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דבר מנכ"ל מועצת החלב

לאנשי ענף החלב שלום!

בשנתון זה תמצאו סקירה רחבה על ענף החלב ופעילות מועצת 

ומהמעניינות  מהמורכבות  שהייתה  שנה   ,2007 בשנת  החלב 

שידע הענף בשנים האחרונות.

בשנה זו התמודד הענף עם מחסור בחלב גולמי ובאבקת   

ומוצריו  חלב  בצריכת  הדרמטי  מהגידול  שנבע  מחסור  חלב, 

שהחל ב–2006, עליות מחירים של חומרי גלם חלביים בשווקים 

מהייצור  ורכיביו  לחלב  בביקוש  להגדלה  שהביאו  העולמיים, 

וחמאה  חלב  אבקת  של  נמוכים  פתיחה  ומלאי  המקומי 

תעשייתית. ענף החלב נענה לאתגר והגדיל את היקף הייצור 

יצרני החלב בישראל  גידול חסר תקדים,  ב–61 מיליון ליטרים, 

הוכיחו, פעם נוספת, כי הם מסוגלים לספק את מלוא הביקושים 

המקומיים לחלב ולהעלות את היקפי הייצור בתקופה קצרה - 

כל הכבוד! סך ייצור חלב הבקר עמד על 1,185 מיליון ליטר - 

זהו היקף הייצור השנתי הגבוה ביותר בתולדות הענף. העלייה 

בהיקף היצור נמשכת גם ב–2008 ומכסות החלב הועלו ל–1,226 

מיליון ליטרים )כאשר ב–2007 הם הועלו מ–1,130 מיליון ליטרים 

ל–1,170(.

בצריכת  העלייה  נמשכה  החלב,  בייצור  העלייה  עם  יחד   

חלב ומוצריו. זוהי השנה השלישית ברציפות שהצריכה לנפש 

של חלב ומוצריו עולה. מועצת החלב ממשיכה לראות בהגדלת 

הצריכה יעד עיקרי ואנו משקיעים בנושא זה מאמץ ומשאבים 

ולפעילות  הארוך  לטווח  מופנה  המועצה  מאמצי  עיקר  רבים. 

רופאים  כגון  מקצועיים  גורמים  ובקרב  ונוער  ילדים  בקרב 

ותזונאיות.

ההתייקרויות בשווקים העולמיים היו לא רק במחירי החלב   

ורכיביו, אלא גם ובעיקר, במחירי הגרעינים המשמשים להזנת 

הבקר. אכן, עלות ייצור החלב עלתה מאד, בעיקר לקראת סוף 

השנה.

התייקרויות  על  היצרנים  את  פיצה  המטרה  מחיר  מנגנון   

לליטר  ש"ח  מ–1.68  השנה  במהלך  עלה  המטרה  ומחיר  אלה 

ל–2.02   2006 אחרון  ברבעון  שירות(  דמי  כולל  המשק  )בשער 

ש"ח לליטר ברבעון אחרון 2007, התייקרות של למעלה מ–20%. 

עדכון  גם  כמובן,  חייבו,  המטרה  במחיר  אלו  התייקרויות 

ומוצריו ובמהלך השנה עודכנו  המחירים המפוקחים של חלב 

ונובמבר(, בשיעור מצטבר של  מחירים אלה פעמיים )אוגוסט 

.10%

את  לעדכן  והצורך  המזונות  התייקרות  של  אלה,  מגמות   

של  הראשונה  במחצית  גם  נמשכות  ומוצריו  החלב  מחירי 

.2008

התמודד  הייצור  בעלויות  ולעלייה  בביקוש  לגידול  בנוסף   

ענף החלב עם בעיות נוספות. התפרצות מחלת הפה והטלפיים 

ליוותה אותנו במשך כמעט כל השנה. מדובר במחלה כלכלית 
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שאינה מועברת לבני אדם אך מחייבת היערכות מיוחדת כדי 

בהתאם  חלב  מוצרי  יצוא  המשכיות  ואת  הפצתה  את  למנוע 

לדרישות הקפדניות של השירותים הווטרינרים. גם בתחום זה 

המחלבות  היצרנים,  של  פעולה  ובשיתוף  בגרות  הענף  הוכיח 

והמועצה התגברנו גם על בעיה זו. 

המצב  הוא  אותנו,  מלווה  עדיין  ולצערנו  שליווה,  נוסף  נושא 

הביטחוני באזור עוטף עזה. באזור זה רפתות רבות הממשיכות 

לייצר חלב איכותי, כאשר בקרבתן, ולעתים ברפת ממש, נופלים 

בחזית  העומדים  אלה  יצרנים  מרגמה.  ופצצות  קאסם  טילי 

ראויים להערכה ולחיבוק. הם מהווים מופת לכולנו.

במסגרת  להשקעות  האחרונה  השנה  הייתה   2007 שנת   

ב–1999  שהחלה  הרפורמה  במהלך  החלב.  בענף  הרפורמה 

ידידותי  באופן  חלב  לייצור  הותאם  והענף  הרפתות  שודרגו 

הישראלית  החלב  רפת  כי  רבה  בגאווה  לקבוע  ניתן  לסביבה. 

אינה מהווה עוד נטל סביבתי ובמידה רבה מאד היא אפילו נכס 

לסביבה, בכך שהיא משתמשת בחומרי לוואי מתעשיית המזון 

ובמספוא המושקה במים שוליים. במהלך הרפורמה הושקעו 

ברפתות למעלה מ–1.5 מיליארד ש"ח, מהם כ–500 מיליון ש"ח 

כמענק. מדובר בפרויקט גדול ושאפתני ויש להבטיח כי בשנים 

הבאות יוכלו יצרני החלב להחזיר את השקעותיהם. בשל החזר 

הסחר  בתנאי  וההרעה  ההשקעות  למימון  שנלקחו  הלוואות 

ומאוחר  חלקי  ביטוי  לידי  שבאה  המזונות  במחירי  )עלייה 

בעדכון מחיר החלב( נקלעו יצרנים רבים למצוקה תזרימית ויש 

לגבש כלים לסייע להם.

סיום הרפורמה איננו מסמן את סיום תהליכי ההשתפרות   

באופן  עולה  בישראל,  גם  וכן  כולו  בעולם  הישראלית.  ברפת 

בתהליכים  איכותי,  בטיחותי,  מזון  לייצור  הדרישה  מתמיד 

הרפת  החיים.  בעלי  לרווחת  ורגישים  הסביבה  על  השומרים 

הישראלית, שגם כיום היא מהמובילות בעולם בתחומים אלו, 

הארצי  המערך  באמצעות  החלב  מועצת  להשתפר.  תמשיך 

לבריאות העטין ואיכות החלב, בשיתוף עם כל הגורמים בענף, 

ממשיכה להוביל את המהלכים להשתפרות מתמדת.

במהלך 2007 הסתיים תהליך הפיכת תנובה מקואופרטיב   

גורמים  בבעלות  גלובלית  מזון  לחברת  חקלאים  בבעלות 

בשינוי  מדובר  כי  ספק  אין  ובין–לאומיים.  מקומיים  עסקיים 

מהותי בענף החלב שעוד ייתן את אותותיו בשנים הקרובות.

ובעולם מחזקות את הצורך  התמורות בענף החלב בארץ   

בהמשך התכנון המרכזי בענף. רק ענף מתוכנן יוכל להבטיח 

שמירה  תוך  מקומי,  מייצור  ומוצריו  חלב  של  סדירה  אספקה 

החלב  בייצור  הערך  שרשרת  כל  לאורך  הוגנת  תמורה  על 

ומוצריו ובעיקר, הבטחת תמורה ראויה ליצרני החלב, שהינם 

משרד  זו.  בשרשרת  ביותר  והחשופה  הראשונה  החוליה 

החקלאות, בראשות שר החקלאות, מובילים מהלך של הסדרת 

חוק  הצעת  גיבוש  ע"י  וזאת  ראשית  חקיקה  במסגרת  הענף 

במסגרת  הענף  בהסדרת  תומכת  החלב  מועצת  ממשלתית. 

חקיקה, הסדרה שתבטיח יציבות גם בעתיד לכל העוסקים בו.

פחות  גולמי  חלב  במונחי  המהווים  הצאן,  ענפי  בתחום   

שבענף  הרי  ועזים(,  כבשים  )בקר,  החלב  ייצור  מסך  מ–2% 

העזים נמשך השגשוג. הייצור עלה ב–13% ועדיין אינו מדביק 

שונה  התמונה  בענף הכבשים  המקומי.  בשוק  הביקושים  את 

מופנה  בו  החלב  מייצור  משמעותי  שחלק  בענף  מדובר   -

החלב  מחיר  ועליית  מחד  החליפין  בשערי  השינויים  לייצוא, 

הגולמי מאידך, מעכבים מאד את המשך פיתוח הייצוא למרות 

ייצור חלב הכבשים  הפוטנציאל הגדול. במהלך השנה צומצם 

ב–10% והותאם לביקושים בשוק המקומי ובייצוא.

שולחן  במסגרת  החלב,  מועצת  בו  שעוסקת  נוסף,  תחום   

ממשיכים  אנו  הטרי.  הבקר  בשר  הוא  לבשר,  בקר  מגדלי 

במאמצינו להגדיל את מודעות הציבור ליתרונות הבשר הטרי 

ולהבדילו מהבשר הקפוא. מדובר באתגר לא קטן הכרוך בשינוי 

הצרכן  אצל  ארוכות  שנים  במשך  שהשתרשו  צריכה,  הרגלי 

הישראלי.

לסיכום, אני מאחל לכל העוסקים בענף המשך עשייה לקידום 

ולמען  כל מרכיביו, לטובת העוסקים במלאכה  ענף החלב על 

כל אזרחי המדינה. בשנה שבה חוגגת מדינת ישראל 60 שנה 

על  הענף  ותיקי  לכל  להודות  צורך  שוב  רואה  אני  לקיומה, 

תרומתם לבניית מערכת המסבה לכולנו, יום יום, גאווה רבה.

שייקה דרורי

מנכ"ל מועצת החלב
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המועצה לענף החלב 

)ייצור ושיווק(

1
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המועצה לענף החלב )ייצור ושיווק(

המועצה לענף החלב )ייצור ושיווק( הנה חברה פרטית מוגבלת 

בערבות שייסודה אושר בהחלטת ממשלת ישראל בשנת 1965.

במועצה חברים נציגי הממשלה, נציגי יצרני החלב ונציגי 

המחלבות.

מטרות המועצה כפי שמופיעות בתזכירה הן:

קידום הרמה המקצועית של ענף החלב 	•

לפעול בתאום עם הממשלה לתכנון ייצור והספקת חלב 	•

לבצע את מדיניות הממשלה בתחום ייצור ושיווק החלב 	•

לקיים קרנות לביצוע מטרותיה 	•

לטפל בחלב העודף 	•

לעודד ולקיים שיתוף פעולה בין יצרני החלב והמחלבות 	•

לפעול להגברת צריכת החלב ומוצריו 	•

הרכב האספה הכללית

מספר קולותגורם

7מדינת ישראל

1הסוכנות היהודית

9התאחדות חקלאי ישראל

7התאחדות מגדלי בקר בישראל

1אגודת הנוקדים

2האיחוד החקלאי

1התאחדות האיכרים

10מחלבות

1איגוד הצרכנים בישראל

1נעמ"ת

40סך הכול



שנתון מועצת החלב 2007

9

מועצת המנהלים של המועצה לענף 

החלב )ייצור ושיווק( 2007

סמנכ"ל בכיר לייצור וכלכלה, משרד החקלאותאיציק בן–דוד, יו"ר  חברי מועצת מנהלים

נציג משרד המסחר והתעשייהדוד מבצרי

רכז חקלאות באגף התקציבים, משרד האוצרהרן לבאות

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

שירות המזון, משרד הבריאותאינג' אלי גורדון

הסוכנות היהודיתישעיהו נון )יו"ר ועדת ביקורת(

התאחדות מגדלי בקר לחלבמאיר בראון

התאחדות מגדלי בקר לחלבפרץ שורק

התאחדות מגדלי בקר לחלביואב צור

התאחדות חקלאי ישראלאיתמר שוויקה

התאחדות חקלאי ישראלרזי יהל

התאחדות חקלאי ישראלדוב מילר

התאחדות חקלאי ישראליצחק כהן

האיחוד החקלאיעוזי אנגל

התאחדות האיכריםשלמה רייזמן

מנכ"ל תשלובת החלב, תנובהליעד כהן

 תשלובת החלב תנובהדני נאור

מנכ"ל מילקו–טרהזאב קלימי

מחלבות שטראוסישראל בליט

המועצה לענף החלבשייקה דרורי, מנכ"למשקיפים

המועצה לענף החלבאפרי רייקין, סמנכ"ל

המועצה לענף החלבישראל וגנר, מבקר פנים

יועץ משפטישאול פלס

מנכ"ל מחלבות גדעזרא כהן

התאחדות חקלאי ישראלרחל בורשק, כלכלנית

מזכיר אגודת הנוקדיםמולי פלינט

מנכ"ל החקלאיתאופי רייך

משרד המסחר והתעשייהפנחס קוטשר

ראש תחום ענפי החי, משרד החקלאותאורי צוק–בר

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

המועצה לענף החלבאדריאנה שוחט, מנהלת שיווק

המועצה לענף החלבאביבה אמסלי, מנהלת חשבונות

המועצה לענף החלברוני משה, מנהל מחלקת תכנון

המועצה לענף החלבקלאודיו פסקין, חשב

המועצה לענף החלבעמי תמיר, מנהל מערכות מידע

המועצה לענף החלבלירון תמיר, כלכלן

המערך לבריאות העטין, המועצה לענף החלבד"ר שמוליק פרידמן

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

מעמד הוועדהתפקידיהשם הוועדה

בעלת סמכותבהתאם למפורט בחוק החברות התשנ"ט 1999ועדת ביקורת

ועדה מייעצתניהול קרן המחקרים של מועצת החלבועדת היגוי של קרן המחקר

ועדה מייעצתהכנת תקציב ומדיניות הניהול הכספיועדת כספים

ועדת חלב א"ב 

)איכות ובטיחות(

גיבוש תכנית רב שנתית להסמכת רפתות 

דירים ומחלבות

ועדה מייעצת

ועדה מייעצתהמלצה על תכנית שיווק ופרסום רב שנתית ושנתיתועדת פרסום

ועדה מייעצתהכנת תכנית לקידום יצוא מוצרי חלב ישראלייםועדת יצוא

ועדה מייעצתגיבוש מדיניות העסקת עובדים וקידומםועדת משאבי אנוש

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

קידום ענפי הפיטום והגידול של בקר וקידום שיווקשולחן מגדלי בשר לבקר

 בשר בקר טרי

ועדה מייעצת

ועדה מייעצת למערך 

לבריאות העטין

ועדת היגוי לניהול המערך לבריאות עטין 

ואיכות החלב

ועדה מייעצת

ועדה מכינהגיבוש המלצות למדיניות ולמעקב אחר יישוםועדה לעידוד ייצור חלב קיץ

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

הרכב חלב מיטבי

ועדה מכינה

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

בדבר ייצור חלב, בנוגע לחלב המיוצר מעבר למכסה

ועדה מכינה

ועדות מעקב  לתקנוני איכות 

חלב וצאן

יישום התקנונים  בדבר איכות חלב והמלצות 

לעדכונם מדי פעם

ועדה מכינה

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

ועדת היגוי לניהול המעבדה המרכזית לבדיקת הנהלת המעבדה המרכזית

הרכב החלב

ועדה מכינה

ועדת היגוי לסקרים בענף 

הרפת

ועדה מכינהועדת היגוי לביצוע סקרים בענף הרפת

ריכוז ידע והכנת דרכי פעולה להתמודדות עם ועדה לטיפול במצבי משבר

מצבי משבר בענף

ועדה מכינה

סיווג הוועדות בהתאם למעמדן

להחלטותיה מעמד של החלטות מועצת המנהליםועדה בעלת סמכות

הפרוטוקולים של דיוניה והחלטותיה מובאים לאישור ועדה מייעצת

מועצת המנהלים

מכינה חלופות להצעה, הדיון וההחלטה מתבצעים ועדה מכינה

במועצת המנהלים
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תרשים ארגוני - המועצה לענף החלב

אספה שנתית

מועצת מנהלים

מנכ"ל

סמנכ"ל

ועדת ביקורת

מבקר פנים

ניהול 

לשכה 

ומזכירות

מחלקת 

כספים

שיווק 

פרסום 

ויחסי ציבור

פיקוח על תכנוןמחשובכלכלה

מחלבות 

מייצאות

מנהל מקצועי

המערך 

הארצי

לבריאות 

העטין

קשרי 

יצרנים 

ואבטחת 

איכות

חלב עודף תכנוןסטטיסטיקה

מדריכי 

ממשק 

חליבה

מועדון 

עדרים נקיים 

מבת שחפת

מעבדהרופאים

הנהלת 

חשבונות

חשב

תחום 

חדשנות 

ובריאות
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תקציב מועצת החלב לשנת 2008

ב–4.1  נמוכה   2008 מסגרת התקציב של מועצת החלב לשנת 

מיליון ש"ח )8%-( מזו של 2007. השינוי העיקרי בתקציב 2008 

בכ–6  חלב  ברכיבי  לטיפול  הוא צמצום התקציב   2007 לעומת 

מיליון ש"ח. הסעיפים העיקריים בתקציב 2008 הם:

( - סעיף זה משמש למימון פינוי  	 טיפול ברכיבי חלב )13%•

רכיבי חלב, חלבון ושומן, שיוצרו במסגרת המכסה, אך לא 

נצרכו בשוק החלב המתוכנן.

( - זו הפרמיה השנתית לביטוח עדר  	 ביטוח עדר הבקר )13%•

הוא  הביטוחי  הכיסוי  תמותה,  אירועי  מפני  לחלב  הבקר 

ברפתות.  שמתו  הבקר  ראשי  וכילוי  פינוי  לעלות  בעיקר, 

ביטוח זה מבטיח טיפול מערכתי בפגרי בע"ח ומניעת נזקים 

סביבתיים, תברואתיים ווטרינריים, בגין תמותות אלו.

( - התקציב מיועד למימון הפעולות לויסות  	 ויסות חלב )10%•

חלב בין עונות השנה. היצע החלב בחורף גבוה מהביקוש 

ואילו בקיץ הוא נמוך מהביקוש. התקציב מיועד, לתמיכה 

בעלות ייבוש החלב בחורף וכן לעידוד המגדלים להתאים 

את עקומת הייצור שלהם לעקומת הביקוש )העברת ייצור 

נעשה באמצעות מנגנון של  לקיץ(. העידוד  חלב מהחורף 

פרסים וקנסות, כאשר תקציב הויסות מגשר על עודף של 

פרסים על קנסות. 

ברובו  מיועד  זה  סעיף   -  ) 	 •9%( הדרכה  ופעולות  מחקרים 

לתמיכה במחקרים הנעשים לקידום הענף. מימון המחקרים 

נעשה במסגרת קרן המחקר של מועצת החלב.

בעיקר,  משמש,  התקציב   -  ) 	 •9%( מכירות  וקידום  שיווק 

הפרויקטים  הענף.  לקידום  שונות  פעילויות  למימון 

העיקריים במסגרת זו, בשנת 2007, היו קמפיין "3 ביום", 

פעילות בקרב אנשי מקצוע ואירועי שמחת חלב.

( - סעיף זה משמש לקידום  	 חינוך לצריכת חלב ומוצריו )7%•

פרויקטים לחינוך לצריכת חלב ומוצריו, הפרויקט העיקרי 

ערכת  של  והפצה  פיתוח  היה   ,2007 בשנת  זה,  בתחום 

"שלב החלב", ערכה המיועדת לתלמידי כיתות היסוד וזאת 

בהמשך להפצת הערכה "סידה ודן" בגני הילדים. הערכות 

וחרדי,  דתי  ממלכתי  הממלכתי,  החינוך  במגזרי  מופצות 

בשפות עברית וערבית.

	 מיליון  התקציב לתפעול השוטף של המועצה עומד על 7.6•

ש"ח ומהווה כ–116% מסך התקציב.

המוכרים  לחלב  שירות  מדמי  ממומן  החלב  מועצת  תקציב 

אג'   3.63 על   2008 בשנת  ועומדים  המטרה  מחיר  בתחשיב 

 4.23 לעומת  צאן,  לחלב  לליטר  אג'  ו–3.62  בקר  לחלב  לליטר 

ו–3.62 אג' לליטר בשנת 2007, בהתאמה.

תקציב 2008תקציב 2007סעיף

תקציב 2008 

באחוזים

תקציב 2008 ביחס 

לתקציב 2007

15.7%5.4% 7,616  7,226 תפעול שוטף

1.6%0.0% 765  765 השקעות ורזרבה

9.1%7.3% 4,400  4,100 שיווק וקידום מכירות 

6.7%8.3% 3,250  3,000 חינוך לצריכת חלב ומוצריו

3.8%-8.7% 4,230  4,395 מחקרים ופעולות הדרכה

 -    -    500  -   קרן המחקר בשיתוף משרד הבריאות

0.4%-8.4% 4,074  4,092 המערך הארצי לבריאות העטין ומועדון העדרים הנקיים

12.8%12.7% 6,200  5,500 ביטוח עדר הבקר לאירועי תמותה ופסילת בשר משווק

1.9%12.5% 900  800 שיפור איכות ובטיחות  החלב

0.3%0.0% 150  150 ביטוח איכות חלב

1.1%0.0% 520  520 תמיכה במעבדה המרכזית לבדיקות חלב

1.1%22.2% 550  450 השתתפות בהחזקת ספר העדר

25.0%-0.6% 300  400 סקרים בענף החלב

0.2%0.0% 100  100 קשרי חוץ

1.0%25.0% 500  400 פעולות משפטיות בענף החלב

26.7%-2.3% 1,100  1,500 פיקוח חקלאי

0.2%42.9% 100  70 השתתפות בפעולות שו"ט ומנהל המחקר החקלאי

10.3%0.0% 5,000  5,000 ויסות חלב

49.9%-13.2% 6,400  12,780 טיפול ברכיבי חלב

1.4%0.0% 700  700 שולחן מגדלי בקר לבשר

 -    -    -    150 קידום הרפורמה בענף החלב

 -   1.2% 600  -   העצמת הרפת המשפחתית וקידום דור המשך

0.9%0.0% 435  435 פעולות בענף הצאן

7.9%-100% 48,390  52,533 סך הכול
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התפלגות תקציב 

מועצת החלב לשנת 

2008
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המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב )מאל"ה(

כללי

את  ולקדם  לשפר  ונשארו,  היו  העיקריות,  מאל"ה  מטרות 

יצרני  כלל  ע"י  ובטיחות החלב המיוצר  בריאות העטין, איכות 

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

בקטריולוגיות  בדיקות  הבאים:  הנושאים  את  זו  בשנה  כללה 

ממשק  בדיקות  חליבה,  וציוד  מכונים  תקינות  בדיקות  בחלב, 

רפד,  בדיקות  מיטבי,  חליבה  לממשק  המלצות  מתן  כללי, 

חומרי חיטוי לפטמות, מגבות ניגוב לפטמות, בת שחפת בחלב, 

מאל"ה  החלב.  בענף  העוסקים  לכלל  והסברה  הדרכה  ייעוץ, 

כוח  לבורנטיות,  חלב,  דוגמי  חליבה,  ממשק  מדריכי  מעסיקה 

לכך,  בנוסף  משרות(.   16  — הכול  )סך  וטרינרים  ורופאים  עזר 

במסגרת "מועדון עדרים נקיים", מעסיקה מועצת החלב רופא 

קליני במשרה חלקית )יום בשבוע(.

סיכום פעילות מאל"ה ותוצאות מקצועיות לשנת 2007

מדדי בריאות ואיכות החלב — בספירת התאים הסומטיים  א. 

)סת"ס ( ממכלי חלב נעצרה מגמת ההשתפרות שהתחילה 

ב–1995 וכיום חזרנו לתוצאות האיכות והבריאות של לפני 

שינוי  בעקבות  התרחש  זאת,  כל  ציור(.  )ראה  שנתיים 

הייצור,  הגברת  בעידוד  שהתבטאה  הענף,  במדיניות 

מול  להתמודד  במטרה  הלאומית,  למכסה  מעבר  גם 

של  המחירים  ועליית  לחלב  בביקוש  הדרמטית  העלייה 

אבקת חלב בחו"ל. מהלך זה הביא לכך, כי חלק מהפרות 

או  גבוהה,  סת"ס  רמת  עקב  לצאת  אמורות  היו  אשר 

להגברת  גרם  זה  מצב  בעדר.  נשארו  נמוך,  חלב  ייצור 

 הצפיפות בעדר ומכאן גם לפגיעה במדדי בריאות העטין. 

כי  נמצא,  )סח"כ(  הכללית  חיידקים  ספירת  של  בתוצאות 

מעל ל–95% מכלל היצרנים, נמצאים ברמות טובות וטובות 

מאד במדד איכותי זה. 

— הנגיעות בחיידקים מדבקים עיקרים  חיידקים מדבקים  ב. 

כמו סטרפ. אגלקטיא וסטאפ. אוראוס אובחנה בשיעורים 

של 0.3% ופחות מ–2% בהתאמה מכלל האבחונים השנה. 

)ראה סעיף ד(  מדיניות הניטור הקבועה דרך מכלי החלב 

בעולם,  מהנמוכים  נגיעות  שיעורי  על  שמירה  מאפשרת 

לרפת  ביותר  מהמסוכנים  חיידקים  בסוגי  מדובר  כאשר 

החלב.

פעילות המעבדה לבריאות העטין — פעילות המעבדה כללה  ג. 

השנה ביצוע של 112,349 בדיקות, שכללו את מגזרי הבקר 

והצאן לחלב. נמצאה ירידה של 40% לעומת ס"ה הבדיקות 

ישירה  כתוצאה  נבע  זה   .2006 בשנת  במעבדה  שבוצעו 

הדוגמים.  ידי  על  השגרתיות",  "הבדיקות  ביצוע  מביטול 

 2007 יולי  ומאז  זה  תפקיד  כאמור,  בוטל,  זו  שנה  במהלך 

הבדיקות נדגמות, בעיקר, על ידי המגדלים. הבדיקות כיום 

ותת  קליני  דלקתי  בחלב  בקטריולוגיות  בדיקות  כוללות: 

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

בדיקת  ביצוע  לרפד,  מיקרוביאליות  בדיקות  לפטמות, 

בדיקות  וביצוע  החלב,  ביקורת  דרך  שחפת  לבת  נוגדנים 

נעשית  זו  בדיקה  כיול.  לצורך  ל"בקטוסקן"  רפרנטיות 

המרכזית  למעבדה  שירות  וכמתן  פורה  פעולה  בשיתוף 

לחלב. השנה נוספו לבדיקות גם בדיקות מיוחדות במסגרת 

"פיילוט" לפי בקשת המחלבות, לקביעת מרכיבי "הספירה 

הכללית של החיידקים" במכל החלב המשווק למחלבה 

מידע  לקבל  היא  הדיגום  מטרת   — אפידימיולוגי"  "דיגום  ד. 

ברמה הארצית על הגורמים הפתוגנים האחראים לנגיעות 

סטטיסטי–אפידימיולגי  מודל  נבנה  בעטין.  קלינית  התת 

לחקלאות  מהפקולטה  פוט  הילרי  פרופסור  בעזרת 

מספר  ובהם  משקים  חודש,  כל  במהלך  לדגום,  יש  ולפיו 

וברפת   )9( השיתופית  ברפת  פרות,  של  ואקראי  קבוע 

ע"י  בעטין  רבעים  לפי  נדגמות  הפרות   .)3( המשפחתית 

 162 נדגמו   2007 של  האחרונה  במחצית  מאל"ה.  מדריכי 

משקים ותוצאותיהם הושוו עם תוצאות בדיקות שגרתיות 

של  הראשונה  במחצית  סת"ס  ל–200.000  מעל  )פרות 

בדרום  עבודתו  את  עדיין  המשיך  אחד  דוגם  שבה  השנה, 

קיימת  כי  מגלה,  ההשוואתיות  התוצאות  ניתוח  הארץ(. 

והתוצאה  הדיגום  שיטות  שתי  בין  גבוהה  התאמה  מידת 

יימשך  הדיגום  לחלוטין.  זהה  כמעט  היא  המתקבלת 

המשקים  כלל  וניתוח   2008 במהלך  הנוכחית  במתכונתו 

יתקיים בסיום שנתיים מתחילת הדיגום. 

מבחני רגישות לאנטיביוטיקה — בעקבות שינוי במדיניות  ה. 

חדשים  חומרים  גם  השנה  נוספו  הרגישות,  מבחני  ביצוע 

השנה  ביצענו  שונתה.  ביצועם  תדירות  וגם  זה  למבחן 

)עלייה  הקודמת  בשנה   1,720 לעומת  מבחנים   2,991

המשך  על  מלמדות  השנה,  הבדיקות,  תוצאות  ב–43%(. 

היציבות בתוצאות רגישות ועמידות של מרבית החיידקים 

שיפור  תוך  הנבחנים,  האנטי–מיקרוביאליים  לחומרים 

 .G לפניצילין  אוראוס  הסטאפ.  של  ברגישותו  ועלייה 

טיפולים  כי סך  הרווחת  אלו מחזקות את הדעה  תוצאות 

ואין  מבוקרים  הינם  החלב  ברפת  האנטי–מיקרוביאלים 

הנבדקים  לחומרים  החיידקים  עמידות  על  משפיעים  הם 

ברמה הלאומית. בנוסף לכך, בוצעו עוד 65 מבחני רגישות 

שמוליק פרידמן-מנהל מקצועי
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בכבשים ו–43 מבחנים דומים בעזים.

)בשיתוף  זו  ניטור  — שימוש בשיטת  מכלי החלב  בדיקות  ו. 

במכל  החיידק  את  לזהות  מאפשרת  המרכזית(  המעבדה 

החלב ולמנוע, על ידי כך, נזקים כבדים ברמת המשק הבודד 

וברמה הלאומית. השנה נבדקו 1,679 מכלי חלב ממשקים 

בתדירות של כל 4-3 חודשים לצורך ניטור החיידק המדבק 

סטרפ. אגלקטיא.

 — בוביס  מיקופלסמה  המדבק  החיידק  להמצאות  סקר  ז. 

השנה בצענו לראשונה סקר במכלי החלב של 100 משקים 

אשר נבחרו עקב הימצאותם הצמודה למפטמות ולמשקי 

לשמחתנו,  זה.  לחיידק  טבעי  מאגר  המהווים  לבשר,  בקר 

התוצאה הייתה שלילית בכל המשקים הנבדקים. לקראת 

של  מוקדם  לזיהוי  הקבוע  המודל  את  נבנה  הבאה,  השנה 

חיידק זה במכל החלב. עלייה בשכיחותו בעגלים ובמפטמות 

לפיטום  עגלים  יבוא  עקב  )כנראה,  האחרונה  בשנה  בארץ 

מאירופה( מהווה איום גם לרפת החלב ואנו נצרכים להיערך 

לכך, במטרה למנוע נזקים כלכלים למגדלים ולענף החלב.

מועדון עדרים נקיים עסק השנה בשתי מחלות: בת שחפת  ח. 

.BVD ומחלת

כ–250  במועדון  רשומים   2007 שנת  בסוף  שחפת:  בת 

והחצי  משמעותית  נגיעות  ללא  מהם  חצי  אשר  משקים, 

ונגיעות  מהמשקים(   3/2( בינונית  לנגיעות  מתחלק  השני 

גבוהה.

בשנה זו ביצענו כ–30 אלף בדיקות )עלייה של 15% ביחס 

לשנת 2006(, חלקן הארי דרך ביקורת החלב )90%( והשאר 

חיוביות  נמצאו   2.5% הבדיקות  מכלל  סרום.  בבדיקות 

ונבדקו בתרביות צואה על מנת למצוא את רמת ההפרשה 

של החיידק ברפת. נתונים אלו הועברו לרפתנים, על מנת 

לאפשר להם קבלת החלטות מושכלת באשר לגורל הפרות 

החיוביות.

במטרה  הממשקי  המעקב  את  לבצע  המשכנו  במקביל, 

להוריד את רמת ההדבקה בתוך העדר.

בקצב  לירידה  הביאו  במועדון  העבודה  בסדרי  השינויים 

סיכונים  הערכת  נעשתה  זאת,  ולמרות  במשקים  הביקור 

ראשונה בכל המשקים החדשים, ומעקב ממשקי חוזר, לפי 

הצורך, באיחור קל ביחס לתכנון. 

נוגדנים בעגלות על מנת  BVD: בשנת 2007 התבצע סקר 

להעריך את רמת החשיפה לנגיף. נבדקו כמחצית ממשקי 

החלב בישראל ותמונת מצב ראשונית מראה על כך ש–60% 

מהעדרים אינם נחשפים כמעט כלל. ההנחה היא שב–40% 

למציאת  היתכנות  על  המצביעה  חשיפה  ישנה  הנותרים 

נשאים בעדר.

)ביונקים  ותחלואה  ממשק  בנושאי  שאלון  הופץ  במקביל 

מהשאלות  חלק  יבאר  זה  שאלון  והפלות.  ובגידול( 

הנשאלות, בעקבות תוצאות הסקר, לכשיושלם, יאיר גורמי 

סיכון הקשורים בחשיפה לנגיף.

עד  ייסתיים  אך  התבצע  טרם  חלב  במכלי  נוגדנים  סקר 

כתלות בתוצאות הסופיות של סקר העגלות  חודש מרץ, 

)שמסתיים בימים אלו(. 

כ–1.392,798  ב–2007  הושמדו  הכול  סך   — חלב  חריגי  ט. 

לציין  יש  מהייצור(.  פרומיל   1( אירועים  ליטרים ב–155 

מספר  ואילו  עלתה  שנפסל  הכללי  החלב  כמות  השנה  כי 

האירועים עלה במעט )155 לעומת 144 בשנה הקודמת(. 

שנפסל  החלב  העלייה המשמעותית ביותר הייתה בכמות  

עקב הימצאות חומרים מעכבים בחלב .

ד"ר   של  בניהולו  המדריכים  צוות   — מאל"ה  שדה  עובדי  י. 

עדין שווימר עסק גם השנה בטיפולי מנע בנושאי ממשק 

פתרונות  ובמתן  רגיעה  בשעת  חליבה,  מערכות  ותקינות 

מידיים לתקלות חמורות. התערבותם המהירה והמקצועית 

קידמה את בריאות העטין ואיכות החלב במשקים ומנעה 

נזקים בריאותיים למקנה ונזקים כלכליים למגדלים. 

רופאי מאל"ה עסקו גם השנה בביקורים במשקים בעיתיים, 

ובניהול מפגשים משותפים )"קונסיליום"( לניתוח תוצאות 

על  ושמירה  המצב,  לשיפור  המלצות  והוצאת  שנתיות 

ההישגים הנוכחיים.

התפתחות ספירת תאים סומטיים, לפי נתוני מחלבות, בשנים 2007-1995
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הדרכה והסברה — מודעות והכרה בחשיבות נושא בריאות  יא. 

מרבית  של  לתודעתם  הוחדרה  החלב  ואיכות  העטין 

מידע  זה באמצעות: הפצת  בענף  והעוסקים  יצרני החלב 

ימי  עריכת  הלבן"(,  )"חלבי–הדף  הדרכתי  וחומר  שוטף 

וטרינרית"  )"רפואה  כתבות  פרסום  לדיון"(,  )"הבמה  עיון 

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

ענף הבקר( והרצאות ברמת המשק הבודד וברמה הארצית. 

למגזרים השונים  אזורים מאוחדים  כנסים   9 נערכו  השנה 

ממאל"ה  מקצועי  מידע  המועצה,  פעילויות  הוצגו  ובהם 

ומצב כלל משק החלב בארץ.

באמצעות   — החלב  למשק  ייחודי  ממוחשב  מידע  בסיס  יב. 

נאסף  "בריאותין"  בשם  ייחודית  תכנה  של  עצמי  פיתוח 

ונשמר מידע רב בבריאות העטין ובאיכות החלב. מידע זה 

לניתוחים  ועד  הנגוע  הרבע  מרמת  החל  הידוע,  את  כולל 

מקושרת  זו  תכנה  ובריאותיים.  ממשקים  ארציים  כלל 

ספר  כגון:  אחרים  מידע  מאגרי  עם  וקבוע  רצוף  באופן 

העדר, תכנות לניהול רפת, נתוני מחלבות, ומתעדכנת מדי 

יום לתועלת הרופא המטפל והמגדל גם יחד.  

יעדים מקצועיים לשנת 2008:

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

וכללית מתחת ל–200.000  יהיו ברמת סת"ס משוקללת  

בממוצע שנתי .

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

ברמה הלאומית, שמעל ל–50% מהמשקים תהיה תוצאתם 

מתחת ל–10.000 חיידקים במ"ל חלב, במהלך כל השנה.

לפעול בצורה מוגברת לעזרת משקים בלתי תקינים ומשקי  3 .

צאן המעונינים בעזרת מאל"ה.

הקיימת  מזערית  נגיעות  רמת  על  ולשמור  להמשיך  4 .

גורמים  של  חדירתם  ולמנוע  עיקריים  מדבקים  בחיידקים 

פתוגנים חדשים לעטין, ברמת העדר וברמה הארצית.

העצמי  הדיגום  לחשיבות  המגדלים  מודעות  את  להעלות  5 .

לדלקות עטין קליניות ותת קליניות ולהגביר את הפעילות 

המשותפת שלהם מול מדריכי ורופאי מאל"ה.

להוסיף בדיקות מעבדתיות נוספות, לפי דרישת המחלבות,  6 .

במכלי  חום  עמידי  וחיידקים  נבגים  קוליפורמים,  לזיהוי 

בשיתוף  בנושא  מחקר  עבודת  מתבצעת  )כרגע  החלב 

המעבדה המרכזית(.

 ) 7 .PCR( מולקולרית  מעבדה  של  ראשונית  תשתית  הקמת 

בצמוד למעבדה המיקרוביאלית בקיסריה.

המשך שיתוף מאל"ה בפרויקטים נוספים שאותם מובילה  8 .

לנושא  המודעות  )הגברת  א"ב  חלב  כגון:  החלב  מועצת 

ופעילות  עסקים,  רישוי  החלב(,  ייצור  שרשרת  בטיחות 

הסברתית אחרת.
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שיעמיד  יישומי,  ברובו  במחקר,  תמיכה   — הקרן  מטרת 

להגברת  ביותר  הטובים  הכלים  את  והבוקר  הרפתן  לרשות 

העדר  של  משופרת  לבריאות  העלויות,  ולצמצום  התפוקה 

הרפת  מוצרי  של  ובריאותי  איכותי  וייצור  והבשר  החלב  יוצר 

לרווחת האדם. ברוח זו, אושרו המחקרים ע"י ועדות השיפוט 

מועצת  מטעם  למחקר  העליונה  ההיגוי  וועדת  המקצועיות 

סופי של המדען הראשי  אישור  עוברים  כל המחקרים  החלב. 

של משרד החקלאות. 

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

מדע,  לתשתיות  התקצוב  ולמלגות.  למחקרים  ככולו,  רובו 

שאינן בגדר מחקר, צומצם משמעותית.

מוצגת  השונים  ולמוסדות  לדיסיפלינות  המשאבים  חלוקת 

בטבלה הבאה:

קרן המחקר למדעי הבקר 2007

תפנית וחידושים

זאב טריינין-יו"ר ועדת ההיגוי העליונה למחקרים

תחום 

מוסד מחקר              

בריאות 

ופוריות

ממשק 

וכלכלה

הזנה 

ומספוא

גידול ופיטום 

בקר לבשר

חלב 

ומוצריו

סך הכול 

אלפי ש"ח

התפלגות 

לפי מוסדות

45.8% )36(290683559163801,775מנהל המחקר החקלאי

11.4%)8(444    444המכון הווטרינרי

11.4%)19(444 2018020737שה"מ

10.5%)8(408  197 211הפקולטה לחקלאות

5.9%)3(230    230ב"ס וטרינרי

5.3%)5(205   205 התאחדות מגדלי בקר

4.2%)6(162  12 150החקלאית

2.3%)1(9090    בית חולים אסף הרופא

1.0%)1(40   40 משקי דרום

0.9%)1(35   35 הטכניון

0.6%)1(25    25מאל"ה מועצת החלב

0.5%)1(20  20  אוניברסיטת ת"א

סה"כ 

)בסוגריים מספר מחקרים(
1,370)26(1,143)26(995)28(200)8(170)2(3,878)90(100.0%

35.3%29.5%25.7%5.2%4.4%100.0%התפלגות לפי נושאים

3,87897.9%98.3%מחקר

350.9%0.9%תאום ובקרה

501.2%0.8%מלגות לתלמידי מחקר

3,963100.0%100.0%סה"כ

החלב  מועצת  של  המנהלים  מועצת  אישרה   2007 בדצמבר 

לבריאות  ומוצריו  חלב  "תרומת  בנושא  מחקר  קרן  הקמת 

תנוהל  והיא  שמיר,  רענן  פרופ'  יעמוד  הקרן  בראש  האדם". 

במועצה על ידי ד"ר טובה אברך. הקרן תעבור גם את הביקורת 

של המדען הראשי של משרד הבריאות.

בתחילת ינואר 2008 יצא קול קורא לקבלת מחקרים שימומנו 

על ידי הקרן. המועצה הקציבה סכום של 500,000 ש"ח לקרן 

מועצת  ידי  על  המוקצה  לסכום  מתווסף  זה  סכום  המחקר. 

החלב, מדי שנה, למחקרים בנושא מדעי הבקר, ומטרתו לעודד 

מחקרים בתחום החלב, להרחיב את מעגל החוקרים העוסקים 

בנושא החלב ולהגיע למוסדות מחקר נוספים.
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חלב בקר 2
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ייצור חלב בקר

שנת 2007 הייתה שנת השיא בייצור חלב בקר. הייצור בשנת 

2007 עמד על 1,185 מיליון ליטרים לעומת, 1,124 בשנת 2006. 

כלומר, גידול של 61 מיליון ליטרים שהם 5.4%.

מיליון  מ–1,130  במכסות  הגידול  בשל  היה  בייצור  הגידול   

ליטרים ב–2006 ל–1,170 וכן בשל מדיניות התשלום לייצור מעבר 

למכסה )מחיר מובטח לחלב עודף 90% ברוב חודשי השנה(. סך 

ייצור חלב עודף עמד בשנת 2007 על 51 מיליון ליטרים לעומת, 

19 מיליון ב–2006 כלומר, 32 מיליון ליטרים, מתוך הגידול בייצור, 

מוסברים ע"י מדיניות התשלום לחלב עודף.

בחלב  הרכיבים  תכולת  שגם  הרי  בייצור  הגידול  עם  יחד   

הגולמי נמצאה במגמת עלייה קטנה ותכולת החלבון הממוצעת 

עלתה מ–3.26% בשנת 2006 ל–3.28% ב–2007 ותכולת השומן 

עלתה מ–3.66% ל–3.70%. מחיר המטרה האפקטיבי בגין רכיבי 

החלב היה גבוה ב–1.2% ממחיר המטרה לחלב נורמטיבי )3.23% 

ו–3.61% לחלבון ושומן בהתאמה(.

דרסטית  עלייה  במגמת  נמצאו   2007 בשנת  החלב  מחירי   

וזאת, בעיקר, בשל ההתייקרויות של גרעיני המספוא מייבוא. 

בשל עליית מחירי המטרה, עודכנו פעמיים )אוגוסט ונובמבר( 

המחירים המפוקחים של מוצרי חלב, ההתייקרות הממוצעת 

המצטברת של המחירים המפוקחים לצרכן עמדה על 10%.

ומוצריו  חלב  בשיווק  דרמטי  גידול  הראתה   2006 שנת   

ומלאי הפתיחה ב–2007 של אבקות חלב וחמאה היה נמוך מאד 

ולכן התחייב גידול ההיצע המקומי בשנת 2007. סיבה נוספת 

הגלם  חומרי  במחיר  עלייה  הייתה  הייצור  התאמת  שחייבה 

החלביים מייבוא וצמצום יבוא של חומרי גלם חלביים.

נסיגה  הייתה  כי  אם  טובים,  נשארו  החלב  איכות  נתוני   

זו  נסיגה  הסומטיים,  התאים  ספירת  בתוצאות  מסוימת 

יציאת  שיעורי  ובצמצום  בפרות  הצפיפות  בהגדלת  מוסברת 

הפרות וזאת כדי לעמוד ביעדים של הגדלת הייצור.

שנת 2007 הייתה, למעשה, השנה האחרונה של הרפורמה   

משקים,  מעט  לא  שקיבלו  ההארכה  לאחר  וזאת  החלב  בענף 

בגין מלחמת לבנון השנייה.

גורם נוסף שליווה אותנו בשנת 2007 היה התפרצות מחלת   

הענף  התנהל  חודשים  מ–10  למעלה  ובמשך  והטלפיים  הפה 

בנוהל מיוחד שהתאפשר, בשל שיתוף הפעולה הטוב, שקיים 

בין כל הגורמים בענף.

בשנת  הגידול  ששיעור  הרי  החלב  שיווק  נתוני  מבחינת   

במונחי  ועמד   )7%( ב–2006  שהיה  לזה  ביחס  מתון  היה   2007

נוזלים המחושבים עפ"י מקדמי ייצור מקובלים בענף על 1.9% 

גבוה  היה  מקומי  מייצור  גולמי  לחלב  בביקוש  הגידול  בלבד. 

יותר בגלל צמצום הייבוא, כאמור לעיל.

ירידת  היה   2007 בשנת  הרפתות  על  שהעיק  נוסף  גורם   

יחד עם  זו  ירידה  יונקים,  ושל  יוצאות  מחירי הבשר של פרות 

צמצום הוצאת הפרות הקטינו את תמורות הרפת בגין תוצרת 

לוואי. סך ערך הייצור בשער הרפת מוערך בשנת 2007 ב–2.3 

המחזור  סך  לוואי.  תוצרת  בגין  כ–7.5%  מהם  ש"ח  מיליארד 

השנתי של הענף במונחי מחירים לצרכן מוערך בלמעלה מ–8 

מיליארד ש"ח.
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מישל בלאיש-השירותים הווטרינריים, המחלקה לאפידמיולוגיה

אפידמיולוגיה תיאורית של מחלת קטרת העור - התפרצות 2007

סיכום אירועי פה וטלפיים 2007

מוקדים,  בתשעה   2007 בשנת  פגעה  העור  קטרת  מחלת 

הראשונה  ההתפרצות  להוציא  עזה.  רצועת  סביב  כולם 

)עלומים(, כל המקרים אירעו בתחום מלבן שרוחבו 5 ק"מ 

רצועת  של  הצפוני  לחלק  מצפון  המצוי  ק"מ,   12 ואורכו 

עזה. האירוע הראשון החל ב–9 ביוני 2007, לאחר התפרצות 

של קטרת העור שארעה בבית חנון שבצפון רצועת עזה. 

האירוע האחרון החל והסתיים בתחילת חודש נובמבר. 

בעדרי החלב, אחוז התחלואה לא עבר את ה–10%, לעומת 

עד  והגיעה   10% מעל  שהייתה  הבקר  בעדרי  התחלואה 

הינה  המקרים,  במספר  המצטברת  העלייה  כן,  כמו   .44%

זו  עובדה  לחלב.  בקר  לעומת  לבשר  בבקר  יותר  תלולה 

על  נצפה  לחלב  שבקר  כך  ידי  על  כנראה,  להסביר,  ניתן 

בקר  לעומת,  ביום,  פעמים  שלוש  לפחות,  המגדלים  ידי 

רחוקות.  יותר  לעתים  המגדלים  ידי  על  שנצפה  לבשר 

הסימנים  באיתור  מסייעת  מקרוב,  בעדר,  תכופה  צפייה 

העדר  מן  מּוָצאים  ובכך  בבקר,  המחלה  של  הראשונים 

הפרטים הנגועים, באופן מידי. 

עובדה זו מחזקת את הסברה כי השמדה מידית של פרטים 

חיונית  הינה  מפיץ,  גורם  והמהווים  סימנים  המציגים 

למניעת התפשטות נרחבת של המחלה.

בחלק מפרות החלב הנגועות, נרשמה ירידה תלולה בייצור 

החלב, אף לפני הופעת הסימנים העוריים הראשונים.

בסך הכול נפגעו והושמדו באירועי 2007, 508 ראש בקר.

הפה  מחלת  התפרצה   ,2006 שנת  של  האחרונים  בימים 

המחלה  הארץ.  בצפון  חולבות  עזים  בעדר  והטלפיים 

יוני  אמצע  ועד  נוספים  במוקדים  בהדרגתיות  הופיעה 

2007, נרשמו בישראל 31 מוקדים של המחלה; 3 אירועים 

בכבשים, 3 אירועים בעזים, 3 אירועים בעדרים מעורבים, 2 

אירועים בצבי בר וכל שאר האירועים בבקר.

מניתוח אירועי הפה והטלפיים עולה כי הפגיעה העיקרית 

התרחשה במפטמות ובעדרי הבקר לבשר. הפגיעה בעדרי 

לפגיעה  כי  עולה,  בנוסף  מזערית.  הייתה  לחלב  בקר 

בעדרים הנגועים יש קשר מובהק בין אחוז התחלואה בעדר 

)מעל  לבין התקופה שחלפה מאז החיסון האחרון  הנגוע, 

יכול  שהנגיף  אף  על  חודשים(.  מ–12  ופחות  חודשים   12

לעבור ברוח ובאמצעים מגוונים אחרים, נמצאו בתחקירים 

אפידמיולוגיים שהתבצעו, קשרי מגע בין מוקדי התפרצות 

שונים היכולים להחשיד על העברת המחלה, בעיקר, על ידי 

רכבים ועובדים.

עם קבלת המידע על חשד של המחלה, בטווח של מספר 

שעות, הגיע למקום מנהל הלשכה הרלוונטית ונטל דגימות, 

לאחר אישוש החשד הקליני. הדגימות שונעו באופן מידי 

הדיווח  נוהל  את  הפעיל  הלשכה  ומנהל  הווטרינרי  למכון 

)אופקי ואנכי( לכל הגורמים שלהם נגיעה לטיפול באירוע 

פה וטלפיים, עם דגש להודעה לגורמי האכיפה )פיצו"ח(.

המכון  של  לפו"ט  מהמעבדה  חיובית  תשובה  קבלת  עם 

ומפקחי  בשדה  הווטרינריים  השירותים  רופאי  הווטרינרי, 

המקנה, נכנסו לפעולות חיסון מידיות. כמו כן, נמסרו צווי 

הסגר למשקים הרלוונטיים.

המחלקה לאפידמיולוגיה דאגה להמציא בזמן אמת מפות 

במקביל,  האירועים.  של  מעודכנות  ורשימות  מעודכנות 

אמת,  בזמן  האירועים,  כל  על  לדווח  האפידמיולוג  דאג 

.)OIE( לארגון הבריאות העולמי של בעלי חיים
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התפלגות חודשית של מכסות חלב בקר 2008-1995

חדשים

העמקים: כינרות, הירדן ובית–שאןהתפלגות ארצית

2005-19972006200720082005-1997200620072008

8.568.548.508.4610.2510.2010.079.75ינואר

8.068.007.867.739.819.759.609.23פברואר

9.289.209.048.8710.8910.8610.7710.38מרץ

9.089.008.848.6810.1010.049.879.63אפריל

9.299.259.179.079.809.649.329.27מאי

8.478.478.478.488.498.438.318.34יוני

8.328.338.368.377.717.697.687.82יולי

7.627.707.868.035.575.685.936.35אוגוסט

7.197.287.467.664.244.424.815.38ספטמבר

7.697.767.908.055.685.806.076.47אוקטובר

7.847.877.948.007.707.747.827.86נובמבר

8.608.608.608.609.769.759.759.52דצמבר

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

במידה  גבוהה,  ואף  קבועה  היא  החלב  צריכת  זאת,  לעומת 

מסוימת, בחודשי הקיץ. בעבר התמודד הענף עם בעיה זו ע"י 

ייבוש עודפים עונתיים של חלב בחורף ובחודשי הקיץ, כאשר 

חלב  מוצרי  שוחזרו  המקומי,  מהייצור  גבוה  לחלב  הביקוש 

מאבקת חלב ומחמאה. פתרון זה בעייתי ממספר סיבות:

אינו  אלו  במתקנים  והשימוש  היות  גבוהה  הייבוש  	עלות  •
רציף.

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

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

ארצי

עמקים

התפלגות המכסות בשנת 2007



שנתון מועצת החלב 2007

23

ם
רי

ט
לי

י 
ונ

לי
מי

108

106

104

102

100

98

96

94

92

90

88

86

84

82

80

ר
א

נו
י

ר
א

רו
ב

פ

ץ
ר

מ

ל
רי

פ
א

אי
מ

ני
יו

לי
יו

ט
ס

גו
או

ר
ב

מ
ט

פ
ס

ר
ב

טו
ק

או

ר
ב

מ
ב

נו

ר
ב

מ
צ

ד

אספקה חודשית של חלב בקר למחלבות

20062007

אלפי ליטרים

התפלגות 

אלפי ליטריםבאחוזים

התפלגות 

באחוזים

99,6918.8799,4278.39ינואר

90,4258.0492,5177.81פברואר

103,1359.17104,0968.78מרץ

98,1828.73105,4058.89אפריל

102,5509.12107,5179.07מאי

93,9738.3698,3938.30יוני

91,9748.1899,3378.38יולי

87,3587.7791,4787.72אוגוסט

81,5327.2587,5977.39ספטמבר

89,8247.9995,1168.02אוקטובר

89,1077.9397,7658.25נובמבר

96,5108.58106,6609.00דצמבר

1,124,260100.001,185,309100.00סך הכול

משנת 1997 מיושמת מדיניות לעידוד היצרנים להעברת חלב 

מהחורף לקיץ, העידוד נעשה ע"י פרס מיוחד בגין חלב במסגרת 

המכסה המיוצר בקיץ במקום בחורף והפחתה במקרה ההפוך. 

העברת חלב מהחורף לקיץ היא אפשרית, בעיקר, ע"י אימוץ 

ממשק של צינון מאולץ של הפרות בחודשים החמים. משקים 

המיישמים נכון ממשק זה הצליחו "ליישר" את העקומה. בשנת 

ליטרים  מיליון  כ-3  זו  מדיניות  במסגרת  נטו  הועברו   2007

יוני-אוקטובר,  חודשים  מוגדרים  קיץ  כחודשי  לקיץ.  מהחורף 

קנס  הפרס-  חורף.  כחודשי  מוגדרים  החודשים  שאר  כאשר 

עמד על 55 אג' לליטר מועבר. 

2007

2006



שנתון מועצת החלב 2007

24

1,200

ם
רי

ט
לי

י 
ונ

לי
מי

1,150

1,100

1,050

1,000

950

2007200620052004200320022001200019991998

900

מכסה  

ייצור  

ייצורמכסה

19981,1241,126

19991,1241,132

20001,1401,128

20011,2001,174

20021,1701,154

20031,1501,122

20041,1501,146

20051,1501,150

20061,1301,124

20071,1661,185

מכסה 

שנתית

ייצור 

אי ביצועחריגהשנתי

חריגה או

אי ביצוע 

נטו

חריגה או 

אי ביצוע

נטו 

באחוזים

665,033685,75828,9078,18220,7253.12%מגזר שיתופי

488,950487,45423,70525,201-1,496-0.31%מגזר משפחתי

12,16012,157275278-3-0.02%בתי–ספר

1,166,1431,185,36852,88733,66119,2261.65%סך הכול

מכסות וייצור חלב בקר 

מיליוני ליטרים

ייצור ומכסות חלב בקר 

ב–2007 - באלפי ליטרים
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נתוני ייצור ומכסות במגזרים ובמחוזות - 2007

סך הכולבתי–ספרמגזר משפחתימגזר שיתופי 

1477-91גולן - גליל עליון

1658175גליל מערבי

522643319עמקים

22805107מרכז

142024220שפלה והר

471492198דרום

165830151,010סך הכול

סך הכולבתי–ספרמגזר משפחתימגזר שיתופי 

58,13743,937-102,074גולן - גליל עליון

71,44525,42964597,519גליל מערבי

197,152150,9802,096350,229עמקים

93,94563,5423,995161,482מרכז

53,570125,7163,962183,248שפלה והר

190,78479,3461,462271,592דרום

665,033488,95012,1601,166,143סך הכול

סך הכולבתי–ספר מגזר משפחתימגזר שיתופי

58,86942,680-101,549גולן - גליל עליון

73,40223,51767297,591גליל מערבי

202,894149,4321,958354,284עמקים

97,50863,9324,019165,459מרכז

56,375129,3514,068189,794השפלה והר

196,65978,5311,440276,631דרום

685,707487,44512,1571,185,309סך הכול

התפלגות רפתות

התפלגות ייצור חלב 

בקר - אלפי ליטרים

התפלגות מכסות חלב 

בקר - אלפי ליטרים
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שפלה והר

16.0%

התפלגות ייצור חלב 

בקר על פי מחוזות

ייצור ממוצע לרפת - 

אלפי ליטרים

גולן - גליל עליון

8.6%

גליל מערבי

8.2%

עמקים

29.9%

מרכז

14.0%

דרום

23.3%

התפלגות ייצור חלב 

בקר על פי מגזרים

מגזר משפחתי

41.1%
מגזר שיתופי

57.9%

סך הכולבתי–ספר מגזר משפחתימגזר שיתופי

1,116—4,205554גולן - גליל עליון

4,5884056721,301הגליל המערבי

3,9025666531,111עמקים

4,4327998041,546מרכז

4,0276401,017863השפלה וההר

4,1845277201,397דרום

4,1565878101,174ממוצע ארצי

בתי ספר

1.0%
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התפלגות רפתות במגזר השיתופי על פי מבנה בעלות

יצרן אחדסוג

שני 

יצרנים

שלושה 

סך הכוליצרנים

1233012165מספר רפתות

1236036219מספר יצרנים

חלק היצרנים שבהתאגדויות: 44%

התפלגות רפתות במגזר המשפחתי על פי מבנה בעלות 

יצרן אחדסוג

שני 

יצרנים

שלושה 

יצרנים

ארבעה 

יצרנים

חמישה 

סך הכולויותר

מספר 

יישובים

6401344745830123מספר רפתות

64026814116311,096מספר יצרנים

חלק היצרנים שבהתאגדויות: 42%

הערה: התאגדות - שותפות או אגודה שיתופית

התפלגות רפתות במגזר השיתופי לפי גודל מכסה

מיליוני 

2001200520062007ליטרים

93878271עד 3

4-399494148

5-46865

6-56162019

5161822מעל 6

209176167165סך הכול

התפלגות רפתות במגזר המשפחתי לפי גודל מכסה

2001200520062007אלפי ליטרים

457291300274עד 400

600-400356303290281

800-600103124125131

1000-80053575255

1,200-1,00033312933

1,400-1,2008212123

15282733מעל 1,400

855844830 1,025 סך הכול
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התפתחות מספר רפתות 2007-2000

20002001200220032004200520062007

214209200196187176167165מגזר שיתופי

1,0911,025962921880855844830מגזר משפחתי

1616161616161515בתי–ספר

1,3211,2501,1781,1331,0831,0471,0261,010סך הכול

התפתחות ייצור חלב ממוצע לרפת 2007-2000 - אלפי ליטרים

20002001200220032004200520062007

3,0243,2653,3173,2823,5243,7473,8594,156מגזר שיתופי

430468498508541560555587מגזר משפחתי

723737756732733746781810בתי–ספר

8549399809911,0591,0981,0961,174סך הכול

התפתחות ייצור החלב 2007-2000 - אלפי ליטרים

20002001200220032004200520062007

647,190682,447663,397643,240659,071659,542644,467685,707מגזר שיתופי

469,123479,326478,958467,451475,688478,599468,072487,445מגזר משפחתי

11,57511,79112,09311,70511,72511,94211,72112,157בתי–ספר

1,127,8881,173,5641,154,4481,122,3961,146,4841,150,0841,124,2601,185,309סה"כ
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אחוז שומן  

אחוז חלבון  

אחוז חלבוןאחוז שומן

3.82%3.34%ינואר

3.76%3.31%פברואר

3.72%3.30%מרץ

3.77%3.29%אפריל

3.67%3.25%מאי

3.61%3.22%יוני

3.61%3.22%יולי

3.64%3.23%אוגוסט

3.67%3.27%ספטמבר

3.69%3.29%אוקטובר

3.71%3.32%נובמבר

3.75%3.34%דצמבר

3.70%3.28%ממוצע

רכיבי חלב - שומן וחלבון

הנורמטיביים  הרכיבים  תכולת  שונתה   2007 שנת  בתחילת 

ל–3.228% ו– 3.671% לחלבון ולשומן בהתאמה. 

 3.70% על  עמדה   2007 בשנת  הממוצעת  השומן  תכולת 

בתכולת  העלייה  של  למגמה  בניגוד  ב–2006.   3.66% לעומת 

השומן בחלב הגולמי, הרי שתכולת השומן הממוצעת בצריכה 

נמצאת בירידה, כאשר העדפות הצרכנים הן לכוון מוצרים דלי 

שומן. לכן היה צורך לדכא את הגידול בתכולת השומן. מחודש 

מעל  שומן  על  מופחת  תשלום  במדיניות  הוחל   2005 אוגוסט 

רמה של המוגדרת מדי שנה, בשנת 2007 הסף שמעליו הופחת 

בתכולת  גם  השנתית.  ברמה   3.9% על  עמד  לשומן  התשלום 

החלבון הייתה עלייה מתונה ורמתו בשנת 2007 3.28% לעומת 

3.26% בשנת 2006. 

תכולת רכיבי חלב בחלב 

בקר גולמי בשנת 2007 

גרם למ"ל
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אחוז שומן  

אחוז חלבון  

חלבוןשומן

השפעת 

הרכיבים על 

המחיר 

האפקטיבי 

הממוצע

יחס 

שומן: חלבון

19953.213.030.83%1.06

19963.272.99-0.29%1.10

19973.323.071.71%1.08

19983.373.122.69%1.08

19993.383.142.44%1.07

20003.423.182.57%1.07

20013.483.202.17%1.09

20023.523.232.15%1.09

20033.613.231.85%1.12

20043.673.201.70%1.15

20053.673.230.47%1.14

20063.663.261.02%1.12

20073.703.281.30%1.13

תכולת רכיבי חלב בחלב 

בקר גולמי - באחוזים
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תשלום על פי רכיבי חלב

יולי 1998-  

יוני 2000

יולי 2000- 

דצמבר 

2001

ינואר 

 -2002

יוני 2002

יולי 2002-  

ספטמבר 

2004

אוקטובר-   

דצמבר 

2004

מינואר

2005

מאוגוסט 

2005

מינואר 

2006

מינואר

2007

מינואר

2007

תשלום 3.065%3.142%3.196%3.196%3.196%3.227%חלבון נורמטיבי

מופחת, 

3.45 יח', 

לשומן 

מעל

 3.8%

ברמה 

החודשית

תשלום 

מופחת, 

3.45 יח', 

לשומן 

מעל

3.75%

ברמה 

שנתית

תשלום 3.228%

מופחת, 

3.45 יח', 

לשומן 

מעל 

 3.90%

ברמה 

שנתית

3.316%3.376%3.479%3.479%3.479%3.609%3.671%שומן נורמטיבי

75.0%75.0%72.5%70.0%72.5%72.5%72.5%משקל תמחירי חלבון

25.0%25.0%27.5%30.0%27.5%27.5%27.5%משקל תמחירי שומן

יחס מחירים חלבון: 

שומן
 3.00 3.00 2.64 2.33 2.64 2.64 2.64

5%0%0%0%10%10%-5%-מקדם נוזלים

19.479 19.58 22.15 21.34 22.15 24.61 25.18 מקדם חלבון

7.388 7.43 8.40 9.14 8.40 8.20 8.39 מקדם שומן

חישוב מחיר מטרה אפקטיבי 

מחיר מטרה בשער המשק × מקדם נוזלים  

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

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

מחיר מטרה אפקטיבי בשער המשק  =
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ד'ג'ב'א'מעולה

תנאי סף לפי 

ת"י 55*

נמוך מ–700מעל 350-250450-350650-450650עד 2001250

נמוך מ–650מעל 350-240450-350650-450650עד 2002240

נמוך מ–600מעל 300-230400-300500-400500עד 2003230

נמוך מ–600מעל 300-230400-300500-400500עד 2004230

נמוך מ–600מעל 300-225375-300450-375450עד 2005225

נמוך מ–600מעל 290-220350-290400-350400עד 2006220

נמוך מ–600מעל 280-220325-280375-325375עד 2007220

תקן ישראלי לחלב פרה גולמי  *

ג'ב'א'מעולה

תנאי סף לפי 

ת"י 55*

נמוך מ–250מעל 100-30150-100150עד 2005-200030

נמוך מ–250מעל 100-20100עד 200620

נמוך מ–250מעל 75-1075עד 200710

תקן ישראלי לחלב פרה גולמי  *

איכות חלב

שענף  החשובים  האתגרים  אחד  הוא  בקר  חלב  איכות  שיפור 

החלב בישראל ניצב בפניהם. בשנת 1997 נכנס לתוקפו תקנון 

באיכות  מתמיד  שיפור  וניכר  החלב  מועצת  של  חלב  איכות 

החלב המתקבל במחלבות. שיפור זה מתבטא בתפוקות, במשך 

חיי המדף של מוצרי החלב, באיכותם ובטעמם. התקנון נכתב 

במשותף עם נציגי המחלבות ונציגי יצרני החלב והוא תואם את 

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

הנהוגים בארה"ב ובאירופה. מבחינות רבות, בישראל מחמירים 

אף יותר מהעולם, כאשר מספר הבדיקות היחסי בישראל גבוה 

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

ספירת תאים סומטיים וספירה כללית של חיידקים ומגדיר את 

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

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

אחסון במשק ומועדי איסוף. 

לא עמדו  בכ–150 משלוחים  ליטרים  מיליון  כ–1.4   2007 בשנת 

מהחלב  פרומיל  בכ–1  מדובר  להשמדה,  והופנו  הסף  בתנאי 

המיוצר.

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

ניכר בשנים האחרונות, בעיקר ברפת המשפחתית.

את השיפור ניתן לייחס למספר גורמים עיקריים:

הרפורמה בענף החלב שהביאה לשיפור תשתיות הרפת.  .1

לבריאות  כמדד  הסת"ס  לחשיבות  יותר  רבה  מודעות   .2

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

יותר מפרה עם סת"ס גבוה(.

של  החלב  איכות  תקנון  החלב במסגרת  בסיווג  ההחמרה   .3

מועצת החלב ובתקן הרשמי לחלב גולמי ת"י 55.

ואיכות  העטין  לבריאת  הארצי  המערך  של  מקצועי  ליווי   .4

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

שמעוניינים להמשיך ולהשתפר.

סיווג איכות חלב בקר 

על פי ספירת תאים 

סומטיים 

אלפים למ"ל — 

2007-2001

סיווג איכות חלב בקר 

לפי ספירת חיידקים 

כללית 

אלפים למ"ל - 

2007-2001



שנתון מועצת החלב 2007

34

ספירת תאים 

סומטיים  2006

ספירת תאים 

סומטיים 2007

ספירת חיידקים 

כללית  2006

ספירת חיידקים 

כללית  2007

פרס  גמיש 0.05%פרס  גמיש 0.45%0.40%0.05%מעולה

0.0%0.0%0.0%0.0%א'

2.0%3.0%3.0%-2.0%-ב'

7.0%-7.0%-ג'

8.0%-8.0%-ד'

47.50%

51.20%

1.30%

55.90%

31.90%

6.90%

5.30%

ספירת חיידקים כלליתספירת תאים סומטיים

מדיניות תשלום לחלב 

על פי איכותו

שיעור הפרסים והקנסות 

ביחס למחיר המטרה

התפלגות החלב על פי 

איכויות בשנת 2007 - 

באחוזים

מעולה  

א'  

ב'  

כל השאר  
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משפחתי  

ממוצע ארצי  

שיתופי  

199619971998199920002001200220032004200520062007

332288303300259259248241224203193210שיתופי

515440462451396338277265239230201231משפחתי

395339357352305284258249230215196219ממוצע ארצי

ממוצע ספירת תאים 

סומטיים בחלב בקר 

שהתקבל 

במחלבות על פי 

מגזרים - אלפים למ"ל - 

2007-1996

מקור: המעבדה המרכזית 

לבדיקת חלב גולמי, קיסריה
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מחיר המטרה לחלב בקר

עלויות  סקר  על  מטרה  מחיר  התבסס   2007 מינואר  החל 

עלויות  סקר  מבצעים  בענף  הנהוג  עפ"י   .2005 לשנת  החלב 

מדי שנתיים. בשנת 2007 נערך סקר שממצאיו יוגשו לוועדת 

ההגוי במהלך 2008 )רוב הנתונים נאספים כמובן, בסוף השנה( 

המעבר  ממצאיו.  על  יתבססו  ו–2010   2009 לשנים  והמחירים 

בתחילת שנת 2007 לבסיס חדש היה כרוך בהורדה של 0.5 אג' 

לליטר ושינוי נורמת הרכיבים. סך הכול הפריון בין השנים 2003 

ו–2005 שנאמד בסקר עמד על 4.6% לעומת פריון נורמטיבי של 

4.0% )2.0% לשנה(. 

שיפור  בתנובה,  עלייה  ע"י  מוסברת  שזוהתה  ההתייעלות 

מעבר  בגלל  בעיקר  העבודה,  בעלות  וירידה  המזון  בניצולת 

שבהם  סעיפים  ישנם  ההתייעלות  מול  שכירה.  לעבודה 

נרשמה עלייה בהוצאה לליטר, בעיקר סעיפי ההון שגילמו את 

ההשקעות הגדולות שנעשו ברפת וסעיפים הקשורים בטיפול 

בזבל ובשפכי הרפת, עקב הדרישות הסביבתיות המחמירות

מחיר המטרה הממוצע בשער המשק עמד בשנת 2007 על 1.82 

ש"ח, מחיר זה כלל דמי שירות למועצת החלב בשיעור ממוצע 

)באמצע השנה הופחתו דמי השירות מ–4.23  3.98 אג' לליטר 

אג' לליטר ל–3.73 אג'(.

מחיר המטרה בשער המשק , לפני זקיפת דמי שירות מועצת 

החלב היה ב–2007 1.78 ש"ח לליטר לעומת 1.64 ש"ח לליטר 

בשנת 2006 )במחירים שוטפים( כלומר, מחיר המטרה התייקר 

ההתייקרות  עיקר  כ–8.5%.  שהם  לליטר  אג'  בכ–14  בממוצע 

 ,)2008 )אוקטובר-דצמבר  האחרון  הרבעון  במחיר  הייתה 

 1.63 לעומת   1.98 על  עמד  זה  לרבעון  המשק  בשער  המחיר 

ברבעון המקביל ב–2006, כלומר ייקור של 21%. 

והן  העדכון  לנוהל  בהתאם  הן  המטרה  במחיר  ההתייקרויות 

התחייבו בגין העלייה הדרמטית בעלות ההזנה. מדד תערובות 

בקר עלה בשנת 2007 בשיעור ממוצע של 33% וברמה השנתית 

התייקרו תערובות הבקר בלמעלה מ–40%. בממוצע התייקרו 

התשומות לייצור חלב )מזון, עבודה, חומרים ושירותים( ב–11%. 

ירידה   2007 בשנת  נרשמה  התשומות  במחירי  לעלייה  בנוסף 

במחירי תוצרת הלוואי )פרות יוצאות ועגלים בני שבוע(.

סך ההרעה בתנאי הסחר )העלייה במחירי התשומות והירידה 

במחירי הבשר בקיזוז העלייה במחיר החלב( עמד בשנת 2007 

על 3.2%, הרעה זו בתנאי הסחר ללא התייעלות בתהליך הייצור 

משקפת שחיקה בתרומות הרפת.
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מחיר מטרה לחלב בקר 

גולמי - אג' לליטר, 

3.609% שומן 

ו–3.227% חלבון

מחיר מטרה בשער 

המשק - אג' לליטר

מדד ריאלי )מחיר חלב 

מנוכה במדד מחירים 

לצרכן( למחירי חלב 

בשער המחלבה 

)1997 = 100(
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אג' לליטרהוצאות

33.00עבודה - עצמית ושכירה

113.00מזון - מרוכז וגס

25.00חומרים ושירותים 

10.00תקורות

החזר הון, פחת מבנים, ציוד וכלים, 

ריבית על נכסים ואינונטר חי
21.00

202.00סך הוצאות

הכנסות 

תוצרת לוואי: עגלים בני שבוע 

ויציאת פרות
 17.50

חלב: מחיר מטרה ללא דמי שירות

מושווה רכיבים
 180.50

198.00סך הכנסות

תקורות

5.0

החזר הון

10.4

הוצאות

מזון

55.9

חומרים ושירותים

12.4

חלב

90.5

תוצרת לוואי

9.5

הכנסות

עבודה

16.3

חשבון הכנסות והוצאות 

ממוצעות לליטר חלב 

בשנת 2007 )אג' לליטר(

מבוסס על סקר 2005

תרשים התפלגות 

ההכנסות וההוצאות - 

באחוזים
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נתונים מ"ספר העדר"

"ספר העדר" - נתונים רב שנתיים

שנה

ממוצע ביצועיםעדרים בביקורת חלב

 

משפחתישיתופי

מספר 

עדרים 

בביקורת

מספר 

פרות 

בביקורת

חלב  

ק"ג לפרה

שומן  

ק"ג לפרה

חלבון 

ק"ג לפרה

שומן

אחוז

חלבון

אחוז 

193930-302,8783,847139

—
ק 

ד
ב

 נ
א

ל
 —

3.61%

—
ק 

ד
ב

 נ
א

ל
 —

194975-758,7334,0441423.51%

1959159-15916,9175,3471863.48%

1969185-18534,1326,2712043.25%

1979186-18661,9477,8552563.26%

198919528447972,6459,0922883.17%

199520664384995,03810,0863153023.12%2.99%

199621568089593,10310,1983243033.18%2.97%

199721773895593,94810,4473413173.26%3.03%

199821576698197,80310,4873443243.28%3.09%

199920870891698,48510,4693413213.26%3.07%

200021269790997,66110,7153513263.28%3.04%

2001210716926104,66010,5853563273.36%3.09%

2002203661864103,80110,4623563263.40%3.12%

2003196623819100,72410,4263643253.49%3.12%

200419058577599,53710,6683813313.57%3.10%

200518057175197,32811,1183983493.58%3.14%

200616955572493,73211,2814043583.58%3.17%

200716553469998,55511,2914093613.62%3.20%

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

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

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

איכותו ואירועים )המלטות, ייבוש וכד'(. 

"ספר העדר" הוא כלי ניהולי ברמת הרפת הבודדת שמשתמשת 

בנתוניו לקבלת החלטות וכן ברמה המערכתית, כאשר התכנית 

הארצית לטיפוח מתבססת על נתוני "ספר העדר".

בהיותו  בעולם  הטובים  בין  נחשב  הישראלי  העדר"  "ספר 

מרכז מידע שמקיף את כל הפעילויות הקשורות לפרה, לעדר 

ולמערכת הארצית. הנתונים נשלחים באופן ממוחשב לגופים 

שונים בענף שעושים בהם שימוש מידי ומועיל.

מצורפים טבלאות ותרשימים מ"ספר העדר".
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חלב  

שומן  

חלבון  

נתוני "ספר העדר" לשנת 2007, על פי מגזרים

ממוצע לפרהממוצע חודשי

מגזר

עדרים 

בביקורת

פרות 

בביקורת

חלב 

אחוז חלבוןאחוז שומןק"ג–שנה

סת"ס 

אחוז יציאה)אלף לק"ג(

53436,89710,5943.65%3.17%26224.00%משפחתי

16561,65811,7033.60%3.21%24125.20%שיתופי

69998,55511,2913.62%3.20%24925.20%סך הכול

הערה:

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

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

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

נתוני "ספר העדר" לשנת 2006, על פי מגזרים

ממוצע לפרהממוצע חודשי

מגזר

עדרים 

בביקורת

פרות 

בביקורת

חלב 

אחוז חלבוןאחוז שומןק"ג–שנה

סת"ס 

אחוז יציאה)אלף לק"ג(

55535,69110,6073.57%3.15%24133.60%משפחתי

16958,04111,6953.59%3.18%21433.60%שיתופי

72493,73211,2813.58%3.17%22433.60%סך הכול
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הרפורמה בענף החלב

לביצוע  האחרונה  השנה  להיות  אמורה  הייתה   2006 שנת 

השנייה  לבנון  מלחמת  בשל  הרפורמה.  במסגרת  השקעות 

והמצב הביטחוני באזור רצועת עזה, הוחלט לאפשר לרפתות 

דוחות הביצוע עד לסוף  וסובב עזה לדחות את  באזור הצפון 

2007. כמו כן, הוקמה במסגרת מנהלת ההשקעות של משרד 

שהתעכבו  לרפתות,  דחייה  לאישור  חריגים  ועדת  החקלאות 

בביצוע ההשקעות, מסיבות שונות, כגון בעיות סטטוטוריות.

הרפורמה בענף החלב יצאה לדרך בשנת 1999, מטרותיה היו 

לדרישות  החלב  ייצור  והתאמת  ברפתות  החלב  ייצור  ייעול 

את  שמזהם  גורם  להיות  תחדל  שהרפת  כך  הסביבה,  איכות 

הקרקע ואת מי התהום. הכלים למימוש מטרות אלו היו מענקי 

בהתאמה  הכרוכות  להשקעות   65%-50% של  בשיעור  מדינה 

סביבתית ומענקים בשיעור של 30%-40% להשקעות שכרוכות 

בהגדלת יחידות הייצור.

המענקים במסגרת הרפורמה ניתנו מתקציב מיוחד במסגרת 

מנהלת ההשקעות בחקלאות שבמשרד החקלאות.

 סה"כ אושרו ברפורמה השקעות בסך 1.7 מיליארד ש"ח מהם 

כמענק 732 מיליון ש"ח )שיעור מענק מאושר ממוצע - 43%(. 

להערכתנו התשלום בפועל יעמוד על 540 מיליון ש"ח )כולל 55 

מיליון ש"ח מענקי פרישה וניוד( כלומר, שיעור הביצוע יהיה 

כ–70% בלבד. 

נדרשו  הסביבה  איכות  לדרישות  הרפתות  התאמת  במסגרת 

הרפתות להגדיל את שטחי הרפת המקורים, לבטן את חצרות 

הפרות  שיכון  משטחי  העילי  הנגר  להפרדת  לדאוג   , הרפת 

לכך,  בנוסף  לסביבתה.  הרפת  מחצרות  זבל  גלישת  ומניעת 

נדרשה הרפת כי יהיה פתרון קצה למי השופכין וזבל החצרות. 

מתקנים  ב–9  השקעות  אושרו  הסביבתי  הטיפול  במסגרת 

אזוריים ויישוביים לטיפול בזבל ובבוצה ובמתקן ארצי לשיכון 

פרי רבייה , 113 מיליון ש"ח השקעות ו–60 מיליון ש"ח מענקים 

מאושרים, שמהם הועברו עד כה כ–20 מיליון ש"ח. 

התהליך השני שבו עסקה הרפורמה היה הגדלת יחידות הייצור 

והפנמת יתרונות לגודל, 42%  מההשקעות המאושרות ו–33% 

הייצור  יחידות  הגדלת  לכך.  מיועדים  המאושרים  מהמענקים 

התאפשרה על ידי שני תהליכים:

אחרים,  יצרנים  ידי  על  מכסתם  ופדיון  יצרנים  פרישת  תהליך 

פרישת יצרנים שמעוניינים לפרוש ממעגל הייצור, היא בהתאם 

הפורש  היצרן  מכסת  המכסות.  מנהל  שקובע  מידה  לאמות 

עוברת, בהתאם לאמות מידה אלה, ליצרנים אחרים שמעוניינים 

להגדיל את מכסתם תמורת מחיר שנקבע באופן מנהלי. 

בתקופת הרפורמה 2006-1999 היה עידוד למהלך, הן במענקי 

מהיצרנים  קיבל  שאותו  לסכום  מעבר  לפורש,  שניתנו  מדינה 

נתנו כמענקים במסגרת  מיליון ש"ח  )כ–55  שפדו את מכסתו 

זו( והן בהסדרי מס מיוחדים, שפרשו את רווחי ההון ממכירת 

המכסה על מספר שנים. 

הייצור  ממעגל  פרשו   2007-1999 בשנים  יצרנים:  פרישת 

ליטרים  מיליון  )כ–120  המשפחתי  מהמגזר  יצרנים   356

נפדו(  ליטרים  מיליון  )כ–8  השיתופי  מהמגזר  יצרנים   3 נפדו(, 

)כחצי מיליון ליטרים(. 88% מהמכסה  ובית–ספר חקלאי אחד 

והשאר  היישוב  נשארה במסגרת  במגזר המשפחתי  שנפדתה 

הרפתות  מכסת  אחרים.  ביישובים  מהמגזר  ליצרנים  עברה 

בהתאם  במגזר  אחרות  לרפתות  עברה  שנפדתה  השיתופיות 

ליעדים לאומיים )נגב, ספר(. 

שותפויות: תהליך נוסף שהביא לשינוי מבני בענף הוא הקמת 

התאגדויות )תהליך שהחל לפני 1999(, במגזר המשפחתי יוסדו 

יצרנים, סך   287 121 התאגדויות בבעלות   2007-1999 בשנים 

הכול פעילות במגזר 190 שותפויות בבעלות של 456 יצרנים. 

במגזר השיתופי יוסדו באותה תקופה 42 התאגדויות בבעלות 

והשאר  כשותפויות  הוקמו  ההתאגדויות  מרבית  יצרנים.   96

כאגודות שיתופיות.

במספר  צמצום  בענף,  מבני  לשינוי  הביאו  התהליכים  שני 

הרפתות והגדלת יחידת הייצור הממוצעת, כל זאת תוך שמירת 

הענף כענף מתוכנן.

מנת  ועל  המענקים  למסלול  במקביל  הרפורמה,  בתקופת 

בקר  לחלב  המטרה  מחיר  נשחק  להתייעלות,  תמריץ  ליצור 

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

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

סקר העלויות 2003, בינואר 2005, הופסק הניכוי המיוחד בגין 

הרפורמה בענף.
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מגזר משפחתי

מספר 

יצרנים 

שפרשו

מספר 

רפתות 

שנסגרו

סך מכסה 

נפדית  

מיליוני 

ליטרים

מזה העברת 

מכסה בתוך 

היישובים 

)אחוז(

1018626.077%לפני 1999

199931188.476%

2000814427.074%

2001745925.280%

2002654319.780%

2003413214.1142%

2004353012.792%

20051695.7100%

20061084.1100%

2007331.049%

סך הכול 

2007-1999
356246117.988%

457332143.986%סך הכול

מגזר שיתופי

200422 5.6 

200511 2.7 

 8.3 33סך הכול

 0.5 11בתי ספר 2006

פרישה ממעגל הייצור
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יצרנים

מכסה 

שאוחדה 

)מיליוני 

ליטרים(

רפתות 

מאוחדות

צמצום 

במספר 

הרפתות

5122לפני 1999

199961524

200061633

2001113356

20021856810

2003114156

2004142477

200562033

2006145177

200741422

סך הכול 

2007-1999
902704248

 48  44 95282סך הכול

יצרנים

מכסה 

שאוחדה 

)מיליוני 

ליטרים(

רפתות 

מאוחדות

צמצום 

במספר 

הרפתות

44132222לפני 1999

199938101721

200069182742

200138141622

200235131420

200315678

200424101212

200527101116

2006177611

200724111113

סך הכול

2007-1999
28799121152

 174  143 331112סך הכול

שותפויות* במגזר 

המשפחתי

הנתונים כוללים רפתות   *

שהתאחדו במסגרת 

הסדרי אומנה )14(, 

ואינם כוללים רפתות   

בהסדרי שירותי חליבה.

שותפויות = התאגדויות   **

כשותפות או כאגודה 

שיתופית.

שותפויות* במגזר 

השיתופי

שותפויות = התאגדויות   *

כשותפות או כאגודה 

שיתופית
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שנתון מועצת החלב 2004

השקעה 

מאושרת

מענק 

מאושר

שיעור 

מענק

שולם 

בפועל

צפי 

תשלום

שיעור 

ביצוע 

צפוי

72223933.1%13114761.5%הרחבת רפתות

97949350.4%30733568.0%טיפול סביבתי

1,70173243.0%43848265.8%סך הכול

5556מענקי פרישה וניוד

493538סה"כ כולל מענקי פרישה וניוד

השקעה 

מאושרת

מענק 

מאושר

שיעור 

מענק 

מאושר

שולם 

בפועל

צפי 

לתשלום 

בפועל*

שיעור 

ביצוע 

צפוי

מספר 

יחידות

72629640.8%21923078%157מגזר שיתופי

85037343.9%19822761%744מגזר משפחתי

12547.0%4469%11בתי ספר

מתקנים מקומיים, 

אזוריים וארציים
1135851.1%182137%9

1,70173243.1%43848266%921סך הכול

לא הובא בחשבון הארכת ביצוע למתקנים אזוריים  * 

מענקי מדינה על פי 

סעיפי השקעה במסגרת 

הרפורמה בענף החלב 

במיליוני  ש"ח

מקור: משרד החקלאות

מענקי מדינה, על 

פי מגזרים, במסגרת 

הרפורמה בענף החלב 

עד סוף שנת 2007  - 

מיליוני  ש"ח

מקור: משרד  החקלאות

השקעה 

מענק מאושרמאושרת

צפי לתשלום 

בפועל

42.7%40.4%48%שיתופי

50.0%50.9%47%משפחתי

0.7%0.7%1%בתי ספר

6.7%7.9%4%מתקנים אזוריים

100.0%100.0%100%סך הכול

השקעה 

מאושרת

מענק 

מאושר

צפי לתשלום 

בפועל

42.4%32.7%27%הרחבת רפתות

57.6%67.3%62%טיפול סביבתי

10%פרישה וניוד

100.0%100.0%100%סך הכול

התפלגות ההשקעות 

והמענקים לפי סעיפי 

השקעה

התפלגות ההשקעות 

והמענקים לפי מגזרים
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תמותה

שנה

פסילות 

בבתי–מטבחיים 

)שחיטה רגילה(

פסילות 

בבתי–מטבחיים 

)שחיטה דחופה(

 בקר בגיל מעל 6 

חודשים

  בקר בגיל מתחת 6 

חודשים

הוצ' פינוי וכילוי הוצ'+ 354 ש"ח 1,200 ש"ח750 ש"ח2002

הוצ' פינוי וכילוי הוצ'+ 354 ש"ח 1,000 ש"ח750 ש"ח2003

הוצ' פינוי וכילוי הוצ'+ 250 ש"ח 1,000 ש"ח650 ש"ח2004

הוצ' פינוי וכילוי הוצ' פינוי וכילוי בלבד 900 ש"ח650 ש"ח2008-2005

שנה

פסילות 

בבתי–מטבחיים

תמותה

 בקר בגיל מעל 

6 חודשים

בקר בגיל מתחת

סך תמותה6 חודשים

סך ראשי בקר 

שקיבלו פיצוי

2002 1,071 7,351 6,498 13,849 14,920

2003 382 7,147 8,632 15,779 16,161

2004 153 5,913 9,723 15,636 15,789

2005 76 4,874 9,883 14,757 14,833

2006 60 4,645 10,973 15,618 15,678

2007 64 4,731 12,433 17,164 17,228

ביטוח עדר הבקר מיועד לטיפול מערכתי ומרכזי בפגרי בעלי 

חיים, מתמותה במשקים, או משחיטות בבתי–מטבחיים שנפסלו 

למאכל אדם. הביטוח מאפשר טיפול בפגרים והשמדתם תוך 

הביטוח  וסביבתיים.  וטרינרים  תברואתיים,  סיכונים  מניעת 

ובמקרים  הגופה  של  והכילוי  ההובלה  עלויות  את  מכסה 

מסוימים פיצוי למגדל. הביטוח ממומן מתקציב מועצת החלב 

ומבוצע ע"י "הקרן לנזקי טבע בחקלאות".

הארצי  המתקן  החלב,  מועצת  ביוזמת  פועל,   2001 משנת 

לכילוי פגרים. מתקן זה נותן פתרון לכל הבעיות הסביבתיות, 

חיים  בעלי  פגרי  בעבר  שיצרו  והתברואתיות  הווטרינריות 

מרפתות החלב.

ביטוח עדר הבקר

סיכום ביטוח פסילות 

ותמותה של 

עדר בקר לחלב בשנים 

2007-2002

הכיסוי  הביטוחי של 

עדר הבקר לחלב 

במסגרת תקציב מועצת 

החלב
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מתכונים מומלצים

עוגת גבינה קלאסית עם פירורים

לבצק: 1 חלמון, 70 גרם חמאה, 1עד ¼ 1 כוסות קמח תופח, מצרכים

2 כפות שמנת חמוצה, 1שקית סוכר וניל, 3 כפות סוכר. 

למלית: 1 ק"ג גבינה לאפיה עם צימוקים או בלעדיהם. 

אופן 

ההכנה

מערבבים את כל חומרי הבצק לתערובת אחידה. מצננים במקרר  1 .

שעה. מפרישים שליש מכמות הבצק.

( ומשומנת וממלאים  מרפדים בשני שליש הבצק תבנית עגולה )26. 2

בגבינה.

מחזירים שליש מהבצק למעבד מזון יחד עם 2. 3 כפות קמח רגיל. 

בוזקים אותה על הגבינה. כשנוצרת תערובת פירורית,  

אופים שעה ב–180. 4 מעלות צלסיוס. מצננים. 
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שיווק חלב בקר ומוצריו 3
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ערך  שווי  במונחי  מקומי  מייצור  חלב  מוצרי  בצריכת  הגידול 

נוזלים עמד בשנת 2007 על 1.8% בעוד שהגידול באוכלוסייה 

נאמד ב–1.8%. כלומר, לא נרשם גידול בצריכה לנפש.

למעט  הקטגוריות,  בכל  היה  חלב  מוצרי  של  בצריכה  הגידול 

חמאה שולחנית ומעדני הקרם, כאשר הקטגוריות הבולטת הן 

גבינות קשות שהראו גידול של 5%, מעדני פרי שהביאו לגידול 

של 4.7% )אם כי גידול זה בא בחלקו על חשבון קטגוריית מעדני 

הקרם שירדה בכ–2% וסך הגידול בקבוצת המעדנים עמד על 

לבנייה,  לבן,  )יוגורט,  הלבנה  הניגרת  בתוצרת  בלבד(.  כ–2% 

שמנת חמוצה ושמנת מתוקה( היה גידול מצרפי של 1% בלבד, 

אשר נבע מצמיחה של 3% בקטגורית היוגורט ו–10% בשמנת 

שיווק חלב ומוצריו בשנת 2007

המתוקה. הצמיחה המתוארת לעיל היא במונחי נוזלים כאשר, 

הן משום שהמחירים  יותר,  גדולה  אף  פדיון הצמיחה  במונחי 

מאשר  ב–5%   2007 בשנת  גבוהים  ומוצריו  לחלב  הממוצעים 

המפוקחים  המחירים  התייקרו   2007 )בשנת   2006 בשנת 

סוף  לקראת  הייתה  ההתייקרות  עיקר  אך  מ–10%,  בלמעלה 

השנה( והן משום שפרופיל הצריכה ממשיך להיות מוסט לכוון 

המוצרים בעלי ערך מוסף גבוה יותר )לדוגמה: צריכת היוגורט 

עולה וצריכת הלבן יורדת(. 

שהביקושים  הרי  חלב,  מוצרי  בצריכת  המתון  הגידול  למרות 

ע"י  מוסברת  זו  תופעה  מאד,  עלו  ולאבקות  גולמי  לחלב 

המחירים העולמיים הגבוהים של חומרי גלם חלביים מייבוא.

אומלט גבינה ואספרגוס

12 גבעולי אספרגוס קפוא, מופשר.מצרכים

 3 כפות שמן 

 6  ביצים

 כף קמח  

 מלח, פלפל

 200 גרם גבינה צהובה, מגוררת.

אופן 

ההכנה

חולטים את האספרגוס במי–מלח רותחים במשך 3. 1 דקות, מסננים.

מחממים את השמן במחבת גדולה, טורפים יחד את הביצים, הקמח  2 .

והמלח יוצקים למחבת החמה. מחכים 2 דקות ורק אז מערבבים מעט 

כדי שגם החלק העליון הנוזלי יתבשל.

מוסיפים את הגבינה, משטחים לכל רוחב האומלט, מניחים את גבעולי  3 .

האספרגוס על מחצית אחת של האומלט ומקפידים שיהיו מסודרים 

באותו כוון. בוזקים מלח, פלפל, מחממים עוד 3 דקות.

מקפלים את מחצית האומלט על המחצית עם האספרגוס. מהדקים  4 .

במרית לגלילה. מניחים על צלחת, ממתינים דקה, ופורסים.

מתכונים מומלצים
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20032004200520062007

שינוי 

ביחס 

ל–2006

115.04.40% 110.2 108.5 106.1 103.7 חלב ומוצרי חלב

115.03.60% 111.0 109.6 104.3 103.3 חלב

117.15.50% 111.0 109.1 106.9 105.0 לבן, אשל, יוגורט וכו'

108.21.30% 106.8 106.3 105.7 104.3 שמנת

110.23.30% 106.7 106.2 105.8 103.4 חמאה

117.04.30% 112.2 110.1 108.7 104.3 גבינה

104.30.50% 103.8 101.6 100.3 100.7 מדד כללי

113.53.00% 110.2 105.5 104.0 102.8 מזון ללא פירות וירקות

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

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

4.55חלב מפוסטר

0.14חלב עמיד

1.16משקאות

6.606.905.806.205.85חלב ומשקאות

2.72ניגרת  לבנה

2.78מעדני חלב

0.93שמנת

7.007.106.206.906.43ניגרת    

4.10גבינות רכות

1.31גבינות מלוחות ומותכות

2.86גבינות  צהובות קשות

8.608.708.108.708.27גבינות

0.500.500.400.400.44חמאה

22.7023.2020.5022.2020.99סה"כ מוצרי חלב

179.40176.70169.90172.50170.74סה"כ משקל המזון בסל הצריכה

12.7%13.1%12.1%12.9%12.3%משקל מוצרי החלב בסל המזון

מדד מחירים לצרכן 

של חלב ומוצריו, 

ממוצע שנתי 

ממוצע 2002 = 100

מקור: הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה

משקל ההוצאה הכספית 

על מוצרי חלב לפי סקרי 

הוצאות המשפחה, 

הערכים הם בשקלים 

לכל אלף ש"ח הוצאה

מקור: הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה
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�

בשנת 2007 עודכנו המחירים 

המפוקחים לצרכן פעמיים.ב–8 

לאוגוסט עודכנו המחירים 

בשיעור ממוצע של 3.83%, 

במועד זה גם הוסר הפיקוח על 

מחירי חלק מהגבינות הקשות 

וממעדני החלב. 

ב–7 לנובמבר עודכנו המחירים 

פעם נוספת בשיעור ממוצע 

של 5.98%.

סך הייקור המצטבר בשנת 

2007 )מה–30 ליולי 2006( עומד 

על 10%.

הצורך בעדכון המחירים 

המפוקחים נבע מהתייקרויות 

במחירי תשומות המחלבה 

ובעיקר ההתייקרויות במחירי 

החלב הגולמי.

מרק קרם גזר ושמנת

מצרכים 

)8-6 מנות(

3 בצלים גדולים קלופים

800 גרם גזר קלוף

2 גבעולי סלרי אמריקאי

1/4 ראש סלרי קטן קלוף

1/2 כף פטרוזיליה, קצוצה פלפל אנגלי, עלי דפנה, מלח,פלפל שחור, אגוז 

מוסקט מגורר

2 מכלי שמנת מתוקה

1/2 1 כוסות חלב

אופן 

ההכנה

פורסים את הבצל, מאדים במעט חמאה בסיר גדול. פורסים גם את  1 .

הגזר, אפשר במעבד מזון,  ומוסיפים לסיר. מקפיצים 5 דקות. 

מוסיפים סלרי, פטרוזיליה, פלפל אנגלי, עלי דפנה, מים כדי כיסוי  2 .

מוחלט ותבלינים. מביאים  לרתיחה, מנמיכים להבה, מוסיפים את 

השמנת ומבשלים עד שהגזר רך. 

מסלקים עלי דפנה וגרגרי פלפל וטוחנים היטב בבלנדר.  3 .

טועמים ומתקנים תיבול. 4 .

מוסיפים את החלב, במידת הצורך בהתאם לסמיכות הרצויה מוסיפים  5 .

עוד חלב. 

מגישים חם.    6 .

מתכונים מומלצים
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מחירי מוצרי חלב שנמצאים בפיקוח, במסגרת חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, 1996

המוצרים

שיעור ייקור צו מחירים 07 לנובמבר 2007צו מחירים 30 ליולי 2006

מחיר 

לקמעונאי 

מחיר לצרכן  

כולל מע"מ 

15.5%

מחיר 

לקמעונאי 

מחיר לצרכן  

כולל מע"מ 

15.5%

שיעור ייקור 

לקמעונאי 

שיעור ייקור 

לצרכן  

פער 

קמעונאי

חלב שתייה

חלב טרי 3% שומן )רגיל( 

שקית 1 ליטר
3.29 4.243.69 4.7512.16%12.03%10.27%

חלב טרי 1% שומן )רגיל( 

שקית 1 ליטר
3.16 4.093.44 4.468.86%9.05%10.91%

חלב טרי 3% שומן )רגיל( 

קרטון 1 ליטר
3.96 5.304.41 5.9111.36%11.51%13.81%

חלב טרי 1% שומן )רגיל( 

קרטון 1 ליטר
3.78 5.074.15 5.569.79%9.66%13.79%

חלב עמיד 3% שומן )רגיל( 

1 ליטר
4.21 5.584.54 6.027.84%7.89%12.90%

תוצרת חלב ניגרת

1.509.00%9.49%16.07% 1.371.09 1.00אשל 4.5% שומן 200 מ"ל

1.387.45%7.81%15.47% 1.281.01 0.94גיל 3% שומן 200 מ"ל

שמנת מתוקה 38% שומן 

250 מ"ל
3.66 4.913.92 5.267.10%7.13%13.92%

שמנת מתוקה עמידה

38% שומן 250 מ"ל
4.75 6.364.91 6.583.37%3.46%13.81%

שמנת חמוצה 15% שומן 

200 מ"ל
1.44 1.951.56 2.118.33%8.21%14.61%

חמאה

3.0613.43%13.33%13.94% 2.702.28 2.01חמאה רגילה 100 גרם

גבינות קשות

גבינה קשה עמק חריץ 

1 ק"ג
28.67 38.7131.70 42.8010.57%10.57%14.45%

גבינה קשה טל העמק 

חריץ 1 ק"ג
33.34 45.3435.47 48.226.39%6.35%15.04%

גבינה קשה גלבוע חריץ 

1 ק"ג
28.01 38.1029.75 40.456.21%6.17%15.05%

גבינה קשה פרוסה גוש 

חלב 200 גרם
7.63 10.26

על מוצרים אלה הוסר הפיקוח באוגוסט 2007

גבינה קשה פרוסה גלבוע 

200 גרם
7.01 9.44

מעדני חלב 

1.60 1.18מעדן חלב בטעמים )דני( 

2.09 1.50מעדן חלב עם קצפת 

מחירים



שנתון מועצת החלב 2007

52

שיווק שנתי - אלפי ליטרים או טונות

חלב 

שתייה 

ומשקאות

תוצרת ניגרת 

ומעדנים

גבינות 

לבנות

גבינות 

קשות 

ומותכות

חמאה 

שולחנית

שווה ערך 

נוזלים*

ממוצע 

אוכלוסייה 

קבועה - על 

פי פרסומי 

הלמ"ס

גידול שנתי 

בחלב

אלפי 

ליטרים

אלפי 

טוןטוןטוןליטרים

מיליוני 

אלפיםליטרים

1998338,962142,22474,77220,6634,7091,0445,9712.1%

1999344,085146,74075,71421,3285,0141,0666,1252.1%

2000347,839145,46576,89121,9405,2361,0806,2891.4%

2001357,277144,78778,11622,0425,1551,0956,4391.4%

2002359,594148,74379,25222,4355,4231,1116,5701.5%

2003359,861147,27580,10022,5505,4431,1156,6900.3%

2004370,266146,82080,70322,8135,7131,1316,8091.4%

2005378,957151,76682,35923,5285,8161,1606,9302.5%

2006402,276164,36387,33025,2106,2171,2377,0536.6%

2007405,928166,61088,17726,4726,1751,2607,1781.8%

0.7%1.8%1.8%-0.9%1.4%1.0%4.6%מגמה מ–2006

מגמה שנתית 

ממוצעת
2.0%1.8%1.8%2.8%3.1%2.1%2.1%

ע"פ מקדמי ייצור מקובלים בענף  *

שיווק מוצרי חלב מחלב בקר

1,300

1,250

1,200

ם
רי

ט
לי

י 
ונ

לי
מי

1,150

1,100

1,050

1,000

2007200620052004200320022001200019991998

שיווק שנתי במיליוני 

ליטרים - שווה ערך 

נוזלים
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שיווק שנתי לנפש של מוצרים מחלב בקר

חלב שתייה 

ומשקאות

תוצרת ניגרת 

גבינות לבנותומעדנים

גבינות קשות 

ומותכות

חמאה 

שולחנית

שווה ערך 

נוזלים*

ליטריםק"גק"גק"גליטריםליטרים

199856.823.812.53.50.8174.9

199956.224.012.43.50.8174.0

200055.323.112.23.50.8171.7

200155.522.512.13.40.8170.1

200254.722.612.13.40.8169.2

200353.822.012.03.40.8166.7

200454.421.611.93.40.8166.1

200554.721.911.93.40.8167.4

200657.023.312.43.60.9175.4

200756.623.212.33.70.9175.5

2.41%0.07%-0.79%3.17%-0.40%-0.85%-מגמה מ–2006

0.21%0.71%0.97%0.04%-0.29%-0.04%-מגמה שנתית ממוצעת

ע"פ מקדמי ייצור מקובלים בענף  *

175

ש
פ

לנ
ם 

רי
ט

לי

170

165

160

2007200620052004200320022001200019991998

שיווק שנתי לנפש,  

שווה ערך נוזלים

פשטידת חצילים וגבינה בולגרית

4 חצילים גדולים, 150 גרם גבינה בולגרית מפוררת, 3 ביצים טרופות, 100 מצרכים

גרם גבינת קוטג'

 מלח ופלפל, 2 כפות שמיר קצוץ, 1/2 כוס פירורי לחם )בפסח אפשר 1/3 

כוס קמח מצה( .

אופן 

ההכנה

מניחים את החצילים בתבנית שטוחה. מחממים תנור ל – 220. 1 מעלות 

את החצילים 50 דקות.  ואופים   צלזיוס )חום גבוה מאוד(  

מוציאים בכף את בשר החצילים מתוך הקליפה. מסלקים גלעינים כמה  2 .

שאפשר.

מערבבים את כל החומרים, ומעבירים לתבנית לא גדולה, ואופים ב–180. 3 

בינוני–גבוה( כ–45 דקות, או עד שמזהיב.  מעלות צלזיוס ) חום  

מתכונים מומלצים
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התפלגות השיווק לפי 

קבוצות מוצר 

חלב שתייה ומשקאותבמונחי נוזלים )2007(

32%

גבינות לבנות

32%

גבינות קשות ומותכות

22%

תוצרת ניגרת ומעדנים

14%

חמאה שולחנית

1%

התפלגות השיווק לפי 

קבוצות מוצר 

במונחי שומן )2007(

שווה ערך החלב הגולמי 

המופנה לתעשיית הגלידות 

מוערך בפחות מ–0.5%

חלב שתייה ומשקאות

29% 

גבינות לבנות

17%
גבינות קשות ומותכות

20%

תוצרת ניגרת ומעדנים

19%

חמאה שולחנית

15%

אומדן התפלגות 

השיווק לפי קבוצות 

מוצר במונחי מחזור 

כספי )2007(

היקף שוק מוצרי החלב 

במונחי מחירים לצרכן )כולל 

מע"מ ומרווח קמעונאי( 

מוערך ב–8.2 מיליארד ש"ח. 

ההוצאה לחלב ומוצריו 

עומדת על 2.01% מסך 

ההוצאה הממוצעת של 

משקי הבית.

חלב שתייה ומשקאות

27%

גבינות לבנות

27%
גבינות קשות ומותכות

14%

תוצרת ניגרת ומעדנים

30%

חמאה שולחנית

2%
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חלב שתייה 

מפוסטר

חלב שתייה 

עמיד

משקאות 

חלב 

מפוסטרים

משקאות 

חלב עמידים

סך הכול 

חלב שתייה 

ומשקאות

1998252,08632,98550,7033,189338,962

1999255,63432,24952,4713,729344,085

2000259,75430,61553,5163,954347,839

2001263,28127,09064,3382,568357,277

2002265,70025,46066,0092,424359,594

2003272,09623,60062,0032,162359,861

2004286,89422,20159,0972,074370,266

2005295,13220,36161,4751,989378,957

2006311,23019,70569,7891,552402,276

2007319,86217,81867,1381,111405,928

28.4%0.9%-3.8%-9.6%-2.8%שיעור שינוי 07-06

מגמה שנתית ממוצעת 

2007-1997
2.7%-6.6%3.2%-11.1%2.0%

חלב שתייה מפוסטר

78.8%

חלב שתייה עמיד

4.4%

משקאות חלב מפוסטרים

16.5%

משקאות חלב עמידים

0.3%

חלב שתייה ומשקאות

425

ם
רי

ט
לי

י 
ונ

לי
מי

400

375

350

325

2007200620052004200320022001200019991998

300

שיווק חלב שתייה 

ומשקאות שמיוצרים 

מחלב בקר. אלפי 

ליטרים

סך הכול חלב שתייה 

ומשקאות

התפלגות ב–2007
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יוגורטלבנייהלבן

שמנת 

חמוצה

שמנת 

מתוקה

סך הכול 

ניגרת לבנה

199819,34012,73625,37821,1216,70585,280

199918,03012,95526,77622,6566,96387,379

200016,97111,97726,23822,6377,33485,157

200116,96010,91526,03822,8587,69084,461

200216,40310,11526,20022,1207,52882,366

200316,2419,78026,46221,5987,75281,834

200415,8778,84527,79720,7317,93681,186

200515,1358,48732,78420,3848,16884,958

200615,9598,82535,19221,8288,95690,760

200715,1979,03036,23321,3789,81391,651

שמנת חמוצה

23%

יוגורט

40%

לבנייה

10%

לבן

16%

שמנת מתוקה

11%

תוצרת ניגרת

95.0

ם
רי

ט
לי

י 
ונ

לי
מי

90.0

85.0

80.0

2007200620052004200320022001200019991998

שיווק תוצרת ניגרת 

"לבנה" - אלפי ליטרים

שיווק תוצרת ניגרת 

"לבנה"

התפלגות ב–2007
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מעדני קרםמעדני פרי

סך כול 

מעדני חלב

56,944נתונים לא מופרדים1998

199928,63030,73059,360

200030,98029,32860,308

200131,60528,72160,326

200238,21028,16766,378

200335,88729,55465,441

200436,52629,10865,634

200535,74331,06666,808

200640,86332,74073,603

200742,79332,16774,960

75.0

ם
רי

ט
לי

י 
ונ

לי
מי

70.0

65.0

60.0

55.0

50.0

2007200620052004200320022001200019991998

שיווק מעדני חלב - 

אלפי ליטרים

סך הכול מעדני חלב
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שיווק גבינות לבנות מחלב בקר - טון

כחושות

רכות 

עד 5% 

שומן

רכות 

עד 9% 

שומן

רכות 

מעל 9% 

שומן

רכות 

שמנת 

 30%(

שומן(

סך הכול 

גבינות 

לבנות 

למריחה

קוטג' 

 1/2%

שומן

קוטג' 

 5%-3%

שומן

קוטג' 

 9%

שומן

סך הכול 

גבינות 

קוטג'

גבינות 

לחיתוך 

בקר

סך הכול 

גבינות 

לבנות 

מחלב 

בקר

19988,12327,6736,5521,0303,08646,46496614,8273,64319,4358,87374,772

19997,51627,9106,3721,0943,06245,95380216,6003,53420,9358,82675,714

20007,17829,0765,8951,2483,37146,7681,04016,8763,26121,1788,94576,891

20016,85229,6226,0141,5633,57347,6241,02717,2623,10221,3929,10178,116

20026,30329,8725,6592,0243,55647,4141,09717,8413,01221,9509,88879,252

20035,36230,0545,7992,1023,24146,55793619,7932,76623,49510,04880,100

20045,02532,3965,2962,3582,99048,16249720,2602,22322,9809,67580,817

20054,18331,3415,4442,5453,17346,68648622,7222,34925,55710,11682,359

20064,06434,4875,3502,6373,42749,96537224,8022,36927,5439,82287,330

20074,29534,5264,5692,9653,68550,04032724,6592,29227,27810,85888,177

גבינות לבנות

90.00

ת
נו

טו
י 

פ
ל

א

85.00

80.00

75.00

70.00

2007200620052004200320022001200019991998

סך הכול גבינות לבנות 

מחלב בקר
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גבינות קשות ומותכות מחלב בקר

גבינות 

קשות

גבינות 

מותכות

סך הכול 

גבינות קשות 

ומותכות

199819,4271,23620,663

199920,0291,29921,328

200020,6831,25621,940

200120,7691,27322,042

200220,9141,52122,435

200321,1051,44622,550

200421,5811,23222,813

200522,3341,19423,528

200624,0331,17725,210

200725,2101,26326,442

27.00

ת
נו

טו
י 

פ
ל

א

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

20.00

2007200620052004200320022001200019991998

שיווק גבינות קשות 

ומותכות מחלב בקר - 

טון

סך הכול גבינות קשות 

ומותכות
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חלב שתייה 

ומשקאות

תוצרת 

ניגרת

גבינות 

לבנות

גבינות 

קשות 

אבקת חלבחמאהומותכות

19989196734818721820

19998822,0619810027501

20008811,95010937111

20012451,85312837776804

20022711,333164423262,909

20033111,707205292,155486

20042831,506205751,285-

20052813872931382,2371,318

2006252446364246401,308

200720130327529136-

יצוא מוצרי חלב

יצוא מוצרים 

מחלב בקר - טון

19984,709

19995,014

20005,236

20015,155

20025,423

20035,443

20045,713

20055,817

20066,217

20076,175

7.00

ת
נו

טו
י 

פ
ל

א

6.00

5.00

4.00

3.00

2007200620052004200320022001200019991998

חמאה שולחנית מחלב בקר

שיווק חמאה שולחנית 

מחלב בקר - טון
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יבוא מוצרים - טון

2001200220032004200520062007

168148359272366272434גבינה טרייה 

2402231287610621491גבינה מגורדת 

3042975231,100739288297גבינה מעובדת 

51486370494240גידים כחולים 

1,3101,1811,2271,5601,5751,201999גבינה קשה 

2,0731,8972,3003,0782,8352,0171,861סך הכול גבינות 

691591620783606689677ג'מיד - יוגורט מוקשה

604522526407429700614סה"כ חמאה 

134332623310599חלב שתייה ושמנת 

70694718170302025תוצרת ניגרת 

2,5652,3172,5322,9543,2183,2945,076סה"כ אבקת חלב כחוש 

2,9523,6233,3953,6264,0963,5383,132סה"כ  אבקה מחלב מלא 

611627529575332281318חלב מרוכז 

3,0853,3973,4613,7694,4634,1552,163חלבוני חלב מרוכזים 

1,3411,4671,9082,3442,4132,5572,152אבקת מי גבינה 

884738565689586619954גלידות

24202,5472,6372,9293,679אין נתוניםאין נתוניםתחליפי גבינה

2,7372,7883,1622,5711,513אין נתוניםאין נתוניםתערובות המכילות חלבוני חלב 

אבקות  של  בעיקר  בייבוא,  עלייה  נרשמה  האחרונות  בשנים 

לסוגיהן. מגמה זו אף עלולה להתרחב עם הגדלת הליברליזציה 

הוא  לישראל  הייבוא  רוב  ומוצריו.  חלב  של  העולמי  בסחר 

במסגרת המכסות לייבוא במכס מופחת, שישראל מחויבת להן 

בהסכמי סחר בילטראליים. הייבוא מעבר למכסות אלו אפשרי, 

כדאי.  אינו  והייבוא  אפקטיבית  הנוכחית  המכסים  רמת  אך 

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

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

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

יבוא חלבוני חלב מרוכזים )קזאינים וקזאינטים(,יבוא תחליפי 

וייבוא של  גבינה המיוצרים מחלבון חלב ושומן ממקור צמחי 

תערובות המכילות חלבוני חלב. הייבוא הכולל של מוצרי חלב 

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

עומד  העולמי  הסחר  )כל  אחרות  למדינות  ביחס  גבוה  שיעור 

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

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

ומוצריו בישראל יהיה מייצור מקומי בלבד. 

יבוא מוצרי חלב
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מלאי סגירה של חומרי גלם חלביים 

וגבינות קשות - טון

1998199920002001200220032004200520062007

2,5712,2192,2354,3412,8832,1213,3054,4334861,911אבקת מחלב כחוש

1,0941,1295811,7702,7371,4302,2392,1921,0471,745חמאה

2,9642,3192,8573,1993,1203,0773,2333,4663,6573,995גבינות קשות ומותכות

558588454460544558513695948536גבינות צאן קשות

מלאי סוף שנה של חומרי גלם חלביים וגבינות קשות

5,000
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פ
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א

4,000

3,000

2,000

1,000

0

2007200620052004200320022001200019991998

אבקה מחלב כחוש - 

מלאי סוף שנה
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חמאה תעשייתית אבקה מחלב כחוש

כשרות 

בד"צמהדריןרגילה

כשרות 

בד"צמהדריןרגילה

17,36918,32420,14814,58815,09915,609ינואר-מרץ

17,58518,55220,39914,77315,29015,807אפריל-יוני

18,11819,11421,01715,22115,75416,286יולי-ספטמבר

19,92621,02223,11416,73717,32317,909אוקטובר-דצמבר

18,25019,25321,16915,33015,86616,403ממוצע

אבקה 

מחלב כחוש

חמאה 

תעשייתית

200013,54914,474

200113,33914,053

200214,44612,453

200315,13512,898

200416,42513,437

200517,22614,224

200617,27914,589

200718,25015,330

מחירי חומרי גלם חלביים

מחירי חומרי גלם 

חלביים על פי כשרות - 

ש"ח לטון

מחירי חומרי הגלם החלביים 

נגזרים ממחיר המטרה לחלב 

בקר ומתעדכנים יחד עם 

עדכון מחירי המטרה.

מחירי חו"ג חלביים - 

ש"ח לטון

מחירי חומרי הגלם משתנים 

בהתאם לשינוי במחירי החלב 

הגולמי, העלות התעשייתית

המועמסת והיחסים 

התמחיריים בין חלבון לשומן.

יחסים אלו משתנים מדי 

פעם.

המחירים, החל מהרבעון 

השני ב–2005, מבוססים

על תמחיר חדש בעקבות 

בדיקת רו"ח שהזמינו

משרדי החקלאות והאוצר.

18,000

ון
ט

ל
ח 

ש"

16,000

14,000

12,000

20072006200520042003200220012000

אבקה מחלב כחוש  

חמאה תעשייתית  
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קידום חלב ומוצריו — פעילות שיווקית חינוכית בשנת 2007

אדריאנה שוחט-מועצת החלב, מנהלת שיווק ופרסום

בהצלחה במספר מדינות בעולם( המציגה באופן מדעי ועקיב 

עובדות על היתרונות התזונתיים שבצריכת מוצרי חלב, הנזק 

מאי צריכתם ומעודדת אכילה, של לפחות, שלוש מנות מוצרי 

חלב ביום. שם התכנית הוא "3 ביום". 

עיקריים:  מטרה  קהלי  למספר  הופנתה  התכנית   2007 בשנת 

ילדים  ורופאי   45 בגילאי 25 עד  נשים   ,12 5 עד  בגילאי  ילדים 

ודיאטניות. מול כל אחד מהקהלים התקיימה פעילות חינוכית 

מתמשכת אשר הותאמה לסוג האוכלוסייה ודיברה בשפתו.

בקרב ילדים התמקדה העשייה בתוך מערכת החינוך: גני ילדים 

 – ובתי ספר באמצעות ערכת  ודן"  "סידה  — באמצעות ערכת 

"שלב החלב" . הערכות הותאמו לפעילות במגזר הכללי, במגזר 

ד"ר טובה אברך  החרדי ובמגזר הערבי. התכנית בניהולה של 

בתכנית  משולב  חלק  להיות  והפכה  רבים  לשבחים  זכתה 

הלימודים, בברכת משרד החינוך והבריאות. 

לילדים  פנייה  גם  נעשתה  החינוך,  במערכת  לפעילות  בנוסף 

דרמה  סדרת  עם  פעולה  שיתופי  באמצעות  הכללי,  במגזר 

רדיו  תכנית  עם  פעולה  בשיתוף  החרדי  במגזר  בטלוויזיה, 

ועיתונות הפונה לילדים. וכמובן גולת הכותרת "חגיגות שמחת 

בעיקר  ופנו  ברציפות  השלישית  השנה  זו  שהתקיימו  החלב" 

החגיגות  שבוע  במהלך  מוזמנים  ילדים  ילדים.  עם  למשפחות 

להיות חלק מהעשייה בענף החלב, להבין את התהליך וללמוד 

ימי  בני האדם מאז  וחיוני של  הינם מרכיב בסיסי  מוצרי חלב 

העיקרי  המרכיב  שנים  במשך  חלב  מוצרי  היו  בישראל,  קדם. 

בשנים  הערב.  וארוחת  הבוקר  ארוחת  של  המרכזי  והציר 

האחרונות, בשל השינויים בהרגלי התזונה ובמרכיבי התפריט, 

פחות  אנשים  מאליו.  מובן  לא  כבר  החלב  מוצרי  של  מקומם 

מקפידים, ביומיום, על אכילת ארוחת הבוקר ובתפריט ארוחת 

החלב.  מוצרי  את  דוחקים  אשר  נוספים  מזונות  נכנסו  הערב 

בנוסף לכל אלה, הפריחה של הרפואה האלטרנטיבית הביאה 

לדיון את הלגיטימיות שבמוצרי חלב ועולה השאלה האם מוצרי 

להימנע  ויש  נזק  גורמים  לחילופין  או  וחיוניים,  בריאים  חלב 

מצריכתם. דיון נגד חלב עולה כל הזמן במסגרות שונות, אפילו 

בקרב רופאים, למרות שאין לטענות אלה ביסוס מדעי.

ובריאות,  נכונה  לתזונה  החדשות  התזונתיות  ההנחיות 

נכס  כאל  לחלב  מתייחסות   ,2005 בשנת  בארה"ב  שפורסמו 

תזונתי ומעודדות צריכה של לפחות 3 מנות מוצרי חלב ביום, 

כחלק מתונה בריאה ומאוזנת

מועצת החלב לקחה על עצמה, בשנים האחרונות, את המשימה 

להפריך את המיתוסים של הרפואה האלטרנטיבית, לשפר את 

העמדות והתדמית, להחזיר את הכבוד למוצרי החלב ולהשיב 

את מוצרי החלב לתפריט של עם ישראל. דרך הפעולה הנבחרת 

)המיושמת  טווח  ארוכת  חינוכית  תכנית  באמצעות  הייתה 
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דרך משחק, מדוע כה חשוב לצרוך מוצרי חלב. לחגיגות הגיעו 

בשנת 2007 כ–50,000 איש לשביעות רצונם של כל השותפים.

הפניית "3 ביום" לנשים נעשתה בשל העובדה שלרוב, נשים הן 

אלה הקובעות מדיניות בבית, בכל מה שקשור לנושא התזונה 

והבריאות במשפחה. הערוצים העיקריים שאותם הפעלנו היו: 

רדיו — ג'ינגלים; עיתונות — מודעות שבהן הסבר על התועלות 

ציבור,  ויחסי  לפעולה  הפניה   — טלוויזיה  חלב;  שבצריכת 

שהתמקד בעיקר בתועלות שבמוצרי חלב והפרכת המיתוסים. 

המשפחה  בני  שכל  חשוב  בריא  חיים  שלאורח  היה  המסר 

יצרכו, לפחות, שלוש מנות מוצרי חלב ביום, פורטו התועלות 

הבריאותיות של מוצרי החלב, חלב הוצג כנכס תזונתי המספק 

לנזקים,  הקשורים  מיתוסים  והופרכו  חיוניים  תזונה  רכיבי 

כביכול, שמוצרי חלב גורמים. 

במחקרים שנערכו בסוף שנת 2007 נמצאה אהדה רבה לתכנית 

לגבי החשיבות  ובקליטת המסר  ביום", חל שיפור בהבנת   3"

שבצריכת מוצרי חלב. כפי שנאמר קודם לכן, תהליך ההפנמה 

הינו ארוך אך נראה, על פי תוצאות הביניים, כי הוא נכון ונושא 

פרי.

בשל מגבלת תקציב החלטנו להתמקד בשלב ראשון בדיאטניות 

וברופאי ילדים. דיאטניות בשל העיסוק הישיר בתזונה ורופאי 

הילדים  של  התזונה  על  משפיעים  שהם  העובדה  בשל  ילדים 

המקושרות  נוספות  ותופעות  ללקטוז  סבילות  אי  )אלרגיה, 

לצריכת חלב(.

ולדיאטניות שונה מהותית מהפנייה לציבור  הפנייה לרופאים 

הרחב, היא נעשית, בעיקר, במפגשים פנים מול פנים ובאמצעות 

לרופאים  ישירות  הנשלחים  ומידע  מדעיים  פרסומים  העברת 

ובהפקת חומר הסברה לחלוקה למטופלים. 

חולים,  בבתי  רופאים  עם  מפגשים  התקיימו   2007 בשנת 

במסגרת ישיבות הצוות המתקיימות אחת לשבוע במחלקות, 

בכירה,  ודיאטנית  רופא  שף  ידי  על  בישול  סדנאות  התקיימו 

בשיתוף עם "הדסה אופטימל", ניתנו חסויות לכנסים מדעיים 

ילדים,  רופאי  בקרב  החלב  מועצת  שערכה  מסקר  והרצאות. 

שאליהם פנינו בשנה זו, עולה כי קיימת הסכמה גורפת שחשוב 

לצרוך מוצרי חלב. בנוסף, שיעור מצייני חסרונות ביחס לצריכה 

הילדים  רופאי  מרבית  נמוך.  יחסית  חלב  מוצרי  של  יומיומית 

וכן מסכימים עם המסר. כחמישית  נחשפו לקמפיין "3 ביום" 

מדעיות  הוכחות  קיימות  כי  סבורים  עדיין  הילדים  מרופאי 

בדרכי  שונות  בעיות  לבין  חלב  מוצרי  צריכת  בין  המקשרות 

הנשימה. כשליש מהרופאים עדיין ממליצים על הפסקת צריכת 

מוצרי חלב וחלב בזמן שלשולים.

של  כשנה   2007 שנת  את  בסיפוק  לסכם  יכולים  אנחנו 

הצרכנים  של  בתפיסה  שינוי  הביאה  אשר  רבה  עשייה 

בהתמדה  אך  ארוכה  עוד  שהדרך  נכון  ומוצריו,  חלב  בנושא 

נכון שלנו  ובטיפול  "3 ביום"  זמן במחויבות לתכנית  לאורך 

בעמדת המתנגדים, נוכל להגדיל את הצריכה לנפש ולשמור 

בתפריט  ומרכזי  חשוב  כחלק  חלב,  מוצרי  של  מקומם  על 

הישראלית.
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נרחבת  חינוכית  בפעילות  החלב  מועצת  החלה   2006 בשנת 

בגני הילדים, תחת הסיסמה: "3 ביום".

לילדים  שמתארת  ודן",  "סידה  ערכת  את  הפיקה  המועצה 

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

בעזרת סיפור, משחקים והפעלות. כן כוללת הערכה מכתבים 

להורים בבית, שמתארים להם את חשיבות צריכת מוצרי חלב, 

בעיקר בגיל הילדות, ומביאים מתכונים להכנת לביבות גבינה 

בבית. 

החילוני,  למגזר  ערכות  כאלה:  ערכות   9,600 חולקו  היום  עד 

ערכות למגזר הדתי וערכות המתורגמות והמותאמות למגזר 

הערבי. ההתפעלות ושביעות הרצון הן גדולות, העיצוב המושך 

הילדים  לצרכי  ובעיקר  הגננת  לצרכי  המושלמת  וההתאמה 

בגן, עושים את שלהם וסקרי דעת קהל שערכה מועצת החלב 

מראים שהערכה הפכה ללהיט.

משרד החינוך הכניס את ערכת "סידה ודן" לתכנית הלימודים 

המומלצת שלו לחינוך הקדם יסודי לשנים תשס"ז-תש"ע.

במשך שנת 2007 חולקו לגני הילדים משחק "לוטו צלליות" וכן 

מד גובה, המעוטרים בציורי "סידה ודן".

בבתי  גם  בפעילות  החלב  מועצת  החלה   2007 שנת  בתחילת 

ילדים  הספר היסודיים. הוכנה ערכת "שלב החלב", המלמדת 

חשוב  שבו  התפתחותי  בשלב  נמצאים  הם  כי  אלה,  בגילאים 

משימות  משחק  כוללת  הערכה  חלב.  מוצרי  לאכול  במיוחד 

חלבי  מתכון  עם  מגנט  תלמיד,  לכל  לימוד  חוברת  וכן  כיתתי, 

לקחת הביתה, ומכתב להורים. עד סוף שנת 2007 חולקו 10,000 

ערכות כיתתיות בכל הארץ. בכוונתנו להפיץ את הערכה בשנה 

הבאה בבתי הספר הערביים. כן תותאם הערכה למגזר הדתי, 

שבו יוכנו שתי ערכות — ערכה עבור בנות חרדיות וערכה עבור 

בנים חרדיים.

וילדים בכל הארץ נהנים לשחק  זוכות להצלחה רבה  הערכות 

בהן וללמוד על תזונה בריאה. 

פעילות המועצה במוסדות חינוך

טובה אברך-מועצת החלב, מנהלת תחום חדשנות ובריאות
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לבניית  כמותה  מאין  חשובה  הילדות  שתקופת  יודעים  כולם 

כי  יודעים  כולם  לא  אך  החיים,  לכל  והגופני  הרגשי  הבסיס 

תקופת הילדות וההתבגרות מהווה "חלון הזדמנויות" חד פעמי 

לבנות עצמות  חוזר, להביא את העצמות שלנו לשיאן,  ובלתי 

בריאות יותר וחזקות יותר. גיל הגדילה הוא הבסיס שבו נבנות 

אותו  כשנסגר  החיים.  כל  לאורך  הגוף  את  שישמשו  העצמות 

לשמור  רק  הוא  שנותר  מה  הגדילה,  בסוף  ההזדמנויות,  חלון 

על מסת העצם שהשגנו  ולכן צריכת סידן חשובה גם בבגרות. 

עצם שנבנית על בסיס דל סידן היא עצם  חלולה ושבירה, שלא 

תצליח לשקם עצמה במלואה בשנים שיבואו.

הוא  עצמות.  לבניית  ביותר  והחשוב  החיוני  הבסיס  הוא  סידן 

ולכן  בעצמו  אותו  ליצר  יודע  לא  האדם  גוף  כי  חיוני  נקרא 

אספקה קבועה שלו מהמזון היא חשובה תמיד. סידן הוא זה 

מקור  הם  חלב  מוצרי  ועמידותן.  העצמות  חוזק  את  שקובע 

הסידן התזונתי העשיר ביותר והטוב ביותר שקיים.

צריכת סידן חשובה לכל אורך החיים. גם לאחר שהתפתחות 

של  מספקת  לצריכה  עדיין  זקוקים  אנחנו  הסתיימה,  השלד 

סידן, על מנת לשמור על הבריאות. למעשה, כל תאי הגוף, כולל 

לצורך תפקודם  לסידן  זקוקים  והשרירים,  הלב, העצבים  תאי 

התקין. לשם כך, רמת הסידן בדם חייבת להישאר קבועה. אם 

צריכת הסידן מהמזון אינה מספקת, הגוף פונה ל"בנק הסידן" 

ש"משיכת  מובן  לו.  הנחוצה  הכמות  את  ממנו  ומושך  בעצם 

יתר" תגרום לעצמות להיות חלולות ושבירות. 

כללים "חלביים" לעתיד בריא יותר:

1. מוצרי חלב הן מקור הסידן הטוב ביותר הקיים. 

סידן ניתן למצוא גם בירקות עליים ירוקים, בטחינה, בשקדים, 

בירקות  זאת,  עם  אחרים.  ירקות  ובעוד  בכרוב  סויה,  במוצרי 

ובפירות כמות הסידן קטנה יחסית וצריך לאכול כמות גדולה 

מהם, כדי להגיע לרמת הסידן המומלצת. לעומתם, מוצרי חלב 

עשירים בסידן. באכילת יוגורט דל שומן, גבינה לבנה ושתיית 

חלב, ניתן בקלות להגיע לכמות הסידן היומית המומלצת. 

2. כמה סידן עליי לצרוך?

מרבית  בריאות  לגוף  לאפשר  נועדו  אלו  בהמלצות  הכמויות   

ומימוש פוטנציאל גדילה גופני ושכלי.

ההמלצות העדכניות לצריכת סידן

 

גיל בשנים

כמות סידן יומית

מומלצת במ"ג

 3-1500

8-4800

18-91,300

50-191,000

51>1,200

 דוגמאות לכמות סידן במנות:

	 מ"ג כוס חלב 200•

	 מ"ג חצי גביע גבינה לבנה 125•

	 מ"ג חצי גביע גבינה לבנה מועשרת 200•

	 מ"ג פרוסת גבינה צהובה 200•

	 מ"ג חצי יוגורט גביע 200•

	 מ"ג כף טחינה גולמית 20•

	 מ"ג כף שומשום מלא 115•

	 מ"ג  2 תאנים מיובשות 75•

	 מ"ג כוס כרוב  38•

	 מ"ג 100 גרם ברוקולי 88•

	 מ"ג כוס חסה 45•

ישנם אינסוף רעיונות לשילוב מוצרי  חלב בתפריט היומי 

לאורך כל היום

תמיד  שילדים  סוכר  ומעט  גבינה  עם  קטנות  	חביתיות  •
אוהבים.

נוטים  )יוגורטים  ופרי  ביסקוויטים   	 •3-2 עם  טעים  יוגורט 

להתקלקל פחות ממוצרי חלב אחרים מחוץ למקרר(

הילדות - חלון ההזדמנות לבניית עצמות חזקות יותר

שרית עטיה שמואלי-דיאטנית קלינית
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	דגני בוקר עם כוס חלב  •
	כריכים עם גבינות בטעמים שונים •

	טוסט עם ירק שלם לצדו •
	 פירות יבשים חטיף אנרגיה קטן עם שוקו ו-3-2•

	חופן בייגלה לטבילה בקופסה קטנה של גבינה לבנה וירק. •
	פרנ'צ טוסט )לחם מטוגן בביצה ובחלב( •

	ארטיק או גלידה חלבית •
	שייק בריאות : •

	יוגורט פירות או כוס גלידה חלבית או כוס חלב •
	 סוגי פירות טריים •2

	יוגורט קפוא שמוטבעים בתוכו פירות חתוכים •

כלל חשוב להורים 

שהם  ואיך  מה  לאכול  נוטים  שילדים  מגלים,  אנו  ושוב  שוב 

רגילים. ילדים, בדרך כלל, אוכלים כמו הוריהם. תבררו אצל ילד 

שאינו אוכל דגים וגלו את מבט הסלידה אצל הוריו, בשומעם 

ותלמדו  ירקות  אוכלת  שלא  ילדה  תשאלו  דגים.  המילה  את 

ולכן: עם כל  שבארוחות בביתה, אף פעם לא מוגשים ירקות. 

מרוץ החיים נסו לתת ושלבו מוצרי חלב בתפריט היומי שלכם 

– הילדים ילמדו מכם ויהפכו זאת להרגל. 

זיכרו: 

ילדים, שלא צורכים מספיק סידן, גדלים להיות מבוגרים עם 

עצמות חלשות יותר. דאגו לצריכת הסידן של ילדכם. דאגו 

בתפריטם  העיקרי  הסידן  מקור  שהם   - חלב  מוצרי  לשלב 

מספר פעמים ביום.

ובני  שילדים  ושוב,  שוב  לנו,  מראים  ובעולם  בארץ  סקרים 

הילדות  בתקופת  דווקא  סידן,  מספיק  צורכים  לא  נוער 

ההזדמנויות  חלון  את  נצלו  העצמות.  לבניית  הקריטית 

וספקו סידן לעצמות. מוצרי חלב הם ספקי הסידן הטובים 

ביותר.
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חלב צאן - כבשים ועזים4
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ליטרים,  מיליון   9.9 על   2007 בשנת  עמד  כבשים  חלב  ייצור 

לעומת 11 בשנת 2006. סך הגידול בעשור האחרון )2007-1998( 

לתשלום  המדיניות  עקב  היא  בייצור  הירידה   .14% על  עומד 

מופחת על חלב המיוצר מעבר למכסה, בשל הירידה בביקושים 

בעיקר, בשווקי הייצוא, שהייתה בשנים האחרונות. ייצור חלב 

הכבשים מהווה בשנת 2007 8 פרומיל מסך ייצור החלב )בקר, 

כבשים ועזים(.

גולמי עמד השנה על 3.87 ש"ח לעומת  המחיר לחלב כבשים 

בשל  התחייבה  החלב  במחיר  העלייה   .3.43 אשתקד   3.80

לעידוד  המדיניות  במסגרת  המזונות.  במחירי  ההתייקרויות 

ייצור חלב בחודשים אוקטובר-דצמבר, מנכים במהלך תשעה 

האחרון  וברבעון  לליטר  אג'   10 )ינואר-ספטמבר(  חודשים 

המחיר מקבל תוספת של 30 אג' לליטר.

גדל השנה  גבינות לבנות מחלב כבשים   השיווק המקומי של 

ב–9% אך מאידך, בגבינות הקשות נרשמה ירידה. בשנת 2007 

יוצאו 72 גבינות רכות מחלב כבשים )בעיקר פטה( ע"י אגודת 

יצוא של 372 טון ב–2006.  נוספות לעומת  הנוקדים ומחלבות 

בענף פעילים למעלה מ–60 דירים ומוצרי החלב משווקים ע"י 

כ–20 מחלבות.

חלב כבשים



גלילוני לדר במילוי גבינת צאן ופיסטוק

1 דף לדר מישמש מצרכים

1 חבילת גבינת צאן חצי קשה למריחה 5%

3 כפות פיסטוקים קצוצים 

אופן 

ההכנה

לערבב את הגבינה עם הפיסטוקים, לפזר את המלית  1 .

בשכבה אחידה על עלה הלדר

ולגלגל את הלדר )כמו סושי(. 2 .

לקרר, לחתוך לפרוסות בעובי 1. 3 ס"מ ולהגיש
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ייצור חלב עזים עמד בשנת 2007 על 7.9 מיליון ליטרים לעומת 

7 מיליון בשנת 2006 זהו גידול של כ–13%, כאשר הגידול בעשור 

האחרון )2007-1998( עומד על 166%. ייצור חלב העזים מהווה 

בשנת 2007 7 פרומיל מסך ייצור החלב )בקר, כבשים ועזים(. 

ומוערך  יחסית  גבוה  זה,  בענף  מאורגן  הלא  השיווק,  היקף 

בלמעלה ממיליון ליטרים. בענף פעילות 27 מחלבות המדווחות 

כמחלבות  המוגדרות  קטנות  מחלבות  חלקן  החלב,  למועצת 

בוטיק. בשנים האחרונות נמצא הענף בצמיחה ומספר הדירים 

הרשומים במועצת החלב נמצא בעלייה, מ–44 בשנת 2003 ל–72 

ב–2007, כאשר מדיניות משרד החקלאות היא להוסיף יצרנים 

בכל  עזים  מחלב  מוצרים  שיווק  עלה  האחרונה  בשנה  לענף. 

בגבינות   18% של  עלייה  נרשמה  לבנות  בגבינות  הקטגוריות. 

קשות עלייה של 9% , בתוצרת ניגרת 29% ובחלב עזים לשתייה 

17.5%. כל ייצור חלב העזים מיועד לשוק המקומי.

לליטר  ש"ח   3.10 על  השנה  עמד  גולמי  עזים  לחלב  המחיר 

חלב  למחיר  ההצמדה  בשל  וזאת   ,2006 בשנת   2.90 לעומת 

בקר. )מחיר חלב עזים מחושב כ–170% ממחיר חלב בקר(. 

חלב עזים

מתכונים מומלצים



שנתון מועצת החלב 2007

72

 

1,300

ם
רי

ט
לי

י 
פ

ל
א

1,125

950

775

600

ר
ב

מ
צ

ד

ר
ב

מ
ב

נו

ר
ב

טו
ק

או

ר
ב

מ
ט

פ
ס

ט
ס

גו
או

לי
יו

ני
יו

אי
מ

ל
רי

פ
א

ץ
ר

מ

ר
א

רו
ב

פ

ר
א

נו
י

2005  

2006  

2007  

קבלת חלב כבשים למחלבות על פי 

חודשי השנה, אלפי ליטרים

200520062007

834814755ינואר

895870772פברואר

1,0661,078919מרץ

1,1071,087970אפריל

1,2641,2091,044מאי

1,2141,147987יוני

1,1181,031956יולי

947884849אוגוסט

809721701ספטמבר

787737720אוקטובר

719694611נובמבר

765694593דצמבר

11,52710,9669,877סך הכול

קבלת חלב כבשים למחלבות 

על פני שנים, אלפי ליטרים

אלפי ליטריםחלב כבשים

19988,695

19998,716

20008,736

20019,758

200210,389

20039,931

200410,446

200511,527

200610,966

20079,877

קבלת חלב כבשים

9.92%-גידול 07-06

13.6%גידול 07-98

1.43%גידול שנתי ממוצע

11,500

ת
נו

טו
י 

פ
ל

א

10,500

9,500

8,500

2007200620052004200320022001200019991998



שנתון מועצת החלב 2007

73

קבלת חלב עזים למחלבות על פי 

חודשי השנה, אלפי ליטרים

200520062007
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עזיםכבשים

גבינות רכות 

מחלב כבשים

גבינות קשות 

מחלב כבשים

גבינות רכות 

מחלב עזים

גבינות קשות 

מחלב עזים

199870160319

199980815-

20001893815

20011797-4

200230613--

200329221--

200425915--

200526710--

200637240-2

200717229474

יצוא גבינות צאן - טון
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2004200520062007

23.5 20.4 18.0 16.2טלאים

23.3 20.2 17.5 15.5טליות

13.5 12.0 10.0 9.6כבשים

סך הכולאיזון עונותמחיר מטרה

3.70 0.10- 3.80 ינואר-יולי

3.85 0.10- 3.95 אוגוסט-ספטמבר

4.30 0.35 3.95 אוקטובר

4.54 0.35 4.19 נובמבר-דצמבר

מחיר מטרה

2.89 ינואר-מרץ

2.95 אפריל - יוני

3.07 יולי-ספטמבר

3.87 אוקטובר-דצמבר

מחירי מטרה לחלב 

כבשים, 2007

מחיר המטרה לחלב כבשים 

נקבע בהסכמה במסגרת

שולחן מגדלי כבשים  

שבמועצת החלב.

בשולחן חברים נציגי 

מחלבות, אגודת הנוקדים, 

מועצת החלב ומשרד 

החקלאות

מחיר מטרה לחלב צאן - ש"ח לליטר

מחירי מטרה לחלב 

עזים, 2007

מחיר מטרה לחלב עזים 

מבוסס על 170% ממחיר 

המטרה לחלב בקר, כאשר 

ברבעון האחרון

יש תוספת של עוד 45 אג' 

לליטר

מחיר מטרה ממוצע לחלב כבשים
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בשר בקר 5



סינייה מנגולד ורימון

רכיבים ל–6 מנותמצרכים

500 גר' בשר בקר טחון מנתח כתף

1 בצל קצוץ

1 שן שום קצוצה

חציל צלוי בתנור או על האש

חבילת עלי מנגולד קצוצה

1 בצל קצוץ

1 שן שום פרוסה

מעט מלח ופלפל

חופן רימונים

1 כף שמן זית

לטחינה:

2 כפות טחינה גולמית 

1 לימון סחוט 

2 כפות רכז רימון  

חצי כוס פטרוזילה וכוסברה קצוצים

אופן 

ההכנה

מחממים את התנור ל–180. 1 מעלות

לשים ידנית  בבשר הטחון: תוכן החציל הקלוי, בצל ושן שום, מלח,  2 .

פלפל ומניחים בצד 

מחממים במחבת את שמן הזית ומטגנים את הבצל והשום עד  3 .

לשקיפות

מוסיפים למחבת  את זר עלי המנגולד ומאדים 4 .

מערבבים את הטחינה, רכז הרימון והלימון עם כוס מים ועם עשבי  5 .

התיבול

מסדרים את עלי המנגולד המאודים בתחתית התבנית מניחים מעל את  6 .

הבשר הטחון, יוצקים את נוזל הטחינה ואופים בתנור ב–180 מעלות 

כ–15-10 דקות 

מתכונים מומלצים
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)הרשות  וברש"פ   בישראל  הבקר  בשר  מצריכת  כמחצית 

הפלסטינאית( היא בשר בקר טרי. בישראל  60%-70% הם מבשר 

קפוא מיובא והיתרה מקורה בבשר טרי. בשטחי הרש"פ, חלקו 

היחסי של הבשר הטרי גבוה יותר. צריכת בשר בקר בישראל 

לשנים  ביחס  בעלייה  נמצאת  והיא  לנפש  ק"ג  בכ–16  נאמדת 

הקודמות, אך ביחס למקובל בארצות המפותחות  היא נמוכה  

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

ההתפלגות  לפי  בקר  ראש  אלף  כ–215  נשחטו   2007 בשנת 

הבאה:

והשאר  עגלים   25%( החלב  ברפת  שמקורם  בקר  ראשי    45%

עגלות ופרות(.

13% ראשי בקר שמקורם בעדרי הבקר לבשר הגדלים במרעה.

והשאר )42%(  עגלים שמקורם בייבוא.

ומאידך  ל–2006  ביחס  הבקר  מחירי  מאד  ירדו   2007 במהלך 

התייקרו מאד מחירי התשומות, ובעיקר גרעיני המזון, לייצור 

העגלים  פיטום  ורווחיות  הסחר  בתנאי  משמעותית  הרעה   -

נשחקה.

הסיבות העיקריות לירידת המחירים היו היקפי הייבוא בשנת 

השונים  וחסמים  ב–2007  ההיצע  על  גם  שהשפיעו   2006

באספקה לשטחי הרש"פ ובמיוחד לרצועת עזה שהקטינו את 

הביקוש.

בשר בקר
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טון אכילטון טבחהטון חיראש

55,00026,40014,52012,342עגלים מרפת החלב

1,913 2,250 4,500 15,000 עגלות מרפת החלב

7,140 8,400 21,000 35,000 פרות מרפת החלב

6,197 7,290 13,500 30,000 ראשי בקר מעדרי הבקר לבשר

19,380 22,800 40,000 80,000 ראשי בקר מייבוא )שנשחט ב–2007(

46,971 105,40055,260 215,000 סך הכול

11,050 13,000 50,00025000 מזה לרש"פ

35,921 42,260 80,400 165,000 יתרה לצריכה בישראל

התפלגותק"ג לנפשטון

5.0031% 35,921 בשר בקר טרי

11.1869% 80,236 בשר בקר קפוא

16.18100% 116,157 סך הכול

אומדן צריכת בשר בקר 

בישראל  2007

התפלגות צריכת בשר 

בקר
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מחירי עגלים מרפת החלב בגמר פיטום 

ש"ח לק"ג חי

20062007

12.7210.20ינואר

13.019.96פברואר

13.3310.04מרץ

13.229.52אפריל

13.299.87מאי

12.489.57יוני

12.019.65יולי

11.7410.76אוגוסט

11.9911.40ספטמבר

11.7511.09אוקטובר

10.6111.00נובמבר

9.6411.30דצמבר

12.1510.36ממוצע

מקור: הדף הכחול, התאחדות מגדלי בקר 

בישראל.

מחיר בשר - ש"ח לק"ג חי

פרותעגלים ש"ל

20007.954.13

20017.674.57

20027.973.54

20038.553.62

20049.674.82

200510.995.49

200612.156.98

200710.366.31

 מקור: הדף הכחול, התאחדות מגדלי בקר 

בישראל.
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מחירי בשר פרות יוצאות מרפת החלב 

ש"ח לק"ג חי

20062007

6.316.18ינואר

6.306.34פברואר

6.986.47מרץ

7.606.50אפריל

7.936.61מאי

7.906.43יוני

7.406.59יולי

7.316.74אוגוסט

7.536.50ספטמבר

6.876.00אוקטובר

5.855.57נובמבר

5.725.75דצמבר

 6.31  6.97 ממוצע

מקור: הדף הכחול, התאחדות מגדלי בקר בישראל.

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

אלפי ראשים

199833

199970

200088

2001103

200280

200380

200456

200580

2006119

200768

מקור: השירותים הווטרינרים
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2.0

IV-07III-07II-07I-07IV-06III-06II-06I-06

0.0

רבעון

06-106-206-306-407-107-207-307-4סעיף / רבעון

3.07 3.22 3.22 3.20 3.38 3.38 3.38 3.05 עלות ולד )כולל ריבית ותמותה(

8.03 6.86 6.46 6.01 5.68 5.32 5.26 5.24 מזון וקש

1.86 1.79 1.75 1.69 1.60 1.55 1.54 1.51 חומרים ושירותים

עבודה וכלליות )כולל עבודת 

בעלים(
 0.96 0.94 0.97 0.99 1.00 0.98 1.02 1.05

0.58 0.58 0.58 0.58 0.55 0.55 0.55 0.54 החזר הון

14.59 13.46 12.99 12.56 12.20 11.78 11.67 11.31 סך הוצאות פיטום

11.09 10.60 9.65 10.07 10.67 11.91 13.00 13.02 פדיון

1.87- 1.26- 1.78- 0.92- 0.01 1.66 2.82 3.22 תרומה להון ועבודה )תרומה א'(

2.91- 2.28- 2.76- 1.92- 0.99- 0.68 1.87 2.25 תרומה להון )תרומה ב'(

3.50- 2.86- 3.34- 2.50- 1.54- 0.14 1.32 1.71 רווח/)הפסד( )תרומה ג'(

החזר הון  

עבודה וכלליות   

)כולל עבודת בעלים(    

חמרים ושירותים  

מזון וקש  

עלות ולד   

)כולל ריבית ותמותה(    

פדיון  

עלות פיטום עגל מרפת 

החלב

תחשיב נורמטיבי 

לפיטום עגל מרפת 

החלב ש"ח לק"ג חי

מבוסס על תחשיבי המחלקה 

הכלכלית, התאחדות חקלאי 

ישראל
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אלפי ראששנה

1999 51 

2000 62 

2001 66 

2002 71 

2003 73 

2004 72 

2005 78 

2006 91 
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אלפי טון1998

1998 63 

1999 48 
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שחיטות מוסדרות של 

ראשי בקר בישראל

מקור: השירותים הווטרינרים

יבוא בשר בקר קפוא — 

אלפי טון

מקור: השירותים הווטרינרים
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מפטמות

ראשים 

)אלפים(

ממוצע ראשים 

למפטמה

176 122 694מגזר משפחתי

780 54 69מגזר שיתופי

1,169 14 12מיעוטים

245 190 775סה"כ

פוטנציאל נוסףקיים

810 מרעה טבעי יעודי

250 50 מרעה ביערות קק"ל

500 100 מרעה בשמורות טבע

500 140 מרעה בשטחי אש

150 מרעה בשטחי תמ"א 22

1,250 סיכום ביניים - מרעה מגודר

1,250 מרעה טבעי פתוח

500 מרעה בשטחי עיבוד שוליים

1,750 2,500 סה"כ שטחי מרעה

תמיכות ישירות  

מיליוני ש"ח

היקף אימהות 

אלפים

תמיכה 

ש"ח לפרה

1998 2,319 39 60

1999 5,173 42 125

2000 7,246 45 162

2001 7,382 43 170

2002 5,311 43 125

2003 6,371 43 147

2004 7,578 43 176

2005 7,242 42 174

2006 7,221 42 172

2007 6,934 42 167

נתוני מפטמות לפיטום 

עגלים - 2007

מקור: ממ"ר פיטום בשה"מ

נתוני מרעה - 

אלפי דונם

תמיכות ישירות בעדרי 

הבקר לבשר
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המטרה העיקרית של הפעילות של שולחן מגדלי בקר לבשר 

שבמועצת החלב היא הגדלת המודעות והיתרונות שבצריכת 

בשר בקר בכלל וטרי בפרט כאשר המסרים הם: 

	בשר בקר טרי — תחנת כוח תזונתית  •
	בשר בקר טרי — טעים יותר ואיכותי יותר •

מיושן מבשר  או בשר  אינו בשר מופשר   — 	בשר בקר טרי  •
קפוא

בשל התקציב המצומצם של השולחן, התמקדה הפעילות בשני 

קהלי יעד המשמשים מובילי דעה, בכל הקשור לצריכת בשר 

הקצבים. מועדון  באמצעות  הקצבים,  ובראשונה  בראש  בקר. 

הקהל השני הם האנשים הנותנים המלצות תזונתיות לציבור 

הרחב - דיאטניות ורופאים.

אודות  רחב  מידע  הדעה  למובילי  להעביר  הינה  האסטרטגיה 

כלי  ומתן  המיתוסים  הפרכת  טרי,  בקר  בשר  של  היתרונות 

הסברה אודות בשר בעבור הציבור הרחב.

במסגרת  נעשית  הקצבים  מול  הפעילות  האחרונות,  בשנים 

מועדון הקצבים. הקצבים מקבלים, במהלך השנה, עיתון שבו 

מהעולם,  חדשות  טרי:  בקר  לבשר  הקשור  בכל  התמקדות 

רבים  נושאים  ועוד  מכירות  האטליז,  ניהול  תזונה,  קולינריה, 

ומגוונים . לכל עיתון מצורפים חומרי הסברה בעבור הלקוחות 

שלהם, מתכונים לפי עונות השנה ודפי–מידע שונים בנושאים 

של תזונה ושימוש בנתחים השונים. 77 קצבים מובילים שחתמו 

על אמנת הבשר, קיבלו בשנה זו גם פרסום באתר המועצה. 

קולינרית  סדנה  השנה:  במהלך  התקיימו  וכנסים  סדנאות 

למגדלי בקר, סדנת "אסאדו" לקצבים, הכנס השנתי למגדלים, 

של  השנתי  והכנס  יעקב  בזכרון  התקיים  וקצבים  מפטמים 

מועדון הקצבים התקיים בשפיים.

צורך  יש  לחלוטין,  שונה  והרופאים  הדיאטניות  הטיפול בקהל 

להפיק חומרים מדעיים ולהעבירם, לרוב, במפגשים פנים מול 

פנים, בכנסים, בסדנאות ועוד.

ובחודש  פברואר  בחודש  דיאטניות  בכנס  השתתפה  המועצה 

מאי בכנס תזונה מונעת . התקיימו סדנאות בשר לרופאי ילדים 

בשיתוף "הדסה אופטימל" בהנחייתם של ד"ר רני פולק וד"ר 

טרי  בקר  בשר  עם  קלות  מנות  בהכנת  שהתמקדו  דובנוב  גל 

האוכלוסייה,  בקרב  ברזל  ובחוסר  באנמיה  הבריאותי  ובהיבט 

והתפתחותם  בריאותם  על  והשפעתם  ילדים,  בקרב  ובעיקר 

של ילדים.

שיתוף פעולה נוסף נערך בין המועצה לבין רשת מכוני הכושר 

הכשרה,  שעברו  לאחר  הרשת,  דיאטניות  פלייס",  "הולמס 

טרי  בקר  בשר  של  הצריכה  חשיבות  על  הרצאות  העבירו 

בסניפים השונים.

סיכום פעילות לקידום הצריכה של בשר בקר טרי בישראל

אדריאנה שוחט-מועצת החלב, מנהלת שיווק ופרסום 
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איך להגביר את צריכת הברזל וספיגתו בגוף

מיכל גילאון-דיאטנית קלינית

בגופנו:  ביותר  חשובים  תפקידים  הממלא  מינרל,  הוא  ברזל 

הברזל נושא את החמצן בדם לכל חלקי הגוף, תורם לחוזק של 

מערכת החיסון וקשור לייצור אנרגיה מהמזון. 

במקרים שהתזונה דלה בברזל, הגוף משתמש במאגרים שלו 

נפגעת.  ההמוגלובין  יצירת  ומדלדלים,  מנוצלים  הם  וכאשר 

החמצן  את  לשאת  יכולים  אינם  הדם  שתאי  היא  המשמעות 

הדרוש ולפיכך, המצב מוגדר כחסר בברזל, ומתפתחת אנמיה.

לחסר  בסיכון  נמצאים  וקשישים  ספורטאים  מתבגרים,  נשים, 

בברזל, בגלל תזונה לא מאוזנת, איבוד ברזל או דרישות מוגברות 

של הגוף לברזל.

כדי להגביר את צריכת הברזל מומלץ להוסיף לתפריט מזונות 

את  שיגבירו  במזון,  נכונים  לשילובים  ולדאוג  בברזל  עשירים 

הספיגה של הברזל בגוף.

יותר  טובה  בגוף   ) 	 •Heme( הם  בצורת  ברזל  של  הספיגה 

מאשר ברזל ממזונות צמחיים. על כן מומלץ לכלול בתפריט 

באופן קבוע בשר בקר, הודו אדום ודגים.

	בשר בקר טרי הוא המקור הטוב ביותר לברזל )בשר בקר  •
טרי מכיל פי 2.5 יותר ברזל מאשר עוף ופי 10 יותר בברזל 

מאשר דג(. בנוסף, הוא מספק כמויות משמעותיות גם של 

חלבונים, ויטמין B12 ואבץ. מומלץ לבחור נתחים רזים של 

מ–60  ופחות  שומן  מ–5%  פחות  שמכילים  רזה,  בקר  בשר 

מ"ג כולסטרול, וכך לא צריך לדאוג למשקל או לכולסטרול.

יותר,  	אף על פי שספיגת הברזל ממזונות צמחיים נמוכה  •
כמו:  בברזל,  שעשירים  מהצומח  מזונות  לאכול  מומלץ 

קטניות, דגנים מלאים, פירות יבשים וירקות עליים ירוקים 

)כמו תרד(. 

את  שמעכבים  תזונתיים,  רכיבים  קיימים  ובתה  	בקפה  •
ספיגת הברזל מהצומח ולכן מומלץ לא לאכול או לשתות 

מהם, בסמוך לארוחה שמכילה מזונות עשירים בברזל. 

להוסיף  כדאי  מהצומח  הברזל  ספיגת  את  להגביר  	כדי  •
ויטמין C בארוחה, למשל לאכול קטניות וסלט עם מיץ לימון 

או ירקות כמו פלפל ועגבנייה, או לקנח בסלט פירות.

צמחוניים,  ומתבגרים  ילדים  של  לתזונה  לב  לשים  	חשוב  •
אפשר  ברזל.  חוסר  לפתח  בסיכון  נמצאים  שהם  מכיוון 

להוסיף לתפריט שלהם מזונות עשירים בברזל באופן טבעי 

ואו במזונות מועשרים, כמו דגני בוקר מועשרים בברזל.
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ענף החלב בעולם 6
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העולמיים  במחירים  להתייקרויות  עדים  היינו   2007 בשנת 

של חלב ומוצריו. להתייקרויות אלו היו השלכות גם על הענף 

בישראל.

	ההתייקרויות העולמיות במחירי הגרעינים משפיעות על  •
עלויות ייצור החלב בישראל ומכאן גם על מחירו.

גלם חלביים: אבקות  גבוהים של חומרי  	מחירים עולמיים  •
חלב, חמאה, חלבוני חלב וחלבוני מי גבינה, משפיעים על 

הביקושים המקומיים לסחורות אלה.

בין  הנפתחים,  והפערים  הגבוהים  העולמיים  	המחירים  •
החלב  לענף  הזדמנות  להיות  יכולים  להיצע,  הביקוש 

בישראל בעסקאות יצוא מוצרים וסחורות וכן באפשרויות 

יצוא ידע וטכנולוגיה בייצור ובעיבוד חלב.

חלב בכפר הגלובלי

נתונים על ענף החלב בעולם

הסיבות העיקריות למחירים הגבוהים הן:

המתעוררים  בשווקים  ומוצריו  לחלב  בביקושים  	גידול  •
ובמיוחד בדרום מזרח אסיה.

	גידול בביקושים לגרעינים כמקור לייצור אנרגיה )ביו–אתנול  •
וביו–דיזל(.

	צמצום התמיכות הממשלתיות באחזקת מלאים וכתוצאה  •
מכך ירידה דרסטית בהיקפי המלאי.

שיטפונות  באוסטרליה,  )בצורת  אקלימיים  	אירועים  •
בארה"ב וכד'( שהשפיעו על הקטנת ההיצע .

וכן  מידיים,  אינם  ההיצע  הגדלת  תהליכי  החלב  ובענף  מאחר 

שקיימת  הרי  נמשכות,  עדיין  הביקושים  בהגדלת  המגמות 

סבירות גבוהה כי בטווחי הזמן הקרוב והבינוני, מחירי הגרעינים 

נמוכות  כי  אף  גבוהות,  ברמות  יישארו  ומוצריו  החלב  ומחירי 

ממחירי השיא בשל תהליכי ההתאמה בין ההיצע לביקוש .

מצ"ב לקט נתונים על ענף החלב בעולם, שנשאבים ממקורות 

שונים:

החקלאות  משרד  העולמית,  החלב  תעשיות  פדרציית 

האו"ם  של  המזון  ארגון  הבריטית,  החלב  מועצת  האמריקאי, 

ומקורות נוספים.

מהנתונים ניתן לראות כי האמרת מחירי החלב היא אכן תופעה 

עולמית.
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1998

אומדן 

2007

שינוי 

10 שנים

מגמה 

שנתית 

ממוצעת

476.9553.016.0%1.7%חלב פרה

61.982.032.5%3.2%חלב בופאלו

11.612.57.8%0.8%חלב עזים

8.28.64.9%0.5%חלב כבשים

1.31.30.0%0.0%אחר

559.9657.417.4%1.8%סך הכול חלב

חלב בופאלו

12.5%

חלב עזים

1.9%

חלב כבשים

1.3%

אחר

0.2%

חלב פרה

84.1%

גידול שנתי 2007  2006 

553.01.8% 543.2 חלב פרה

82.01.9% 80.5 חלב בופאלו

12.50.0% 12.5 חלב עזים

8.60.0% 8.6 חלב כבשים

1.30.0% 1.3 אחר

657.41.7% 646.1 סך הכול חלב

ייצור עולמי של חלב 

גולמי לסוגיו - 

מיליוני טון

IDF :מקור

התפלגות ייצור חלב 

בשנת 2007

ייצור עולמי של חלב 

- השוואות 2006 ו–2007
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שינוי 10 שנים19982007

מגמה שנתית 

ממוצעת

9113.8%1.5% 80 צפון ומרכז אמריקה

5116.1%1.7% 44 דרום אמריקה

)EU-27( 0.1%-150-0.5% 151 אירופה

2519.0%2.0% 21 אוקיניה )אוסטרליה וניו–זילנד(

9526.8%2.7% 75 הודו

36443.7%20.7% 7 סין

1065.5%0.6% 101 אחר

55316.0%1.7% 477 סך הכול

צפון אמריקה

16%

דרום אמריקה

9%

אירופה

27%

סין

7%

הודו

17%

אוקייניה

5%

אחר

19%

גידול שנתי20062007גידול שנתי

910.2% 90 צפון ומרכז אמריקה

512.0% 50 דרום אמריקה

)EU-27( 1500.5% 149 אירופה

251.6% 25 אוקייניה )אוסטרליה וניו–זילנד(

953.0% 92 הודו

3612.7% 32 סין

1060.5% 106 אחר

5531.8% 543 סך הכול

ייצור חלב בקר לפי 

אזורים - מיליוני טון

IDF :מקור

התפלגות ייצור חלב 

בקר - 2007

ייצור חלב בקר 

לפי אזורים - 

השוואות 2006 ו–2007
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ניו–זילנד ארה"ב ממוצע EU ישראל 

 199935.6529.9228.6615.52

 200044.0631.0926.4316.64

 200141.9732.5626.6818.40

 200235.6131.5528.8616.78

 200332.2530.5324.7815.19

 200431.8729.4030.7416.86

 200531.4628.5327.7717.69

200630.9827.8623.2916.15

200739.4532.2532.1023.85

למדי,  מורכבת  גולמי  חלב  מחירי  של  בין–לאומית  השוואה 

השונות  במחלבות  התשלום  בשיטות  השונות  עקב  וזאת 

שוטפים,  תשלומים  כוללים  התשלומים  העולם.  במדינות 

שנתיים  סוף  החזרים  חלב,  איכות  בגין  והפחתות  תוספות 

על  מבוססת  כאן  שמופיעה  ההשוואה  וכו'.  בקואופרטיבים 

נתונים שמפורסמים באתר הולנדי WWW.MILKPRICE.NL. באתר 

מצוטטים מחירים של 17 המחלבות הגדולות באירופה ונתונים 

בשער  הם  המחירים  ומניו–זילנד.  הברית  מארצות  ממוצעים 

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

הותאם לערכים אלו בהתאם לנוסחת התשלום על פי רכיבים 

המופעלת בישראל.

חומר  עלות  את  בעיקר  מייצגים  אלו  מחירים  כי  לזכור  יש 

הגלם למחלבה ולא את הכנסות המגדל, באירופה יש להוסיף 

להכנסות המגדל גם תמיכות ישירות לא מבוטלות.
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מחיר ממוצע לחלב בקר

ישראל  

אירופה  

ארה"ב  

ניו–זילנד  

מחיר ממוצע בשער 

המשק לחלב בקר גולמי 

מושווה רכיבים

יורו ל–100 ק"ג, 4.2% שומן, 

3.35% חלבון

LTO :מקור
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אבקת חלבחמאה

20021,0781,269

20031,3931,727

20041,8602,063

20051,9712,240

20061,7782,200

20072,9214,254

4500

ת
נו

טו

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
200720062005200420032002

חמאה תעשייתית  

אבקת חלב כחושה  

מחירים עולמיים של 

חומרי גלם חלביים 

דולר לטון, פו"ב אירופה

מקור: מועצת החלב 

הבריטית
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חמאה תעשייתיתאבקה מחלב כחוש

שנה

מחיר 

עולמי

מחיר 

בישראל

פער 

באחוזים

מחיר 

עולמי

מחיר 

בישראל

פער 

באחוזים

20021,2693,543179%1,0783,054183%

20031,7273,712115%1,3933,163127%

20042,0634,02895%1,8603,29677%

20052,2403,74567%1,9713,09257%

20062,2003,87776%1,7783,27484%

20074,2544,4424%2,9213,73228%

השוואה בין מחירים 

עולמיים של חומרי 

גלם חלביים למחירים 

בישראל 

דולר לטון
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פקסטלפוןכתובתשם המחלבה

03-690400003-6904428הרב מכר ת"ד 7007, 47100תנובה - הנהלה

03-6904834 04-6904830אזה"ת אלון התבור, ת"ד 1071, 18550 אלון תבור

04-653013804-6530248תל יוסף 19132תל יוסף

08-690497308-6904967דרך מנחם בגין 2, רחובותרחובות

08-698608308-6986096אזה"ת קרית מלאכי, ת"ד 497, 70900 טנא נגה

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

04-901888804-9018047 פארק תעשיות בר–לב, ת"ד 257, 20179שטראוס

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

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

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

04-676034304-6760105אזה"ת מרכז כדורי, גליל תחתוןא.א. תבור בע"מ

08-993434008-9934341נתיבות, ת"ד 5164אביב

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

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

04-657025204-6406518קבוץ הסולליםאל ארז

04-985480204-9854802קיבוץ שמרתאלטו פארם צ'יז

04-653715704-6531000כפר יחזקאלארבלה

052-828965208-9226589מושב מצליחארגמן

08-855416608-8554857 מושב אימונים, 79265אורורה

 03-9663311מושב בית חנןבן בסט

04-695187004-6951870אזה"ת דרומי, קרית שמונהבר גליל

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

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

08-856194608-8562274 אזה"ת הכבדה, אשדודגבינות הכפר - הכפריה

04-692143104-6822018עיר עתיקה, ת"ד 1247גבינות המאירי

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

08-9327190חידקל 11, יבנה, 13247גל אור

04-609977504-6099736מושב שדמות דבורהגלעד

03-695035303-6950353ת"א, יגאל אלון 161דשן

04-622286604-6222771דגן 19, בנימינה  השומרון

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

09-742042009-7752010אלכסנדר ינאי 28, סגולה, פ"תהמושבה

04-986640104-9861090מושב אלון הגלילהמחלבה של יואב

050-863240104-6258026גן יאשיההמחלבה של יובל

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

052-6665966המסגר 1, אזה"ת עפולה עלית  הצפון

04-950200304-9501236קבוץ הרדוףהרדוף

08-853523308-8523750רח' העבודה 5/20, אשדוד המכבים

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

050-8342033כפר יאסיףחמודי

08-857450808-8573275מושב בצרוןחוות הבאפלו

057-729547904-9905964הר כמוןחוות רום - הר כמון

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

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

08-922851608-9228516נווה דורון 36טל

רשימת המחלבות
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פקסטלפוןכתובתשם המחלבה

054-7500901הסדנה 7, קרית אריה, פתח תקווה  טל העמקים

04-989298104-9894722קניון דרכים, ת"ד 524טלית

08-943108908-9427319מושב בית גמליאלי. מרדכי

04-959246504-9935615מושב היוגביוגבי העמקים

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

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

09-835503009-8353513התרופה 1, א"ת החדש, נתניהמחלבנה

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

03-9711860כפר טרומן, 73150מחלבת הכפר

08-672061308-6720613קיבוץ יד מרדכימחלבת חלב איכות

03-933279703-9098439מושב נחלים, 49950מרקוביץ צאן

04-636611104-6308019כפר הרואה, 38955משק יעקבס

08-635824208-6358168נאות סמדרנאות סמדר

08-942886108-9436102מושב בניהנועם גבינות

03-908890203-9328960מושב נחלים, 49950נחלים

08-927883808-9278805קיבוץ נחשוןנחשון צאן

04-638254104-6385327באקה אל גרביה, 30100עדי

08-859696808-8592526א"ת כנות, רח' הכחול 10ערבה

04-698989404-6989680דואר כרמיאל, 20100עין–כמונים

08-922726608-9227306מושב עזריה, משק 50, 99792 עיברי

04-989926404-9899254 קבוץ הזורע, 30060עז עברית

03-533176603-9311560רח' התעשייה 9, אזה"ת אור יהודה פנחס

04-839182004-8391481כפר עוספיא, ת"ד 2040 פסגת הכרמל

08-915357308-9246343מושב עזריה, משק 61פרי לי

04-654895204-6548600קיבוץ יפעת צאן יפעת

04-646961704-6464814מיקוד 17910ציפורי הגלילית

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

04-958809704-9987591כפר רמה, 30055ראמה

04-985741704-9857426ראש הנקרהראש הנקרה

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

08-858059108-8506106באר טוביה, 70996רפמן

08-9949331קיבוץ בארישביל החלב

052-2548052קיבוץ רשפיםשירת רועים
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פקסטלפוןכתובתשם המחלבה

054-7500901הסדנה 7, קרית אריה, פתח תקווה  טל העמקים

04-989298104-9894722קניון דרכים, ת"ד 524טלית

08-943108908-9427319מושב בית גמליאלי. מרדכי

04-959246504-9935615מושב היוגביוגבי העמקים

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

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

09-835503009-8353513התרופה 1, א"ת החדש, נתניהמחלבנה

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

03-9711860כפר טרומן, 73150מחלבת הכפר

08-672061308-6720613קיבוץ יד מרדכימחלבת חלב איכות

03-933279703-9098439מושב נחלים, 49950מרקוביץ צאן

04-636611104-6308019כפר הרואה, 38955משק יעקבס

08-635824208-6358168נאות סמדרנאות סמדר

08-942886108-9436102מושב בניהנועם גבינות

03-908890203-9328960מושב נחלים, 49950נחלים

08-927883808-9278805קיבוץ נחשוןנחשון צאן

04-638254104-6385327באקה אל גרביה, 30100עדי

08-859696808-8592526א"ת כנות, רח' הכחול 10ערבה

04-698989404-6989680דואר כרמיאל, 20100עין–כמונים

08-922726608-9227306מושב עזריה, משק 50, 99792 עיברי

04-989926404-9899254 קבוץ הזורע, 30060עז עברית

03-533176603-9311560רח' התעשייה 9, אזה"ת אור יהודה פנחס

04-839182004-8391481כפר עוספיא, ת"ד 2040 פסגת הכרמל

08-915357308-9246343מושב עזריה, משק 61פרי לי

04-654895204-6548600קיבוץ יפעת צאן יפעת

04-646961704-6464814מיקוד 17910ציפורי הגלילית

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

04-958809704-9987591כפר רמה, 30055ראמה

04-985741704-9857426ראש הנקרהראש הנקרה

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

08-858059108-8506106באר טוביה, 70996רפמן

08-9949331קיבוץ בארישביל החלב

052-2548052קיבוץ רשפיםשירת רועים




