעילה במחקרים חדשים והגברת היכולות  

המקצועיות של צוות המעבדה  
הידוק שיתוף הפעולה עם מעבדות מיקרוביאליות  

אחרות בארץ ובעולם לצורך העשרת הידע  
מתן תמיכה מקצועית לגופי מחקר, למחלבות ולגופים  
ממשלתיים, וכן איסוף המידע וריכוזו ברמה הלאומית,  

בכל הקשור לבריאות העטין ואיכות החלב  

יעדי פעילות צוות השדה:
צירוף משקים, שאינם בספר העדר, ומשקי צאן למעגל  

הניטור והבקרה המיקרוביאלית והממשקית, תוך הגברת  
שיתוף הפעולה עם הרופאים המטפלים  

ירידה  של 20% באירועי “חלב חריג”, באמצעות הגברת  
המודעות וההדרכה בתחום   

העמקת הידע בנושאי איכות הסביבה ורווחת בעלי חיים  
והשפעתם על בריאות העטין ואיכות החלב  

ביצוע בדיקות לאישור תקינות מכון החליבה, ליצרנים  
המעוניינים בכך  

ארגון ימי הדרכה וסיורים מקצועיים, לעוסקים בתחום  
החלב  

הפעלה מוגברת של המעבדה לציוד חליבה )סימולטור(  
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קרן המחקר של מועצת החלב, בנושא “תרומת חלב ומוצריו 
לבריאות האדם”,  ממשיכה בפעילותה זו השנה השביעית. 

מטרת הקרן - לעודד מחקר מקומי ישראלי בנושא זה. 
את הקרן מנהל המדען הראשי של משרד הבריאות ויושבת 
הראש שלה היא ד”ר רונית לובצקי. מדי שנה בשנה מתפרסם 
“קול קורא” הפונה לרופאים ולחוקרים בכל מוסדות ההשכלה 

הגבוהה בארץ, בבתי חולים ובמכוני מחקר.

המחקרים שזכו במימון בשנת 2014:
בתזונת ליוד  מרכזי  כמקור  ומוצריו  החלב  חשיבות   .1

האדם ולבריאות בלוטת התריס  
ד”ר אהרן טרואן, הפקולטה לחקלאות, רחובות  

ובהיריון ובסידן   D בוויטמין  הקשורים  בגנים  שונות   .2
במוצרים התזונה  להעשרת  דרכים  מפת   - בסיכון   
עשירים בוויטמין D ובסידן - תזונה ורפואה מותאמת  

אישית לנשים  
פרופ’ רות בירק, המחלקה לתזונה, המרכז האוניברסיטאי  

אריאל   

האיכות על  תחליפים  והוספת  מלח  הפחתת  השפעת   .3
האורגנולפטית של מוצר חלב  

ד”ר אופיר בנימין, מרכז תחום החישה במזון, המכללה  
האקדמית תל-חי, מיגל - מכון מחקר בגליל.  

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

קרן המחקר של מועצת החלב, בשיתוף משרד הבריאות
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לרשות  המעמיד  ברובו,  יישומי  במחקר,  תומכת  הקרן 
הרפתן והבוקר את הכלים הטובים ביותר להגברת התפוקה
עדר  של  משופרת  לבריאות  גם  כמו  העלויות,  ולצמצום 
הרפת  מוצרי  של  ובריאותי  איכותי  וייצור  והבשר  החלב 

לרווחת האדם, קרי:

הבטחת אספקה סדירה של מלוא צריכת חלב ומוצריו  
בישראל, מייצור מקומי ובמחירים סבירים  

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

ייעול ייצור החלב ועיבודו  
ייצור חלב ועיבודו באופן האוהד את הסביבה, שומר על  

משאבי הטבע ומקורות המים, וממחזר תוצרי לוואי  
מתעשיית המזון  

שיפור איכות החלב ובטיחותו לאורך כל שרשרת  
הייצור, העיבוד והשיווק  

שיפור איכות ויעילות הייצור של הבקר, בריאותו  
ורווחתו  

קידום פיתוח “רפת ירוקה”, כולל חיסכון במים, שימוש  
חוזר במים ברפת, טיפוח הסביבה והמראה הירוק,  

הגברת השימוש במערכות סולריות לייצור אנרגיה  
והשקעה ברווחת העובד  

קידום רווחת בעלי חיים במשק הבקר והשפעתה על  
מדדי הבריאות והייצור  

מקצועיות פרופ’ זאב טריינין - יו”ר ועדת ההיגוי העליונה למחקרים ועדות  בידי  הראשון  בשלב  נשפטים  המחקרים 
ולכל ועדה יו”ר: 

ממשק וטיפוח - ד”ר שוקי מירון )מנהל המחקר החקלאי(
בריאות - פרופ’ אורי אורגד )גמלאי( 
הזנה ומספוא - ד”ר גבי עדין )שה”מ( 

פוריות ופיזיולוגיה - ד”ר יואל זרון )שיאון( 
איכות חלב ובריאות העטין - ד”ר שמוליק פרידמן )מועצת 

החלב- מאל”ה( 
גידול וטיפוח בקר לבשר - רחל גבריאלי )שה”מ( 

החלב,  מועצת  מטעם  למחקרים,  העליונה  ההיגוי  ועדת 
ממליצה על המחקרים הנבחרים והמדען הראשי של משרד 

החקלאות נותן את אישורו הסופי.
פרויקטים כ-60  מממנת  הבקר  למדעי  המחקר  קרן 
מחקריים בו בזמן )דוחות מחקרים שהסתיימו נמצאים באתר 

מועצת החלב(.

התפלגותאלפי ש”חנושא

90022.5%הזנה ומספוא

17.0% 685 בריאות המקנה
21.0% 840 פוריות ופיסיולוגיה

23.0% 925 טיפוח
11.5% 455 חלב

5.0% 195 בשר
100% 4,000 סה”כ

קרן המחקר למדעי הבקר 2014

חברי ועדת היגוי עליונה למחקרים: 
יו”ר פרופ’ זאב טריינין )מועצת החלב( 

חברים: פרץ שורק, אפרים עזרא )נציגי התאחדות 
מגדלי בקר(, ד”ר בני שריר )נציגי החקלאית(, זאב 

פייקובסקי, ישראל בליט )נציגי מחלבות(, ד”ר 
שוקי מירון, ד”ר נורית ארגוב )נציגי חוקרים(, ד”ר 
גבי עדין, דורית כבביה )נציגי שה”מ(, ד”ר שמוליק 

פרידמן )מועצת החלב(.

להלן התפלגות תקציב הקרן בשנת 2014 לפי תחומים:

תקציב הקרן 4,000,000 ₪.
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התפלגותאלפי ש”חמוסד

47.5% 1,905 מינהל המחקר החקלאי

11.5% 465 הפקולטה לחקלאות
8.0% 328המכון הווטרינרי

6.0% 240 התאחדות מגדלי בקר לחלב
4.0% 165 שה"מ

11.0% 427 בי”ס וטרינרי
1.5% 60 "החקלאית"

4.5% 175 מאל"ה )מועצת החלב(

6.0% 235מו”פ העמק

100% 4,000 סה”כ

התפלגות תקציב הקרן לפי מוסדות:

נאוספורה כגורם הפלה בבקר
המחקר הרטרוספקטיבי נוהל בידי ד”ר בני שריר וד”ר מיכאל 
ואן סטרטן מ”החקלאית”, בשיתוף חוקרים מביה”ס לרפואה 

וטרינרית והמכון הווטרינרי, והסתיים ב-2014.
כי  ומצא  הישראלי  במשק  ההפלה  גורמי  את  בחן  המחקר 
העיקרי  הגורם  הוא  תאי,  חד  טפיל   - קנינום  נאוספורה 
בראשות  חוקרים,  צוות  במקביל,  )כ-50%(.  בבקר  להפלות 
ד”ר מוניקה מזוז מהמכון הווטרינרי, פיתח שיטה מעבדתית 
תרכיב  בפיתוח  כשלב  גדולות  בכמויות  הטפיל  לגידול 
ניסיוני שמוזרק  תרכיב  פותח   2014 הפלות. בשנת  למניעת 
לפרות בהיריון כדי למנוע הפלות. הפרויקט נמצא בעיצומו 

ויימשך בשנים הקרובות.

נושאי מחקר בולטים

מחקר אודות חיידקי הכרס
המחקר  במנהל  חיים  לבעלי  מהמכון  מזרחי,  יצחק  ד”ר 
בשיטות  הכרס  חיידקי  על  מחקרים  מוביל  החקלאי, 
נעכלות  שיפור  המחקרים,  מטרת  המולקולרית.  הביולוגיה 
המזון בכרס והקטנת יצירת גזי חממה. המחקרים יימשכו גם 

בשנים הקרובות.

למחקרים עדיפות  לתת  למחקרים  ההיגוי  ועדת  החליטה   2014 בשנת 
במיוחד הסביבה,  איכות  ושיפור  חיים  בעלי  רווחת  של  בנושאים 

בנושא סילוק שפכים.
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דנה מיניס - מנהלת תחום קידום ההון האנושי

האנושי  ההון  ולהעצמת  לטיפוח  פעילויות  מרכזת  החלב  מועצת 
במסלולי  תמיכה  כוללות  הפעילויות  בפרט.  ההמשך  ודור  בכלל 
פרטנית  ועזרה  מקצועיים  קורסים  קיום  תיכוניים,  על  לימודים 

במסלולי חונכות כלכלית ומקצועית.

מלגות לשנת 2014 
לתלמידי  אחת,  כל  ש”ח   2,000 בסך  מלגות,   13 העניקה  המועצה 
שנה א’ במגמת הנדסאי רפת במכללה הטכנולוגית רופין, וזאת כדי 

להקל עליהם בקבלת ההחלטה לצאת ללימודים אלו. 
במסגרת כנס מדעי הבקר השנתי חולקו שתי מלגות נוספות, על 
סך 5,000 ש”ח כל אחת, לסטודנטים מצטיינים שסיימו את המסלול. 
בנוסף, עובדי המועצה משתלבים כמרצים אורחים בכמה נושאים.

המועצה מעודדת תלמידים בבית הספר לווטרינריה ללמוד, לחקור 
בריאות  על  בדגשים  לחלב,  הבקר  בבריאות  הידע  את  ולהעמיק 
על  מלגות,  שתי  חולקו  זו  במסגרת  חיים.  בעלי  ורווחת  הציבור 
כל אחת, לתלמידים שהגישו עבודות מצטיינות  10,000 ש”ח  סך 
השנתי  הכנס  במהלך  כן  גם  חולקו  אלו  מלגות  אלה.  בתחומים 
למדעי הבקר. כמו כן מעניקה קרן המחקר של המועצה מלגות ל-5 

תלמידי מחקר בסך 40 אלף ש”ח )סך הכול(.

ימי עיון, כנסים וקורסים מקצועיים
לחקלאות  מהפקולטה  סטודנטים  השתתפות  מממנת  המועצה 
קיימה   2014 בשנת  הבקר.  למדעי  השנתי  בכנס  רופין  ומדרשת 
המועצה, יחד עם מט”י נתניה, קורס ניהול כלכלי לעוסקים בענפי 
הרפת והדיר. הקורס, שכלל חמישה מפגשים של חצי יום, התקיים 
בשני מחזורים - במרכז ובצפון הארץ, ונטלו בו חלק 75 משתתפים.

חונכות מקצועית ועסקית
ליצרנים  המיועדת  עסקית  לחונכות  מסגרת  מפעילה  המועצה 
במגזר המשפחתי שמכסת החלב שלהם נמוכה מ-700 אלף ליטרים. 
מטרת החונכות, לסייע ליצרנים אלו לבחון את החלופות העומדות 
הניתן  כלכלי  וליווי  ייעוץ  כולל  הסיוע  בענף.  לעתידם  לרשותם 
בידי יועצים מומחים מהשוק הפרטי, לבחירת היצרן. מועצת החלב 
מממנת 75% מעלות 20 שעות ייעוץ. השנה נרשמו לפרויקט כ-50 

רפתנים, מתוכם כ-40 השלימו את הייעוץ והשתמשו בשירות.

טיפוח ההון האנושי - סיכום שנת 2014
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בשנת 2014 יוצרו בישראל 1,456 מיליון ליטרים חלב, לעומת 
 .)6.1%( ליטרים  מיליון   84 של  עלייה   -  2013 בשנת   1,372
העלייה בייצור נבעה בין השאר מהעלייה בתנובה לנחלבת 

)כליטר אחד לנחלבת ביום(.

מכסת החלב, לשנת 2014, כפי שפורסמה ברשומות, הייתה 
כ-100  ב-2013.  מאשר  יותר  ליטרים  מיליון  ב-30   -  1,376
ממחיר  נמוך  בפדיון  למכסה  מעבר  יוצרו  ליטרים  מיליון 
שהביקושים  הרי  בייצור,  העלייה  למגמת  בניגוד  המטרה. 
המקומיים לחלב לא עלו באותו קצב ו-145 מיליון ליטרים 
הופנו לייבוש של 14 אלף טונות של אבקת חלב כחוש, בעוד 
הביקושים המקומיים לחלב כחוש הם כ-7 אלף טונות בשנה 
בלבד. ואכן, המועצה ייצאה 4,000 טונות אבקה והגדילה את 

המכירות לתעשיות מקומיות לייצור שוקולד ומזון לבע”ח.

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

הוא אזור העמקים )30%(.
לזו בכל השנים  זו  דומות  הייצור  כי התפלגויות  לציין  יש 

היות שמדובר בענף מתוכנן במשטר של מכסות ייצור.

נתוני איכות החלב דומים לאלו שבשנים האחרונות: 94% 
מהחלב הוא מתחת ל-300 אלף תאים סומאטיים למ”ל ו-35% 
מתחת ל-200 אלף )מעולה(; 99% מהחלב הוא מתחת ל-50 

אלף חיידקים למ”ל ו-58% מתחת ל-10 אלפים )מעולה(.

על  ב-2014  עמדה  הגולמי  בחלב  הממוצעת  השומן  תכולת 
3.68% לשומן, לעומת 3.76% ב-2013; תכולת החלבון בחלב 

הגולמי עמדה על 3.34% - כמו ב-2013.

ביחס  ב-4%  ירדו   2014 בשנת  הגולמי  החלב  מחירי 
 2% של  שוטף  )ניכוי  הפריון  ניכויי  בשל  בעיקר  ל-2013, 
השנים פני  על  שנפרש  אג’   6.9 של  מיוחד  וניכוי  בשנה 

החלב(  ענף  לייעול  הממשלה  החלטת  במסגרת   2016-2013
 2014 ירידת מחיר הגרעינים. מחירי החלב בשנת  וגם בשל 

התבססו על סקר הרווחיות משנת 2013.

בבית- אחת  )רפת  רפתות  כ-100  נסגרו   2014 בשנת 
במגזר  רפתות  והשאר  אחת,  שיתופית  רפת  חקלאי,  ספר 
לוותה  המשפחתי  במגזר  היצרנים  פרישת  המשפחתי(. 
במענקי פרישה, ומכסת הפורשים נפדתה בידי יצרנים אחרים 
בסקטור שהגדילו את יחידות הייצור. הייצור הממוצע לרפת 

משפחתית עלה ב-22%.

בכ-3.5   2014 בשנת  נאמד  הרפת  בשער  הייצור  ערך  סך 
פרות  מכירת  בגין  ש”ח  מיליון  כ-320  מהם  ש”ח,  מיליארד 

לבשר ועגלים צעירים לפיטום.

ייצור חלב בקר
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סידן הינו מינרל חשוב לבניית 
העצם בתקופת הגדילה ולשמירה 

עליה בהמשך החיים. תפקידיו 
הנוספים מתקשרים לתהליכי 

קרישת דם, העברת אותות עצביים 
ולפעילות תקינה של השרירים. 

מגנזיום הינו מינרל חשוב 
המשפיע על תהליכי בניית העצם. 

תפקידיו הנוספים מתקשרים 
לפעילותם התקינה של השרירים 

והעצבים ולשמירה על קצב לב 
תקין.

אבץ הינו מינרל חיוני לתפקוד 
המערכת החיסונית, ולפעילות 
אנזימים רבים בגוף. תפקידיו 

הנוספים מתקשרים לאיחוי 
פצעים, לבריאות העור והשיער 

ולסיוע בבניית חלבוני הגוף.

ויטמין A הינו רכיב תזונה החיוני 
לראיית לילה, להתמיינות תאים, 

לגדילה ולהתפתחות. תפקידיו 
הנוספים מתקשרים לתפקוד 

מערכת החיסון, והוא נחשב לנוגד 
חימצון רב עוצמה. 

ויטמין B12 הינו רכיב תזונה חשוב 
לתפקוד מערכת העצבים וליצירת 

תאי דם אדומים. מקורותיו
של ויטמין זה הם מזונות מהחי 

בלבד: חלב ומוצריו, בשרים, עוף, 
דגים וביצים.

החלבון הינו רכיב חיוני בתפריט 
בריא ומאוזן, וידוע כאחד מאבות 

המזון. לחלבון תפקיד מפתח 
בבריאות האדם והוא חיוני 
לגדילה והתפתחות תקינות.
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התפלגות חודשית של מכסות חלב בקר 2014-2009

חודשים
העמקים: כינרות, הירדן ובית-שאןהתפלגות ארצית

200920102011201220132014200920102011201220132014

 9.43  9.43  9.43  9.43  9.43  9.43  8.46  8.46  8.46  8.46  8.46  8.46 ינואר

 8.86  8.86  8.86  8.86  8.86  8.86  7.73  7.73  7.73  7.73  7.73  7.73 פברואר

 10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  8.87  8.87  8.87  8.87  8.87  8.87 מרץ

 9.39  9.39  9.39  9.39  9.39  9.39  8.68  8.68  8.68  8.68  8.68  8.68 אפריל

 9.21  9.21  9.21  9.21  9.21  9.21  9.07  9.07  9.07  9.07  9.07  9.07 מאי

 8.37  8.37  8.37  8.37  8.37  8.37  8.48  8.48  8.48  8.48  8.48  8.48 יוני

 7.96  7.96  7.96  7.96  7.96  7.96  8.37  8.37  8.37  8.37  8.37  8.37 יולי

 6.77  6.77  6.77  6.77  6.77  6.77  8.03  8.03  8.03  8.03  8.03  8.03 אוגוסט

 5.95  5.95  5.95  5.95  5.95  5.95  7.66  7.66  7.66  7.66  7.66  7.66 ספטמבר

 6.87  6.87  6.87  6.87  6.87  6.87  8.05  8.05  8.05  8.05  8.05  8.05 אוקטובר

 7.90  7.90  7.90  7.90  7.90  7.90  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00 נובמבר

 9.29  9.29  9.29  9.29  9.29  9.29  8.60  8.60  8.60  8.60  8.60  8.60 דצמבר

העמקים ארצית
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אספקה חודשית של חלב בקר למחלבות

חודשים
20132014

אחוזיםאלפי ליטריםאחוזיםאלפי ליטרים
 8.38  121,935  8.23  112,938 ינואר

 7.91  115,103  7.78  106,681 פברואר
 9.06  131,880  8.97  123,099 מרץ

 8.86  129,016  8.85  121,407 אפריל
 9.19  133,796  9.09  124,762 מאי
 8.77  127,663  8.47  116,214 יוני
 8.59  125,018  8.31  114,016 יולי

 7.98  116,166  7.72  105,953 אוגוסט
 7.57  110,179  7.66  105,040 ספטמבר
 7.89  114,870  8.24  113,058 אוקטובר

 7.69  112,007  7.89  108,305 נובמבר
 8.12  118,227  8.78  120,411 דצמבר
 100.00  1,455,859  100.00  1,371,886 סה”כ
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ייצור ומכסות חלב בקר בשנת 2014 - אלפי ליטרים

מכסות וייצור חלב בקר - מיליוני ליטרים

ייצורמכסהשנים
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 
2013 1,365  1,372 
2014 1,373  1,456 

מכסה

ייצור

מכסה מגזר
שנתית

אי חריגהיצור שנתי
ביצוע

חריגה  /  
אי ביצוע 

נטו

חריגה
נטו - 

%
8.81% 68,522  2,705  71,226  846,388  777,866 מגזר שיתופי- קיבוצים ומושבים שיתופיים

2.46% 14,304  13,199  27,503  595,967  581,663 מגזר משפחתי
0.67% 90  340  430  13,504  13,413 בתי-ספר חקלאיים ורפת מחקר

6.04% 82,916  16,244 99,159  1,455,859  1,372,943 סה”כ

 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 
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התפלגות רפתות עפ”י מגזרים ומחוזות משרד החקלאות

סה”כבתי-ספרמשפחתישיתופימחוזות
 66  53  13 גולן-גליל עליון
 57  1  40  16 הגליל המערבי

 270  3  215  52 עמקים
 92  4  66  22 מרכז

 172  4  154  14 השפלה וההר
 180  2  132  46 דרום
 837  14  660  163 סה”כ

סה”כבתי-ספרמשפחתישיתופימחוזות

 129,583  -    52,456  77,128 גולן-גליל עליון
 119,516  768  29,754  88,994 הגליל המערבי

 437,953  2,150  187,185  248,618 עמקים
 191,502  3,895  68,749  118,858 מרכז

 217,623  5,083  146,434  66,107 השפלה וההר
 359,680  1,608  111,388  246,684 דרום
 1,455,858  13,504  595,967  846,388 סה”כ

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

סה”כבתי-ספרמשפחתישיתופימחוזות
 121,373  -    49,898  71,475 גולן-גליל עליון
 113,709  778  29,537  83,394 הגליל המערבי

 408,875  2,224  181,707  224,944 עמקים
 176,365  3,653  65,922  106,791 מרכז

 209,099  4,986  142,712  61,401 השפלה וההר
 342,874  1,734  111,277  229,863 דרום
 1,372,295  13,375  581,054  777,866 סה”כ

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

נתוני ייצור ומכסות בחתכים שונים - 2014  
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מגזר מגזר שיתופי מחוזות
משפחתי

בתי ספר 
ורפת מחקר

סה”כ

 1,963  -    990  5,933 גולן-גליל עליון
 2,097  768  744  5,562 הגליל המערבי

 1,622  717  871  4,781 עמקים
 2,082  974  1,042  5,403 מרכז

 1,265  1,271  951  4,722 השפלה וההר
 1,998  804  844  5,363 דרום

 1,739  965  903  5,193 ממוצע ארצי

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

התפלגות ייצור חלב בקר עפ”י מגזרים

58.1%

0.93%

40.9%
מגזר שיתופי

מגזר משפחתי
בתי ספר

התפלגות ייצור חלב בקר עפ”י מחוזות 

8.2%
8.9%

24.7%

30.1%

14.9%

13.2%

גולן-גליל עליון
הגליל מערבי

עמקים
מרכז

השפלה וההר
דרום
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חמישה ארבעהשלושהשנייםיצרן אחדסוג
ויותר

מספר סה”כ
יישובים

4921203648660119מספר רפתות
4922401081640896מספר יצרנים

חלק היצרנים שבהתאגדויות: 43%       הערה: התאגדות = שותפות או אגודה שיתופית

סה”כשלושהשנייםיצרן אחדסוג
1202815163מספר רפתות
1205645221מספר 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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200120072011201220132014מליוני ליטרים
93712111עד 3 

3-49948111112110105
4-56577813
5-66191121

52242424343מעל 6
209165163163164163סה”כ

התפלגות רפתות במגזר השיתופי לפי גודל מכסה 

20012013 20072014

רחל סלוצקי - נהלל, שנת 1923 
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200120072011201220132014אלפי ליטרים
457274503110537עד 400

600-400356281366357233168
800-600103131135135161198

1,000-8005355961038466
1,200-1,000333336395966
1,400-1,20082335382735

153358598790מעל 1,400
1,025830776762756660 סה”כ

התפלגות רפתות במגזר המשפחתי לפי גודל מכסה

20012013 20072014
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200620072008200920102011201220132014מגזר
 846,388  797,824  773,482  770,741  718,472  699,734  734,464  685,759  644,467 שיתופי

 595,967  560,388  557,460  554,010  520,293  504,220  525,850  487,454  468,072 משפחתי
 13,504  13,715  13,337  13,597  12,969  12,727  12,992  12,157  11,721 בתי ספר

 1,455,859  1,371,928  1,344,279  1,338,349  1,251,735  1,216,681  1,273,306  1,185,369  1,124,260 סה”כ

התפתחות ייצור החלב - אלפי ליטרים 

200620072008200920102011201220132014מגזר
163164163 163  163  165  165  165  167 שיתופי

762756660 775  774  787  811  830  844 משפחתי
151514 15  15  15  15  15  15 בתי ספר

 837  935  940  953  952  967  991  1,010  1,026 סה”כ

התפתחות מספר רפתות

200620072008200920102011201220132014מגזר
 5,193  4,865  4,745  4,728  4,408  4,241  4,451  4,156  3,859 שיתופי

 903  741  732  715  672  641  648  587  555 משפחתי
 965  914  889  906  865  848  866  810  781 בתי ספר

 1,739  1,467  1,430  1,404  1,315  1,258  1,285  1,174  1,096 סה”כ

התפתחות ייצור ממוצע לרפת - אלפי ליטרים
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ייצור ממוצע לרפת מספר רפתות

קיבוץ שלוחות - מנחם לוטן ומשה כץ 

מספר רפתות וייצור ממוצע לרפת
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בתחילת שנת 2013 שונתה תכולת הרכיבים הנורמטיביים  
מ-3.288% ו-3.688% לחלבון ושומן 3.319% ו-3.178%  

לחלבון ושומן, בהתאמה.   
3.68% הייתה   2014 בשנת  הממוצעת  השומן  תכולת   

לעומת 3.76% שנה קודם.  

אחוז חלבוןאחוז שומןחודש
3.76%3.38%ינואר

3.71%3.37%פברואר
3.63%3.32%מרץ

3.63%3.30%אפריל
3.60%3.28%מאי
3.59%3.24%יוני
3.57%3.29%יולי

3.68%3.32%אוגוסט
3.73%3.35%ספטמבר
3.78%3.41%אוקטובר

3.78%3.42%נובמבר
3.75%3.41%דצמבר
3.68%3.34%ממוצע

תכולת רכיבי חלב בחלב בקר גולמי בשנת 2014 )גר’/100 מ”ל(

אחוז חלבון
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,3.34% היתה  הממוצעת   2014 בשנת  החלבון  תכולת   
זהה לשנה הקודמת.  

רכיבי חלב - שומן וחלבון 
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השפעת הרכיבים חלבוןשומןשנה
על המחיר 
האפקטיבי

2005 3.67  3.23 1.14 
2006 3.66 3.62 1.12 
2007 3.70  3.28 1.13 
2008 3.71    3.29 1.13 
2009 3.69   3.29 1.12 
2010 3.70  3.27 1.13 
2011 3.72   3.32 1.12 
2012 3.77   3.32 1.14 
2013 3.76  3.34 1.13 
2014 3.68  3.34 1.10 

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

חלבון שומן
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שיפור איכות חלב בקר הוא אחד האתגרים החשובים של 
ענף החלב בישראל. בשנת 1997 נכנס לתוקפו תקנון איכות 
חלב של מועצת החלב וניכר שיפור מתמיד באיכות החלב 
המתקבל במחלבות. שיפור זה מתבטא בתפוקות, במשך חיי 
נכתב  התקנון  ובטעמם.  באיכותם  החלב,  מוצרי  של  המדף 
והוא  החלב,  יצרני  ונציגי  המחלבות  נציגי  עם  במשותף 
ואת   )55 )ת”י  גולמי  בקר  לחלב  הישראלי  התקן  את  תואם 
רבות  מבחינות  ובאירופה.  בארה”ב  הנהוגים  הסטנדרטים 
מחמירים בישראל אף יותר ומספר הבדיקות היחסי בישראל 
את  מגדיר  התקנון  ובארה”ב.  באירופה  מהמקובל  גבוה 
וספירה כללית של  סומטיים  פי ספירת תאים  הסיווגים על 
חיידקים ומגדיר את הדרישות גם בפרמטרים האלה: חומרים 
מעכבים, טעם, ריח, מראה, חמיצות, מים מוספים, טמפרטורה, 

ניקיון כללי, תנאי אחסון במשק ומועדי איסוף. 

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

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

מפרה עם סת”ס גבוה(  
ההחמרה בסיווג החלב, הן במסגרת תקנון איכות החלב  .3
של מועצת החלב והן בתקן הרשמי לחלב גולמי ת”י 55  
ליווי מקצועי של המערך הארצי לבריאת העטין ואיכות  .4
חלב )מאל”ה(, הן למשקים עם סת”ס גבוה והן למשקים  

טובים המעונינים להמשיך ולהשתפר.  

איכות החלב

34 שנתון מועצת החלב 2014



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 2008-201010
נמוך מ-100מעל 50-1050עד 2010-201510

*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 300-225375-300450-375450עד 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 2011-2012220
נמוך מ-400מעל 300-200300-400400עד 2013-2015200

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

*תקן ישראלי לחלב פרה גולמי
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ספירת תאים 
סומטיים  2014

ספירת חיידקים 
כללית 2014

35.3%57.9%מעולה
58.3%41.3%א’

6.4%0.8%ב’, ג’

התפלגות החלב שנקלט במחלבות, לפי דרגות איכות - 2014
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ספירת חיידקים כללית

ב’, ג’מעולה א’

ספירת תאים סומטיים

57.9%

41.3%

0.8%

35.3%

58.3%

6.4%
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משפחתי ממוצע ארצישיתופי

2002200320042005200620072008200920102011201220132014
 223  220  223  218  200  193  207  210  193  203  224  241  248 שיתופי

 219  216  216  220  204  201  218  231  201  230  239  265  277 משפחתי
ממוצע 

ארצי 
 258  249  230  215  196  218  211  196  202  219  220  218  221 

מקור: המעבדה המרכזית לבדיקת חלב גולמי, קיסריה

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

480

430

380

330

280

230

180
 1999  2000  2001  2002   2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
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החל מינואר 2013 מתבסס מחיר המטרה על סקר עלויות החלב לשנת 
2011. הסקר נערך בשנת 2012, על נתוני 2011, בקרב מדגם מייצג של 
138 רפתות, ואושר בוועדת ההיגוי. ממצאי הסקר הובאו לידי ביטוי 
בקביעת מחיר המטרה החל מינואר 2013. הפריון הענפי שנאמד בסקר 
ההתייעלות  לרכיב  בדומה  בשנה,   2% על   2011-2009 בשנים  עמד 
בענף  להתייעלות  ההסכם  פי  על  המטרה.  מחיר  בתחשיב  המגולם 
אז  עד  ב-2017;  וייושם   2015 הענפי הבא בשנת  הסקר  ייערך  החלב 
יעודכן מחיר המטרה בהתאם לבסיס שנאמד בסקר 2011 - בניכוי 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 2014 על 2.19 ש”ח. 
מחיר זה כלל היטל למועצת החלב בשיעור 3.90 אג’ לליטר.

מחיר המטרה בשער המשק, לפני זקיפת דמי שירות מועצת החלב, 
 2013 בשנת  לליטר  2.23 ש”ח  לעומת  לליטר,  2.15 ש”ח  ב-2014  היה 
לליטר  אג’  בכ-9  ירד  המטרה  מחיר  כלומר,  שוטפים(.  )במחירים 

בממוצע שהן כ-4%.

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

 212.37  3.90  208.47 ינואר-מרץ 
 214.24  3.90  210.34 אפריל-יוני

 228.83  3.90  224.93 יולי- ספטמבר
 218.80  3.90  214.90 אוקטובר- דצמבר

 218.56  3.90  214.66 ממוצע חשבוני
3.718% שומן ו-3.319% חלבון

מחיר מטרה לחלב בקר בשער המשק
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אג’ לליטרהוצאות
 35.25 עבודה, עצמית ושכירה

 144.65 מזון, מרוכז וגס
 37.40 חומרים ושירותים

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

 29.60 

 246.90 סך הוצאות

אג’ לליטרהכנסות
תוצרת לוואי - עגלים בני שבוע ויציאת 

פרות
 22.04 

חלב - מחיר מטרה, ללא דמי שירות,  
מושווה רכיבים

 214.66 

 236.70 סך הכנסות

חשבון הכנסות והוצאות ממוצעות לליטר חלב במכסה שנת 2014

תרשים התפלגות הכנסות והוצאות

החזר הון 11.99%

חו"ש 15.15%

עבודה 14.28%

מזון 58.59%

תוצרת לוואי 9.31%

מבוסס על סקר 2011

חלב 90.69%
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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

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%
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  409  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  431  382 3.66%3.24%
2012 163 495  658  107,736  11,706  433  379 3.70%3.24%
2013 163 402  565  110,618  11,781  436  384 3.70%3.26%
2014 163 415  578  111,786  12,083  440  395 3.64%3.27%

העדר  ספר  את  המנהלת  לחלב,  בקר  מגדלי  התאחדות 
הישראלי, אוספת נתונים על כ-90% מהבקר לחלב בישראל. 
לגבי כל פרה ופרה נרשמים פעם בחודש נתוני התנובה, הרכב 
העדר  ספר  וכו’(.  ייבוש  )המלטות,  ואירועים  איכותו  החלב, 
הוא כלי ניהולי הן ברמת הרפת הבודדת, המשתמשת בנתוניו 
לקבלת החלטות, והן ברמה המערכתית המבססת על פי נתוניו 

את התוכנית הארצית לטיפוח. 

ספר העדר הישראלי נחשב לאחד הטובים בעולם והוא מקיף 
את כל הפעיליות הקשורות לפרה, לעדר ולמערכת הארצית. 
ואלה עושים  לגופי הענף באופן ממוחשב  הנתונים נשלחים 

בהם שימוש מיידי ומועיל.

להלן טבלאות ותרשימים מספר העדר.
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א 
 ל
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ממוצע לפרהממוצע חודשי
עדרים מגזר

בביקורת
פרות 

בביקורת
חלב 
ק”ג-
שנה

אחוז 
שומן

אחוז 
חלבון

סת”ס 
)אלף 
לק”ג(

יציאה 
)%(

ממוצע 
פרות 
לרפת

ייצור 
ממוצע 

לרפת
 955,329  85 30.80% 262 3.71%3.26% 11,238  38,679  455 משפחתי

 5,168,809 428 29.20% 262 3.69%3.27% 12,077  70,190  164 שיתופי
 2,072,029  176 29.70% 262 3.70%3.26% 11,781  108,869  619 סה”כ

נתוני ספר העדר לשנת 2013, 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
 1,121,302  96 34.40% 274 3.68%3.27% 11,712  38,487  402 משפחתי

 5,476,646  443 34.20% 270 3.63%3.27% 12,376  72,131  163 שיתופי
 2,365,659  196 34.20% 271 3.64%3.27% 12,083  110,618  565 סה”כ

נתוני ספר העדר לשנת 2014, עפ”י מגזרים

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 
ובמקרים  הגופה,  של  והכילוי  ההובלה  עלויות  את  מכסה 
מסוימים  - גם פיצוי למגדל. הביטוח ממומן מתקציב מועצת 

החלב ומבוצע באמצעות הקרן לנזקי טבע בחקלאות.

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

מרפתות החלב.

עד גיל 6שנים
חודשים

מעל גיל 6
חודשים

סה”כ

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 5,243  15,017  20,260 
2012 5,726  16,704  22,430 
2013 6,767  16,672  23,439 
2014 7,470  17,709  25,179 

סיכום ביטוח פסילות ותמותה של עדר הבקר

שנה

ביטוח עדר הבקר
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שיווק חלב ומוצריו

3
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הגידול בצריכת מוצרי חלב מייצור מקומי, במונחי שווי ערך 
נוזלים, עמד בשנת 2014 על 0.8% )כמו ב-2013(, בעוד הגידול 
ירדה  לנפש  הצריכה  כלומר,  ב-1.9%.  נאמד  באוכלוסייה 
ב-1.1%. סך הצריכה השנתית של מוצרי חלב לנפש נאמדת 

ב-174 ליטר, לעומת 176 ב-2013.

בניגוד למגמה הכללית, הרי שבגבינות הקשות נרשמה עלייה 
עומד  שבהן  שנים  כמה  אותנו  מלווה  זו  תופעה   .3.5% של 

בעוד   ,4.5% על  הקשות  בגבינות  הממוצע  השנתי  הגידול 
הגידול הממוצע בשוק כולו עומד על 1.5% בלבד.

המחזור הכספי של ענף החלב במונחי מחירים לצרכן מוערך 
ל: 26% חלב שתייה ומשקאות  ונחלק  בכ-10 מיליארד ש”ח 
חלב, 31% תוצרת ניגרת ומעדנים, 40% גבינות ו-3% חמאה.

שיווק חלב ומוצריו בשנת 2014
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מדד מחירים לצרכן של חלב ומוצריו, ממוצע שנתי )2002=100(

20072008200920102011201220132014
 144.26  146.97  140.82  140.31  136.9  134.1  130.3  115.0 חלב ומוצרי חלב

 141.94  141.43  134.62  132.39  130.0  130.5  129.3  115.0 חלב
 163.55  163.55  156.56  151.41  145.5  142.0  137.1  117.1 לבן, אשל, יוגורט וכו’

 135.31  144.35  138.55  131.56  121.2  119.2  118.0  108.2 שמנת
 164.51  160.46  147.29  137.30  125.8  127.5  125.9  110.2 חמאה
 139.69  145.51  139.63  144.80  142.7  137.4  132.3  117.0 גבינה

 124.26  123.67  121.81  119.77  115.8  112.7  109.1  104.3 מדד כללי
 143.21  144.25  137.28  136.21  131.1  129.5  126.1  113.5 מזון ללא פירות וירקות

סקר הוצאות 
המשפחה

 00-01 02-0304-0506-0708-0910-1112-13

01/0301/0501/0701/0901/1101/1301/15מיושם מחודש
 5.00  5.09  5.29  6.20  5.85  6.20  5.80 חלב ומשקאות

 5.77  6.07  6.60  7.30  6.43  6.90  6.20 תוצרת ניגרת    
 7.38  7.81  8.84  9.10  8.27  8.70  8.10 גבינות
 0.58  0.53  0.47  0.50  0.44  0.40  0.40 חמאה

סה"כ מוצרי 
חלב

 20.50  22.20  20.99  23.10  21.20  19.50  18.73 

סה"כ משקל 
המזון בסל 

הצריכה

 169.90  172.50  170.74  183.80  168.80  165.46  167.04 

משקל מוצרי 
החלב בסל המזון

12.1%12.9%12.3%12.6%12.6%11.8%11.2%

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

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

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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השינויים במחירים המפוקחים לחלב ומוצריו

בשיעור  והתייקרו  לצרכן  המחירים  עודכנו   2013 בפברואר 
ועלה  מוסף  ערך  מס  שונה  יוני  בחודש   .4.06% של  ממוצע 
המחירים  עודכנו   2014 שנת  בתחילת  ל-18%.  מ-17% 
המפוקחים והוזלו בשיעור ממוצע של 1.5%, יחד עם עדכון זה 

02/17/201301/01/2014
מחיר

קמעונאי
מחיר

לצרכן 
כולל

מע”מ 
18%

שיעור
התייקרות

פער
קמעונאי

מחיר
קמעונאי

מחיר
לצרכן 

כולל
מע”מ 

18%

שיעור
הוזלה

פער
קמעונאי

חלב טרי 3% שומן )רגיל(
שקית 1 ליטר

 4.02  5.28 3.9%10.2% 4.04  5.30 0.4%10.1%

חלב טרי 1% שומן )רגיל(
שקית 1 ליטר

 3.77  4.95 3.5%10.1% 3.77  4.95 0.0%10.1%

חלב טרי 3% שומן )רגיל(
קרטון 1 ליטר

 4.82  6.54 3.4%13.0% 4.64  6.30 -3.7%13.1%

חלב טרי 1% שומן )רגיל(
קרטון 1 ליטר

 4.50  6.11 3.2%13.1% 4.35  5.90 -3.4%13.0%

אשל 4.5% שומן
20 מ"ל

 1.20  1.66 14.7% 1.19  1.65 -0.6%14.9%

גיל 3% שומן
200 מ"ל

 1.10  1.52 3.9%14.6% 1.10  1.52 0.0%14.6%

שמנת חמוצה 15% שומן
200 מ"ל

 1.80  2.47 3.3%14.0% 1.78  2.44 -1.2%13.9%

17.0% 6.60  4.64 שמנת מתוקה 38% שומן

1.2%12.9% 4.13  3.05 8.5%12.9% 4.08  3.01 חמאה רגילה 100 גרם

14.6% 5.11  3.70 גבינה לבנה 5% 250 גרם 

גבינה קשה עמק 
חריץ 1 ק”ג

 33.48  45.96 2.4%14.0% 33.03  45.45 -1.1%14.2%

גבינה קשה גלבוע
חריץ 1 ק”ג

 31.61  43.72 2.7%14.7% 31.19  43.14 -1.3%14.7%

התווספו לרשימת מוצרי החלב המפוקחים גבינה לבנה ושמנת 
המפקח  הנחיות  עפ”י  מוצרים.   12 כוללת  והרשימה  מתוקה 
על המחירים במשרד החקלאות, הפיקוח אמור להתייחס גם 

למוצרים דומים.

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

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  7,911 2.4%
2013 440,539  178,876  96,149  33,486  6,122  1,416  8,060 0.8%
2014 439,187  175,933  96,957  34,693  6,231  1,428  8,216 0.9%

מגמה 
מ-2013

-0.3%-1.6%0.8%3.6%1.8%0.9%1.9%

מגמה 
שנתית 

ממוצעת

1.7%1.7%1.8%4.4%0.8%2.3%1.9%

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

שיווק שנתי במיליוני ליטרים - שווה ערך נוזלים

ים
טר

לי
ני 

ליו
מי 1800
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1,200
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שיווק מוצרי חלב מחלב בקר
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חלב שתייה שנה
ומשקאות

ליטרים

תוצרת 
ניגרת 

ומעדנים
ליטרים

גבינות 
לבנות

ק"ג

גבינות 
קשות 

ומותכות
ק"ג

חמאה 
שולחנית

ק"ג

שווה ערך 
נוזלים*

ליטרים

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  12.38  4.0  0.76  176.6 
2012 55.4  23.6  12.33  4.0  0.75  177.6 
2013 54.7  22.2  11.93  4.2  0.76  175.7 
2014 53.5  21.4  11.80  4.2  0.76  173.8 

1.05%-0.16%-3.51%1.07%1.64%-2.2%-מגמה מ-2013
מגמה שנתית 

ממוצעת
-0.25%0.32%0.06%2.42%-1.10%0.62%

סיכום שיווק מוצרי חלב מחלב בקר לנפש

* עפ”י מקדמי ייצור מקובלים בענף

שיווק שנתי לנפש - שווה ערך נוזלים

 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
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התפלגות השיווק לפי קבוצות מוצר, במונחי נוזלים )2014(

התפלגות השיווק לפי קבוצות מוצר, במונחי שומן )2014(

חלב שתייה ומשקאות 28%

חמאה שולחנית 13%

חלב שתייה ומשקאות 31%

חמאה שולחנית 1%

תוצרת ניגרת ומעדנים 12%

גבינות לבנות 31%
גבינות קשות ומותכות 25%

גבינות לבנות 20%
גבינות קשות ומותכות 23%

תוצרת ניגרת ומעדנים 16%
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חלב שתייה שנה
מפוסטר

חלב שתייה 
עמיד

משקאות 
חלב 

מפוסטרים

משקאות 
חלב עמידים

סה”כ
חלב שתייה 

ומשקאות

מזה עמידים

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%
2013 370,356  13,418  56,070  695  440,539 3%
2014 373,805  10,292  54,359  730  439,187 3%

שיעור שינוי
2013-2014

0.9%-23.3%-3.1%5.1%-0.3%

מגמה שנתית 
ממוצעת

2005-2014

2.7%-7.3%-1.4%-10.5%1.7%

שיווק חלב שתייה ומשקאות המיוצרים מחלב בקר - אלפי ליטרים

שיווק חלב שתייה ומשקאות

ים
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ליו
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חלב שתייה ומשקאות
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שיווק תוצרת ניגרת “לבנה” - אלפי ליטרים

שמנת יוגורטלבנייהלבןשנה
חמוצה

שמנת 
מתוקה

תוצרת ניגרת
לשתייה על

בסיס יוגורט

סה”כ 
ניגרת 

לבנה
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  9,803  102,014 
2009 17,412  6,558  37,830  21,865  11,122  9,078  103,865 
2010 17,675  6,340  39,526  22,815  10,462  9,209  106,027 
2011 17,463  6,198  39,264  23,487  12,619  9,791  108,822 
2012 18,404  5,919  41,543  24,393  13,248  10,661  114,168 
2013 17,939  5,728  42,567  23,785  13,600  9,561  113,180 
2014 16,696  5,324  41,433  23,795  15,136  12,021  114,405 

16.3%5.2%40.5%23.2%14.8%11.7%100.0%התפלגות ב-2014
שיעור שינוי
2013-2014

-6.9%-7.1%-2.7%0.0%11.3%25.7%-1.2%

מגמה שנתית 
ממוצעת

2005-2014

1.1%-5.0%2.6%1.7%7.1%2.1%

שיווק תוצרת ניגרת “לבנה”

תוצרת ניגרת

ים
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שיווק  מעדני חלב - אלפי ליטרים

סך הכל מעדני חלבמעדני קרםמעדני פרישנה
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 38,690  33,742  72,432 
2013 34,404  31,292  65,697 
2014 30,078  31,449  61,528 

שיעור שינוי
2013-2014

-12.6%0.5%-6.3%

מגמה שנתית 
ממוצעת

  2005-2014

-1.9%0.1%-0.9%

התפלגות ב-2014

שיווק מעדני חלב - אלפי ליטרים

 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013    2014

ים
טר

לי
ני 

ליו
מי 80,000

75,000

70,000

65,000

60,000

55,000

50,000

לבנייה 5%

תוצרת ניגרת לשתיה 10% לבן 15%

שמנת מתוקה 13%

יוגורט 36%
שמנת מתוקה 21%
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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 

מחלב
בקר

סה”כ 
גבינות 
לבנות 
מחלב 

בקר
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 
2013 2,507  42,004  4,343  3,647  2,302  30,044  11,303  96,149 
2014 2,746  41,898  3,957  4,159  2,813  29,921  11,463  96,957 

שיעור שינוי 
2014-2013

9.5%-0.3%-8.9%14.0%22.2%-0.4%1.4%0.8%

מגמה שנתית 
ממוצעת

-4.6%3.3%-3.5%5.6%-1.3%1.8%1.4%1.8%

שיווק גבינות לבנות מחלב בקר - טונות
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שיווק גבינות קשות ומותכות מחלב בקר - טונות

גבינות שנה
קשות

גבינות 
מותכות

סך הכל 
גבינות קשות 

ומותכות
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 
2013 32,136  1,350  33,486 
2014 33,370  1,323  34,693 

שיעור שינוי -2013
2014

3.8%-2.0%3.6%

מגמה שנתית 
ממוצעת

  2005-2014

4.1%1.4%4.0%

גבינות קשות ומותכות מחלב בקר

שיווק גבינות קשות ומותכות מחלב בקר - טונות

 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
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5657 שנתון מועצת החלב 2014שנתון מועצת החלב 2014



טוןשנה
2005 5,816 
2006 6,217 
2007 6,175 
2008 5,146 
2009 5,334 
2010 5,016 
2011 5,906 
2012 5,894 
2013 6,122 
2014 6,231 

שיעור שינוי 
2013-2014

1.8%

מגמה שנתית 
ממוצעת 

  2005-2014

0.6%

שיווק חמאה שולחנית מחלב בקר - טונות

יצוא מוצרים מחלב בקר - טונות

חלב שנה
שתייה 

ומשקאות

תוצרת 
ניגרת

גבינות 
לבנות

גבינות 
קשות 

ומותכות

אבקת חלבחמאה

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 
2013 137  346  310  245  53    - 
2014 86  312  236  205  52  1,062 

חמאה שולחנית מחלב בקר

יצוא מוצרי חלב

ות
טונ

פי 
אל 6,500

6,300

6,100

5,900

5,700

5,500

5,300

5,100

4,900

4,700
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 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
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יבוא מוצרים - טון

מגמה20102011201220132014
2,0812,2983,0283,3144,56138%גבינות

4,9445,9203,2963,0923,72520%אבקת חלב כחוש
3,6523,5623,9152,3802,66712%אבקת חלב מלא

1,3861,6111,3011,4381,115-22%חמאה
1,4971,3831,7521,6121,6895%מי גבינה

1,1831,2431,4371,0961,30619%קזאין
5,3084,5433,1952,3154,16680%תחליפי גבינה

3,7853,5743,7832,5693,15123%תערובות
30% 218,456  168,398  207,257  235,106  230,420 שווה ערך חלב גולמי

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

שישראל מחויבת להן בהסכמי סחר בינלאומיים.

לתעשיות  המיועדים  חלביים,  גלם  חומרי  של  יבוא  כן,  כמו 
ממכס. פטור   - לתינוקות  ומזון  לבע”ח  מזון  הממתקים, 
על  סוכם  לוקר”(  )“מתווה  החלב  ענף  לייעול  כחלק מההסכם 
מתווה להרחבת היבוא של מוצרי חלב שונים ובעיקר הדברים 

אמורים לגבי גבינות קשות.

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

2005200620072008200920102011201220132014
 9,625  5,068  5,029  6,020  2,055  3,778  8,679  1,911  486  4,433 אבקת חלב כחושה

 4,451  2,928  2,251  1,793  877  1,262  3,651  1,745  1,047  2,192 חמאה
גבינות קשות 

ומותכות
 3,466  3,657  3,995  3,940  3,808  3,867  4,305  4,856  5,806 5429

729 561  535  408  717  920  838  538  948  695 גבינות צאן קשות

מלאי סוף שנה של חומרי גלם חלביים וגבינות קשות

אבקה מחלב כחוש - מלאי סוף שנה

ות
טונ

פי 
אל 12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
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מחירי חומרי גלם חלביים, על פי כשרות, שקל לטונה

חמאה תעשייתיתאבקה מחלב כחושחודשים
כשרות 

רגילה
כשרות בד”צמהדרין

רגילה
בד”צמהדרין

 23,377  22,612  21,847  22,259  20,244  19,188 ינואר-מרץ
 23,538  22,768  21,998  22,404  20,376  19,314 אפריל-יוני

 24,919  24,104  23,289  23,575  21,441  20,323 יולי-ספטמבר
 23,970  23,186  22,402  22,741  20,683  19,605 אוקטובר-דצמבר

 23,951  23,168  22,384  22,745  20,686  19,608 ממוצע
מחירי חומרי הגלם החלביים נגזרים ממחיר המטרה לחלב בקר ומתעדכנים יחד עם עדכון מחירי המטרה.

חמאה תעשייתית

אבקה מחלב כחוש

מחירי חומרי גלם חלביים - ש”ח לטונה

אבקהשנים
מחלב כחוש

חמאה 
תעשייתית

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 
2013 21,035  23,291 
2014 19,608  22,384 

מחירי חומרי הגלם משתנים בהתאם
לשינוי במחירי החלב הגולמי, העלות 

התעשייתית המועמסת והיחסים 
התמחיריים בין חלבון לשומן, המשתנים 

מדי פעם. מינואר 2011 היחס בתמחיר בין 
חלבון לשומן שונה מ-72.5:27.5 ל-65:35.
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24,000
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מחירי חומרי גלם חלביים
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אדריאנה שוחט - מנהלת השיווק של מועצת החלב

פעילות השיווק של מועצת החלב

אפיקי   2014 בשנת  כללה  ומוצריו  הענף  קידום  פעילות 
מדיה מגוונים, עם מסרים ותכנים מבוססי מדע המגובים 
בהמלצות תזונתיות של משרד הבריאות בארץ וארגוני 
בריאות מהארץ והעולם, וכן, תמיכה וגיבוי של מומחים 

ישראלים מעולם התזונה והרפואה.

מבוסס  המודרני  בעולם  כי  מראים  וסקרים  מחקרים 
התפריט היומיומי של ילדים על מזונות ריקים. תזונתם 
של ילדים עשירה בקלוריות אך ענייה תזונתית )צ’יפס, 
של  שילוב  וכו’(.  מהיר  מזון  ממותקת,  שתייה  קטשופ, 
מוצרי חלב בתפריט משנה את המשוואה. קבוצת מוצרי 
תזונה  ברכיבי  המשפחה  תזונת  את  מעשירה  החלב 

חיוניים ונותנת פתרון שלם במחיר קלורי נמוך יחסית. 

לילדים קשה מאוד לקבל את הרכיבים התזונתיים שיש 
כמויות  דורשות  החלופות  כי  אחרים,  ממקורות  בחלב 
בלתי סבירות, טעם שלרוב אינו אהוב על ילדים, מחיר 

יקר ומאמץ רב בהכנה.

מטרת פעילות מועצת החלב היא להזכיר להורים, ובעיקר 
לאימהות - מדוע חשוב לתת לילדים מוצרי חלב, ולספר 
על התועלות התזונתיות שמספקים מוצרי החלב בתפריט 

המשפחתי.

סידן הינו מינרל חשוב לבניית 
העצם בתקופת הגדילה ולשמירה 

עליה בהמשך החיים. תפקידיו 
הנוספים מתקשרים לתהליכי 

קרישת דם, העברת אותות עצביים 
ולפעילות תקינה של השרירים. 

מגנזיום הינו מינרל חשוב 
המשפיע על תהליכי בניית העצם. 

תפקידיו הנוספים של המגנזיום 
מתקשרים לפעילותם התקינה של 

השרירים והעצבים ולשמירה על 
קצב לב תקין.

אבץ הינו מינרל חיוני לתפקוד 
המערכת החיסונית, ולפעילות 
אנזימים רבים בגוף. תפקידיו 

הנוספים מתקשרים לאיחוי 
פצעים, לבריאות העור והשיער, 

ולסיוע בבניית חלבוני הגוף.

ויטמין A הינו רכיב תזונה החיוני 
לראיית לילה, להתמיינות תאים, 

לגדילה ולהתפתחות. תפקידיו 
הנוספים הינם בתרומה לתפקוד 

מערכת החיסון, והוא נחשב לנוגד 
חימצון רב עוצמה. 

ויטמין B12 הינו רכיב תזונה חשוב 
לתפקוד מערכת העצבים וליצירת 

תאי דם אדומים. מקורותיו
של ויטמין זה הם מזונות מהחי 

בלבד: חלב ומוצריו, בשרים, עוף, 
דגים וביצים.

החלבון - הינו רכיב חיוני בתפריט 
בריא ומאוזן, והוא ידוע כאחד 

מאבות המזון. בעל תפקיד מפתח 
בבריאות האדם וחיוני לגדילה 

והתפתחות תקינות.
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מוצרי חלב נחשבים מזונות בעלי צפיפות תזונתית גבוהה בזכות שורת 
רכיבים תזונתיים שהם מספקים באופן טבעי, ביניהם: חלבון, סידן, אבץ, 

 .B12 כולל ויטמין ,B וויטמינים מקבוצה A מגנזיום, ויטמין

1. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. http://www.nal.usda.gov/fnic

 foodcomp/Data/SR20/nutrlist/sr20a301.pdf

2. Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride. Washington,

 D.C. THE NATIONAL ACADEMY PRESS, 1999.

1-34-89-1314-18
בנים/בנות

19-50
בנים/בנות

<51
בנים/בנות

483018182420סידן

62422415/1714/1714/17חלבון

B12 1818859444444ויטמין

3018106/76/86/8מגנזיום

3320139/119/139/13אבץ

A 2217117/107/107/10ויטמין

שיעור הצריכה היומית המומלצת המתקבלת משתיית כוס חלב )240 מ”ל( לפי גיל )שנים(:

במוצרי חלב יש...
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סידן 

הסידן  מקצובת  כ-18%  מספקת  מ”ל(    240( חלב  כוס 
ו-30%-48%  שנים   18-9 לגילאי  הנדרשת  היומית 

מהקצובה היומית מתחת לגיל 9.
שפרסמה   ,*2009 לשנת  המזון  אספקת  מאזן  פי  על 
מספקים  ומוצריו  חלב  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה 
בתזונה  הסידן  רוב  את  )כלומר,  הסידן  מצריכת  כ-60% 

אנו מקבלים ממוצרי חלב(.

מאזן אספקת המזון 2009. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  *
פרסום 1445, 2011.  

חלבון

כוס חלב )240 מ”ל( מספקת 15%-24% מקצובת החלבון 
מ-40%  ויותר  שנים   18-9 לגילאי  הנדרשת  היומית 

מהקצובה היומית לילדים מתחת לגיל 9.

B12 ויטמין

ויטמין  )240 מ”ל( מספקת 44%-59% מקצובת  כוס חלב 
12B היומית הנדרשת לגילאי 18-9 שנים ויותר מ-80% 

מהקצובה היומית לילדים מתחת לגיל 9. 

מגנזיום

כוס חלב )240 מ”ל( מספקת 6%-10% מקצובת המגנזיום 
ו-18%-30%  שנים   18-9 לגילאי  הנדרשת  היומית 

מהקצובה היומית לילדים מתחת לגיל 9.

A ויטמין

מקצובת  11%-7% מספקת  מ”ל(   240( חלב  כוס 
וכ-20%  שנים   18-9 לגילאי  הנדרשת  היומית   A ויטמין 

מהקצובה היומית לילדים מתחת לגיל 9.

אבץ

האבץ  מקצובת   13%-9% מספקת   ) מ”ל   240( חלב  כוס 
מ-20%  ויותר  שנים   18-9 לגילאי  הנדרשת  היומית 

מהקצובה היומית לילדים מתחת לגיל 9.
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חלב צאן - כבשים ועזים

4

6465 שנתון מועצת החלב 2014שנתון מועצת החלב 2014



ליטרים,  מיליון   11.2 היה   2014 בשנת  הכבשים  חלב  ייצור 
לעומת 10.7 בשנת 2013. מדובר בעלייה של כ-4%. סך תפוקת 
חלב הכבשים היא כ-0.8% מסך תפוקת החלב המקומית )חלב 

בקר, כבשים ועזים(. 
בענף פעילים כ-50 יצרנים הרשומים במועצת החלב. 

בענף מייצרים מגוון גבינות שהבולטות בהן הן: גבינה לבנה 
נוסף  מוצר  קשקבל.  מסוג  קשה  וגבינה  פטה  מסוג  לחיתוך 
אך  כבשים,  מחלב  יוגורט  הוא  לשנה  משנה  גדל  ששיווקו 
עדיין מדובר במוצר שולי. גבינות הפטה גם מיוצאות לארה”ב 

ופודות מחירים גבוהים יחסית. 

חלב כבשים
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ליטרים,  מיליון   15.9 על   2014 בשנת  עמד  העזים  חלב  ייצור 
לעומת 14.8 מיליון ליטרים ב-2013, מדובר בעלייה של 7.5%. 
החלב  תפוקת  מסך  כ-1.1%  על  עומדת  העזים  חלב  תפוקת 
המקומית )חלב בקר, כבשים ועזים(. בענף פעילים כ-80 דירים 

רשומים ומחלבות משק רבות. 

שיווק מוצרי חלב עזים גדל בשנים האחרונות. הגידול נובע 
לגבינות  שיש  הגבוהה  והקולינארית  הבריאותית  מהתדמית 
עזים ומהתחרות הערה המאפיינת את הענף. עם זאת, בשנת 
2014 נרשמה האטה בשיווק, והענף מתמודד עם טיפול במלאים 

ובניסיונות לחזור למסלולי צמיחה.
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קבלת חלב עזים



קבלת חלב כבשים למחלבות - אלפי ליטרים

201220132014
 813  708  660 ינואר

 804  766  720 פברואר
 1,000  990  841 מרץ

 1,087  1,016  965 אפריל
 1,135  1,121  1,014 מאי
 1,161  1,078  947 יוני
 1,088  1,100  976 יולי

 956  892  841 אוגוסט
 830  798  693 ספטמבר
 809  780  686 אוקטובר

 721  715  670 נובמבר
 811  768  688 דצמבר

 11,215  10,732  9,702 סה”כ
2013 20122014
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אלפי ליטריםחלב כבשים
2005 11,527 
2006 10,966 
2007 9,877 
2008 9,818 
2009 9,029 
2010 8,541 
2011 8,835 
2012 9,702 
2013 10,732 
2014 11,215 

4.50% גידול 13-14 
-2.7% גידול 05-14 
-0.3% גידול שנתי ממוצע 

קבלת חלב כבשים

 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
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קבלת חלב עזים למחלבות - אלפי ליטרים

201220132014
 677  635  559 ינואר

 843  783  677 פברואר
 1,212  1,155  1,044 מרץ

 1,608  1,475  1,429 אפריל
 1,872  1,701  1,698 מאי
 2,002  1,877  1,629 יוני
 1,923  1,727  1,700 יולי

 1,638  1,537  1,416 אוגוסט
 1,366  1,351  1,216 ספטמבר
 1,161  1,127  983 אוקטובר

 901  795  766 נובמבר
 757  701  638 דצמבר
2013 15,959  14,862  13,755 סה”כ 20122014

אלפי ליטריםחלב עזים
2005 6,171 
2006 7,027 
2007 7,950 
2008 10,157 
2009 11,093 
2010 11,852 
2011 11,374 
2012 13,755 
2013 14,862 
2014 15,959 

7.38% גידול 13-14 
158.6% גידול 05-14 
11.13% גידול שנתי ממוצע 
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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

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  978 
2013 83  367  450  707  1,063 
2014 44  387  431  737  1,417 

מגמה שנתית 
ממוצעת

-8.7%-2.7%12.3%

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

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  525  2,541  1,615  2 
2013 887  568  1,455  618  2,647  1,692  2 
2014 647  482  1,129  544  2,043  1,785  6 

מגמה שנתית 
ממוצעת

16.2%7.0%13.5%25.1%25.9%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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שיווק מוצרים מחלב עזים
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עזיםכבשיםשנה
גבינות רכות 
מחלב כבשים

גבינות קשות 
מחלב כבשים

גבינות רכות 
מחלב עזים

גבינות קשות 
מחלב עזים

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 
2013 470  11    -  8 
2014 473  9  54  8 

יצוא גבינות צאן - טונות
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מחיר מטרה לחלב כבשים - 2014  

סך הכלאיזון עונותמחיר מטרהחודשים
 3.84  0.12-  3.96 ינואר- מרץ

 3.84  0.12-  3.96 אפריל - מאי
 3.84  0.12-  3.96 יוני-ספטמבר

 4.38  0.42  3.96 אוקטובר-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 - 2014 

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
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מחיר מטרה לחלב צאן - ש”ח לליטר
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מחיר מטרה לחלב עזים - 2014  

סך הכלאיזון עונותמחיר מטרהחודשים
 4.92  0.97  3.94 ינואר

 4.92  0.97  3.94 פברואר
 3.75  0.19-  3.94 מרץ

 3.83  0.20-  4.03 אפריל - יוני
 3.95  0.20-  4.16 יולי-ספטמבר

 3.72  0.19-  3.91 אוקטובר 
 4.87  0.96  3.91 נובמבר-דצמבר

מחיר מטרה ממוצע לחלב עזים 
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בשר בקר
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אומדן צריכת בקר בישראל 2014

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

 6,732  7,920  19,800  33,000 פרות מרפת החלב
 7,363  8,663  15,750  35,000 ראשי בקר מעדרי הבקר לבשר

 38,518  45,315  79,500  159,000 ראשי בקר מיבוא שנשחט ב-2013
 66,526  78,266  144,810  289,000 סה”כ

 13,260  15,600  30,000  60,000 מזה לרש"פ
 53,266  62,666  114,810  229,000 יתרה לצריכה בישראל

בשטחי  צריכה  כולל  )לא  בישראל  טרי  בקר  בשר  צריכת 
הרש”פ( נאמדת בשנת 2014 ב-53 אלף טון )משקל של נתחים 

מוכנים לבישול או צלייה(.

המקורות לאספקה הם:
עגלים מרפת החלב: 21%  

פרות ועגלות מרפת החלב: 10%  
ראשי בקר מדרי הבקר לבשר: 11%  

עגלים מיבוא: 58%  

ברפתות  למעשה  מקורו  הטרי  הבקר  בשר  מאספקת  כ-30% 
ולמחירי הבשר בשער  ועגלות(  יוצאות  )עגלים, פרות  החלב 

הרפת השפעה ישירה על סך הכנסות הרפת.

במסגרת מועצת החלב פועל “שולחן בשר בקר” שחבריו הם: 
נציגי המגדלים )רפתנים, מפטמים ומגדלי בקר לבשר(, נציגי 

תעשיית הבשר וגורמים מקצועיים ממשרד החקלאות.

את  הטרי,  הבקר  בשר  צריכת  את  לקדם  הן  השולחן  מטרות 
הרמה המקצועית, ולטפל בבעיות המעסיקות את כל השותפים 

לשולחן.

בשנת 2014 ירדו מחירי העגלים והפרות לבשר ב-12% ו-13%, 
הבקר  בעדרי  מקורו  הטרי  הבשר  מאספקת   11% בהתאמה. 
לבשר. מדובר ביותר מ-40 אלף פרות המוחזקות במרעה בידי 

250 מגדלים ויותר.

עדרים אלו מתמודדים עם בעיות רבות, כגון גנבות וטורפים, 
צביון  ועל  הקרקעות  על  בשמירה  רבה  חשיבות  להם  יש  אך 
על  מוחזקים  העדרים  שריפות.  ובמניעת  הפתוחים  השטחים 

שטחי מרעה של יותר מ-2 מיליון דונם.

בשנת 2014 יובאו 122 אלף ראשי בקר לבשר - 44% מהעגלים 
מקורם באירופה ו-56% מאוסטרליה. 

יחידת פיצו”ח של משרד החקלאות, כ-60 אלף  נתוני  פי  על 
ו-24 אלף  )36 אלף לעזה  ראשי בקר הועברו לשטחי הרש”פ 

לשטחי יהודה ושומרון(.

התפלגותק"ג לנפשטון
43% 6.48  53,266 בשר בקר טרי

57% 8.52  70,000 בשר בקר קפוא
100% 15.00  123,266 סה"כ

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

20132014חודשים
 12.48  14.73 ינואר

 12.79  14.55 פברואר
 12.94  14.17 מרץ

 12.38  14.04 אפריל
 12.10  14.54 מאי
 11.27  14.13 יוני
 12.09  13.95 יולי

 12.14  14.17 אוגוסט
 12.74  14.70 ספטמבר
 12.76  14.31 אוקטובר

 12.85  13.52 נובמבר
 12.96  12.72 דצמבר
 12.46  14.13 ממוצע

מקור: הדף הכחול, התאחדות מגדלי בקר לחלב

עגלים שנים
ש/ל

פרות 
ברור

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 
2013 14.13  8.87 
2014 12.46  7.73 

מחיר בשר - שקל/ק”ג חי

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

20132014חודשים
 7.89  8.46 ינואר

 8.38  8.82 פברואר
 8.54  9.14 מרץ

 8.18  9.13 אפריל
 8.11  9.42 מאי
 8.38  9.45 יוני
 8.44  9.62 יולי

 7.69  9.32 אוגוסט
 7.50  8.75 ספטמבר
 6.67  8.41 אוקטובר

 6.52  8.16 נובמבר
 6.49  7.72 דצמבר
 7.73  8.87 ממוצע

מקור: הדף הכחול, התאחדות מגדלי בקר לחלב

ראשישנה
בקר

2005 80 
2006 119 
2007 68 
2008 85 
2009 68 
2010 91 
2011 109 
2012 112 
2013 158 
2014 122 

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

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

1-132-133-134-131-142-143-144-14סעיף   / רבעון
 1.98  1.76  1.98  2.13  2.31  2.34  2.42  2.60 עלות ולד )כולל ריבית ותמותה(

 8.89  9.30  9.50  9.21  9.64  9.83  9.98  10.31 מזון וקש
 1.77  1.80  1.84  1.79  1.85  1.88  1.90  1.96 חומרים ושירותים

 1.20  1.19  1.20  1.19  1.20  1.19  1.21  1.20 עבודה וכלליות )כולל עבודת בעלים(
 0.66  0.66  0.66  0.66  0.65  0.65  0.66  0.65 החזר הון

 14.49  14.71  15.18  14.97  15.66  15.89  16.16  16.72 סך הוצאות פיטום
 12.86  12.32  11.92  12.74  13.52  14.27  14.24  14.48 פדיון

 0.22  0.53-  1.40-  0.39-  0.28-  0.22  0.06-  0.39- תרומה להון ועבודה )תרומה א'(
 0.97-  1.72-  2.61-  1.58-  1.49-  0.97-  1.27-  1.59- תרומה להון )תרומה ב'(
 1.63-  2.38-  3.27-  2.24-  2.14-  1.62-  1.93-  2.24- רווח/הפסד )תרומה ג'(

מבוסס על תחשיבי המחלקה הכלכלית, התאחדות חקלאי ישראל

עלות פיטום עגל מרפת החלב

החזר הון

עבודה וכלליות
)כולל עבודת בעלים(

חומרים ושירותים

מזון וקש

עלות ולד
)כולל ריבית ותמותה(
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שחיטות מוסדרות בישראל של ראשי בקר

בקרשנה
200578
200691
200788
200891
200989
2010100
2011104
2012106
2013116
2014127

מקור: השירותים הווטרינריים

יבוא בשר בקר קפוא - אלפי טונות

אלפי שנה
טונות

200563
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200873
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201071
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201470
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מקור: השירותים הווטרינריים
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ענף החלב בעולם
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ייצור החלב העולמי מוערך ב-782 מיליארד ליטרים והוא גדל 
בקצב של 2.3% בשנה.

83% מהחלב הוא חלב פרות, 13% - חלב בופאלו, והשאר חלב 
צאן ואחר )גמלים, אתונות, סוסות ויאקים(.

בצפון   18% באסיה,   28% באירופה,  מיוצר  הבקר  מחלב   24%
אמריקה ו-11% בדרום אמריקה.

רוב הגידול בייצור החלב מגיע מהמדינות המתפתחות. באסיה 
נרשם בעשור האחרון גידול שנתי ממוצע של 5.4%, באפריקה 

4.7% ובדרום אמריקה 3.6%.

הצריכה הממוצעת לנפש מוערכת בעולם בכ-109 ק”ג - שווה 
ערך חלב גולמי בשנה: באירופה 286, בארה”ב 275, באוסטרליה 
השוואה,  לשם  בישראל,   .70 וביפן   41 בסין   ,109 בהודו   ,309

מדובר ב-177 ק”ג לנפש.

רובו באמצעות אבקות  נסחר,  רק 7% מתפוקת החלב העולמי 
חלב, חמאה וגבינות קשות.

היצואניות הגדולות הן: 

ניו-זילנד - השולטת על 28% מהייצוא העולמי,   

האיחוד האירופי - 26%   

ארה”ב - 12%  

אוסטרליה - 7%  

ארגנטינה - 4%  

היבואניות הגדולות הן: סין, מקסיקו ואלג’יר.
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חלב בכפר הגלובלי - נתונים על החלב בעולם



שינוי 20002013
מ-2000

מגמה שנתית 
ממוצעת

31.2%2.1% 646  492 חלב פרה
53.7%3.4% 103  67 חלב בופאלו

32.3%2.2% 19  14 חלב עזים
25.2%1.7% 10  8 חלב כבשים

50.6%3.2% 4  2 אחר
33.8%2.3% 782  584 סה”כ

ייצור עולמי של חלב גולמי לסוגיו - מיליוני טונות

IDF :מקור

התפלגות ייצור חלב בשנת 2013

חלב עזים 2.4%

חלב פרה 82.6%

חלב בופאלו 13.2%

חלב כבשים 1.3%
אחר 0.5%

גידול 20122013
שנתי

0.9% 117  116 צפון אמריקה ומרכזה
1.4% 70  69 דרום אמריקה

)EU-27( 0.7% 154  153 אירופה
0.0% 30  30 אוקייניה )אוסטרליה וניו-זילנד(

1.7% 183  180 אסיה
1.5% 34  33 אפריקה

1.7%- 58  59 אחר )אירופה(
סה”כ ) כולל חלב בופאלו 

המיוצר בהודו(
 640  646 0.9%

ייצור חלב בקר לפי אזורים - השוואות 2013 ו-2014
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אבקת חמאהשנה
חלב

2006 1,778 2,200
2007 2,921 4,254
2008 3,396 3,038
2009 2,418 1,766
2010 3,489 2,215
2011 3,959 2,446
2012 3,038 2,366
2013 3,872 3,050
20144,7673,803

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

מקור: מועצת החלב הבריטית

אבקה חלב

חמאה

ות
טונ 5,000

4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000

500
0

2009  2010  2011  2012  2013  2014

מחיר ממוצע בשער המשק לחלב בקר גולמי משווה רכיבים

ניו-זילנדארה”בממוצע EUישראל
 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 
 2013  49.00  37.81  33.28  35.61 
 2014  47.69  38.03  41.46  29.80 
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שבמוצר חלב יש 
נבחרת מנצחת של 

רכיבים תזונתיים
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פקסטלפוןכתובתשם מחלבה
03-690400003-6904428הרב מכר ת”ד 7007, מקוד 47100תנובה  - הנהלה1
074-7550550074-7550435פארק תעשיות נועם ת”ד 392 נתיבותטרה - מילקו2
04-901888804-9018047ת”ד 257 מקוד 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

04-657025204-6406518קבוץ 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
054-2028170כפר עררהאלכרם14
04-653715704-6531000כפר יחזקאלארבלה15
052-828965208-9226589מושב מצליחארגמן16
04-653143104-6531431 כפר יחזקאל ד.נ. גלבוע 18925ברקנית17
04-629999904-6390190דרך אבשלום 1 ת”ד 166 זכרון יעקבבית אל18
04-638100704-6382358 כפר ג'ת )משולש( 30091ג'ת19
08-856194608-8562274 אזה"ת הצפוני אשדודגבינות הכפר-הכפריה20
04-692143104-6822018ת”ד 1247 עיר עתיקהגבינות המאירי21
04-693911904-6939199קיבוץ גדות  12325גדות הירדן22
03-9772733 03-9711501כפר טרומן, משק 42גל23
08-9327190חידקל 11, יבנה ת"ד 13247גל אור24
050-6463335ראש הנקרה  22825גלילי25
050-249820204-6281499ת”ד 114 באקה אל גרביה 30100גנאיים26
08-9220324עזריה, משק 67  99792ג.ע.ש.27
03-695035303-6950353יגאל אלון 161 ת"אדשן28
052-6095272מושב נטעיםדיר נינה29
054-9796945דישון 13825הירש30
04-622286604-6222771דגן 19 בנימינה השומרון31
04-994468204-9947198 תמרה, ת"ד 10 ד.נ. גליל עליון 24930הגליל32
08-993434008-9934341הארזים 95 נתיבותהחלבן33
03-603353903-6033539הכפר הירוק, רמת השרוןהכפר הירוק34
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רשימת המחלבות



פקסטלפוןכתובתשם מחלבה
09-742042009-7752010רח' הסדן 15 א.ת. גיל עמל ,הוד השרון 45318המושבה35
0508-63240104-6258026גן יאשיההמחלבה של יובל36
04-956606204-9881071גילון, ד.נ. משגב, ת”ד 113הנוקד37
04-950200304-9501236קבוץ הרדוףהרדוף38
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, קרית 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
054-4403762בית הכרם, ירושלים ת”ד 3031מחלבת סטף60
052-2854570עידן,  86840מחלבת עפאים61
04-6469536מושב ציפורי, 19710מחלבת צאן אל62
04-9016111ד.נ. אושרת 21200מנוף63
04-699455504-6999555ת”ד 27 ראש פינה 12000מצפה הימים64
03-933279703-9098439מושב נחלים 49950מרקוביץ צאן65
050-5263795מושב כפר שמואל משק 68,  99788משק דותן66
04-636611104-6308019כפר הרואה  38955משק יעקבס67
08-635824208-6358168נאות סמדר  88860נאות סמדר68
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רשימת המחלבות



פקסטלפוןכתובתשם מחלבה
08-942886108-9436102מושב בניה  ד.נ. שקמים 79205מילקה )נועם הגבינות(69
03-908890203-9328960מושב נחלים 49950נחלים70
08-927883808-9278805קיבוץ נחשון  99760נחשון צאן71
054-6700890נטור 12915נעמי72
02-996025902-9960259ד.נ. הר חברון 90401, סוסיאסוסיא73
04-638254104-6385327באקה אל גרביה 30100עדי74
057-7292996מושב מנחמיה ת”ד 339 , 14945עז-עיז75
08-859696808-8592526רח' הכחול 10 א.ת. כנותערבה76
04-698989404-6989680דואר כרמיאל 20100עין-כמונים77
08-922726608-9227306מושב עזריה 50  99792 עיברי78
04-989926404-9899254קבוץ הזורע  30060עז עברית79
03-533176603-9311560רח' התעשיה 9, אזה"ת אור יהודהפנחס80
04-839182004-8391481ת"ד 2040 כפר עוספיאפסגת הכרמל81
054-773886504-974228פקיעין העתיקה  ת.ד 4013פקיעין העתיקה82
08-915357308-9246343מושב עזריה משק 61פרי זה לי83
08-6555889מצפה עזוז, ד.נ. חלוצה 85735צאן בארותיים84
04-692032604-6922686י.א. 34 צפתקדוש85
08-6555140מועצה אזורית רמת הנגב ד.נ. חלוצה 85115קורנמל86
04-958809704-9987591כפר רמה, 30055ראמה87
04-994629404-9948498תמרה, ת"ד 4930 139רג'ב88
08-858059108-8506106באר טוביה, 70996רפמן89
08-9949331קיבוץ בארישביל החלב90
052-2589900מושב טל שחרשביל עיזים91
052-2548052קיבוץ רשפיםשירת רועים92
052-5255710חוות שדה בר ד.נ צפון יהודה נוקדים 90916שדה בר93
052-2548052קיבוץ רשפיםשירת רועים94
052-5255710חוות שדה בר ד.נ. צפון יהודה נוקדים 90916שדה בר95

רשימת המחלבות
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במוצרי חלב יש...
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