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דבר מנכ"ל מועצת החלב

לאנשי ענף החלב שלום!

ופעילות  החלב  ענף  על  רחבה  סקירה  תמצאו  זה  בשנתון 

מועצת החלב בשנת 2008.

להגדלת  מדיניות  גובשה   2008 שנת  לקראת   - החלב  ייצור 

המכסות  הרחבת  כללה  המדיניות  הארצית.  החלב  תפוקת 

המדיניות  למכסה.  מעבר  המיוצר  לחלב  יחסית,  גבוה  ופדיון 

בשנים  בענף  שהיה  והעולמי  המקומי  המחסור  לנוכח  גובשה 

בשנים  שנרשמה  בצריכה  העלייה  ולנוכח  ו–2007   2006

האחרונות.

יצרני החלב הגיבו למדיניות וייצור החלב ברפתות עלה ב–7.5% 

והגיע ל–1,273 מיליוני ליטרים - הייצור הגבוה ביותר מאז קיים 

ענף החלב בישראל.

באמצע 2008 התהפכה המגמה העולמית: המחירים העולמיים 

מייצור  גלם  לחומרי  הביקושים  גם  ירדו  ובעקבותיהם  ירדו, 

מקומי. בסוף השנה נוספה לכך מגמה של האטה בצריכה וזאת 

אנו  אליו.  נכנסה  ישראל  שאף  העולמי,  הכלכלי  המיתון  בשל 

חוששים שגם ענף החלב יושפע מהאטה זו. 

הגידול בייצור מחד, וההאטה בביקושים מאידך, הביאו לצבירת 

מלאים של אבקה וחמאה מעבר לתכנון המקורי.

לגבש  המרכזית  המערכת  את  חייבו  במגמות  אלו  תמורות 

זו  ברוח  הודעות   .2009 בשנת  הייצור  לצמצום  מדיניות 

הועברו ליצרנים כבר מאמצע שנת 2008, על מנת שיהיה בידם 

מניסיון  העדרים.  והקטנת  הייצור  לצמצום  להתכונן  זמן  די 

העבר למדנו כי שינויים קיצוניים ומהירים אינם יעילים וגורמים 

הקפאת  שכללה  המדיניות  גובשה   2008 בסוף  רבים.  לנזקים 

המכסות ותמורות נמוכות לחלב עודף המיוצר מעבר למכסה. 

ענף  את  תאפיין  שכנראה  הגדולה  התנודתיות  לנוכח  כן,  כמו 

שינוי  המאפשרת  פסקה  הוכנסה  הבאות,  בשנים  גם  החלב, 

בתכנון גם במהלך השנה.

יחד עם עדכון המדיניות הגדלנו את סעיפי התקציב המיועדים 

העודפים  להפניית  צעדים  וננקטו  חלב  בעודפי  לטיפול 

לשווקים שונים. הטיפול במלאים יהיה אחד הנושאים החשובים 

שיעסיקו את המועצה בשנים 2009 ו–2010.

הרי  השנה,  סוף  לקראת  בצריכה  שנרשמה  ההאטה  למרות 

שגם בשנת 2008 נרשמה עלייה קטנה בצריכה לנפש של חלב 

עלייה  נרשמת  שבה  ברציפות  הרביעית  השנה  וזוהי  ומוצריו 

בצריכה לנפש. 
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השיווק  הוא  הענף  ולשגשוג  ליציבות  המפתח  כי  ספק  אין 

פעילות  עיקר  רבים.  משאבים  זה  בנושא  משקיעה  והמועצה 

המועצה בתחום זה, מתמקדת בטווח הארוך )פעולות במערכת 

החינוך(, פעילות עם קהלי יעד מקצועיים )תזונאיות, רופאים 

ואחיות(, פעילות במסגרות ציבוריות, צבא ומשטרה, ופרסום 

כולל )קמפיין "3 ביום" שזוכה להצלחה רבה(.

שנת 2008 הייתה השנה הראשונה לאחר סיום הרפורמה בענף 

הרפתות  שודרגו  ב–1999,  שהחלה  הרפורמה  במהלך  החלב. 

והענף הותאם לייצור חלב באופן ידידותי לסביבה. ניתן לקבוע, 

נטל  עוד  כי רפת החלב הישראלית אינה מהווה  בגאווה רבה, 

סביבתי ובמידה רבה מאד, היא אפילו נכס לסביבה, בכך שהיא 

משתמשת בחומרי לוואי מתעשיית המזון ובמספוא המושקה 

בהיקף של  אושרו השקעות  במים שוליים. במהלך הרפורמה 

כמענק.  ש"ח  מיליון   760 מהם  ש"ח,   מיליארד  מ–1.7  למעלה 

מדובר בפרויקט גדול ושאפתני ויש להבטיח כי בשנים הבאות 

יוכלו יצרני החלב להחזיר את השקעותיהם. 

ההשתפרות  תהליכי  סיום  את  מסמן  איננו  הרפורמה  סיום 

באופן  עולה  בישראל,  גם  וכן  כולו,  בעולם  הישראלית.  ברפת 

בתהליכים  ואיכותי,  בטיחותי  מזון  לייצור  הדרישה  מתמיד 

הרפת  החיים.  בעלי  לרווחת  ורגישים  הסביבה  על  ששומרים 

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.

דור  הוא  כולנו  היום של  נושא חשוב במיוחד שעולה על סדר 

החלב  מועצת  בענף.  האנושי  ההון  וטיפוח  ברפת  ההמשך 

החליטה להתמודד עם בעיה שמעסיקה רפתנים בכל העולם 

לפעילות  המלצות  לגבש  מיוחד  צוות  הקימה  והיא  המערבי 

את  ותטפח  בענף  וצעירים  בנים  קליטת  שתאפשר  יזומה, 

המשך המצוינות שלו.

הצורך  את  מחזקות  ובעולם  בארץ  החלב  בענף  התמורות 

התכנון המרכזי בענף. רק ענף מתוכנן יוכל להבטיח  בהמשך 

אספקה סדירה של חלב ומוצריו מייצור מקומי, תוך שמירה על 

תמורה הוגנת לאורך כל שרשרת הערך בייצור החלב ובמוצריו, 

אלה  יצרנים  החלב.  ליצרני  ראויה  תמורה  הבטחת  ובעיקר 

זו. משרד  ביותר בשרשרת  והחשופה  הינם החוליה הראשונה 

החקלאות, בראשות שר החקלאות, מובילים מהלך של הסדרת 

הענף במסגרת חקיקה ראשית. 

ביולי 2008 עברה בקריאה ראשונה הצעת החוק הממשלתית 

ואנו מקווים שבמהלך שנת 2009 יושלם תהליך החקיקה.

מסך  כ–2%  גולמי  חלב  במונחי  המהווים  הצאן,  ענפי  בתחום 

נמשך  העזים  שבענף  הרי  ועזים(,  כבשים  )בקר,  החלב  ייצור 

השגשוג. הייצור עלה ב–16% ועדיין אינו מדביק את הביקושים 

בשוק המקומי, אם כי עפ"י הערכות שונות צפויה בשנת 2009 

אשר  יוקרה  גבינות  על  המבוסס  זה  בענף  מסוימת  האטה 

בתקופות מיתון מצטמצמת צריכתן. בענף הכבשים התמונה 

- הענף שרוי במשבר עמוק, הביקושים בשוק המקומי  שונה 

נמצאים בירידה והענף צבר מלאי גדול של גבינות. לנוכח המצב 

בענף הטיל שר החקלאות ופיתוח הכפר, מר שלום שמחון, על 

מועצת החלב לנהל את הענף ולגבש תוכנית ליציאה מהמשבר. 

תחום נוסף שעוסקת בו מועצת החלב, במסגרת שולחן מגדלי 

במאמצינו  ממשיכים  אנו  הטרי.  הבקר  בשר  הוא  לבשר,  בקר 

ולהבדילו  ליתרונות הבשר הטרי  להגדיל את מודעות הציבור 

הרגלי  בשינוי  שכרוך  גדול,  באתגר  מדובר  הקפוא.  מהבשר 

צריכה, שהשתרשו במשך שנים ארוכות אצל הצרכן הישראלי.

ענף  לקידום  עשייה  המשך  בענף,  העוסקים  לכל  מאחל  אני 

כל  ולמען  במלאכה  העוסקים  לטובת  מרכיביו,  כל  על  החלב 

אזרחי המדינה. תודה מיוחדת אני שולח ליצרני החלב באזור 

שהמשיכו  אנשים  של  נפלאה  בקבוצה  מדובר  עזה.  עוטף 

ייצור חלב, למרות היותם תחת מטחי  במשימה החשובה של 

את  החלב  ענף  הוכיח  שוב  ארוכה.  תקופה  סבלו  שמהם  אש 

חוזקו וחיוניותו. אני מאחל להם ולנו תקופה ארוכה של שקט. 

שייקה דרורי

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

המועצה לענף החלב )ייצור ושיווק( הנה חברה פרטית מוגבלת 

בערבות שייסודה אושר בהחלטת ממשלת ישראל בשנת 1965.

במועצה חברים נציגי הממשלה, נציגי יצרני החלב ונציגי 

המחלבות.

מטרות המועצה כפי שמופיעות בתזכירה הן:

קידום הרמה המקצועית של ענף החלב 	•

לפעול בתאום עם הממשלה לתכנון ייצור והספקת חלב 	•

לבצע את מדיניות הממשלה בתחום ייצור ושיווק החלב 	•

לקיים קרנות לביצוע מטרותיה 	•

לטפל בחלב העודף 	•

לעודד ולקיים שיתוף פעולה בין יצרני החלב והמחלבות 	•

לפעול להגברת צריכת החלב ומוצריו 	•

הרכב האספה הכללית

מספר קולותגורם

7מדינת ישראל

1הסוכנות היהודית

9התאחדות חקלאי ישראל

7התאחדות מגדלי בקר בישראל

1אגודת הנוקדים

2האיחוד החקלאי

1התאחדות האיכרים

10מחלבות

1איגוד הצרכנים בישראל

1נעמ"ת

40סך הכול
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חברי מועצת מנהלים

משקיפים

סמנכ"ל בכיר לייצור וכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפראיציק בן–דוד, יו"ר

נציג משרד המסחר והתעשייהדוד מבצרי

רפרנטית חקלאות, אגף התקציבים, משרד האוצרדניאלה גרא

מנהל המחלקה לבקר, שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאותד"ר רן סולומון

מנהל שירות המזון הארצי, משרד הבריאותאינג' אלי גורדון

נציג הסוכנות היהודיתישעיהו נון

מזכיר התאחדות מגדלי בקר בישראליעקב בכר

התאחדות מגדלי בקר בישראלפרץ שורק

התאחדות מגדלי בקר בישראליואב צור

התאחדות חקלאי ישראלאיתמר שוויקה

התאחדות חקלאי ישראלרזי יהל

התאחדות חקלאי ישראלעקיבא פלק

התאחדות חקלאי ישראליצחק כהן

האיחוד החקלאיעוזי אנג'ל

התאחדות האיכריםמשה שמעוני

מנכ"ל תנובהליעד כהן

תשלובת החלב תנובהדני נאור

מנכ"ל מילקו-טרהארן אלסנר

מחלבות שטראוסישראל בליט

יושב ראש ועדת ביקורתאריה פניני

המועצה לענף החלבשייקה דרורי, מנכ"ל

המועצה לענף החלבאפרי רייקין, סמנכ"ל

המועצה לענף החלבישראל וגנר, מבקר פנים

יועץ משפטיעו"ד שאול פלס

מנכ"ל תשלובת החלב תנובהאייל מליס

מנכ"ל מחלבות גדעזרא כהן

משרד המסחר והתעשייהפנחס קוטשר

ראש תחום ענפי החי, משרד החקלאותאורי צוק–בר

התאחדות חקלאי ישראלרחל בורושק

מנכ"ל "החקלאית" אופי רייך

מזכ"לית אגודת הנוקדיםשלומית קסירר

יו"ר ארגון מגדלי צאןעודד ויזל

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

המועצה לענף החלבאדריאנה שוחט, מנהלת שיווק

המועצה לענף החלבאביבה אמסילי, מנהלת חשבונות

המועצה לענף החלבשולה נוה ורמוס, מנהלת לשכה

המועצה לענף החלבדורית אשכנזי, כלכלנית

המועצה לענף החלברוני משה, מנהל מחלקת תכנון

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב, המועצה לענף החלבד"ר שמוליק פרידמן, מנהל מקצועי

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב, המועצה לענף החלבאברהם הראל, מנהל אבטחת איכות וקשרי יצרנים

המועצה לענף החלבקלאודיו פסקין, חשב

המועצה לענף החלבעמי תמיר, מנהל מערכות מידע

המועצה לענף החלבלירון תמיר, כלכלן

מועצת המנהלים של המועצה לענף החלב )ייצור ושיווק( 2008
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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 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



שנתון מועצת החלב 2008

12

תקציב מועצת החלב לשנת 2009

מסגרת התקציב של מועצת החלב לשנת 2009 עומדת על 63.6 

מיליון ש"ח. השינויים העיקריים בתקציב 2009 לעומת 2008 

ש"ח,  מיליון  בכ–8  חלב  ברכיבי  לטיפול  התקציב  הגדלת  הוא 

התקציב  והגדלת  העדר,  ספר  בהחזקת  השתתפות  הגדלת 

לפעולות בענף הצאן. 

הסעיפים העיקריים בתקציב 2009  הם:

סעיף הטיפול ברכיבי חלב )23%( - משמש למימון פינוי רכיבי 

חלב )חלבון ושומן( שנוצרו במהלך 2008, בשל הגידול בייצור 

שלא לווה בגידול מקביל בביקושים. יחד עם הגדלת התקציב 

ננקטו פעולות לריסון הייצור בשנת 2009.

עדר  לביטוח  השנתית  הפרמיה   -  )11%( הבקר  עדר  ביטוח 

הבקר לחלב מפני אירועי תמותה. הכיסוי הביטוחי הוא, בעיקר, 

זה  ביטוח  ברפתות.  שמתו  הבקר  ראשי  וכילוי  פינוי  לעלות 

מבטיח טיפול מערכתי בפגרי בע"ח ובמניעת נזקים סביבתיים, 

תברואתיים ווטרינריים, בגין תמותות אלו.

ויסות חלב )12%( - מיועד למימון הפעולות לויסות חלב בין 

ואילו בקיץ  גבוה מהביקוש  עונות השנה. היצע החלב בחורף 

ייבוש  בעלות  לתמיכה  מיועד,  התקציב  מהביקוש,  נמוך  הוא 

החלב בחורף ולעידוד המגדלים, להתאים את עקומת הייצור 

לקיץ(.  ייצור חלב מהחורף  )העברת  שלהם לעקומת הביקוש 

כאשר  וקנסות,  פרסים  של  מנגנון  באמצעות  נעשה  העידוד 

תקציב הויסות מגשר על עודף  של פרסים על קנסות. 

מחקרים ופעולות הדרכה )7%( - תמיכה במחקרים הנעשים 

נעשה במסגרת קרן המחקר  לקידום הענף. מימון המחקרים 

של מועצת החלב ע"י גופי המחקר המובילים בענף.

שיווק וקידום מכירות )7%( - בעיקר למימון פעילויות שונות 

לקידום הענף. הפרויקטים העיקריים בשנת 2008  היו קמפיין 

"3 ביום", פעילות בקרב אנשי מקצוע ואירועי "שמחת חלב".

)5%( - קידום פרויקטים לחינוך  חינוך לצריכת חלב ומוצריו 

בשנת  זה,  בתחום  העיקרי  הפרויקט  ומוצריו.  חלב  לצריכת 

הערכה  החלב".  "שלב  ערכות  של  והפצה  פיתוח  היה   ,2008

מיועדת לתלמידי כיתות היסוד, בהמשך להפצת הערכה "סידה 

ודן" בגני הילדים. הערכות מופצות במגזרי החינוך הממלכתי, 

הממלכתי דתי והחרדי,  בשפות עברית וערבית.

מאל"ה,  החלב,  ואיכות  העטין  לבריאות  המערך  תקציב 

המערך,  להפעלת  משמש   -  )6%( נקיים  לעדרים  והמועדון 

ומעבדה  וטרינריים  רופאים  חליבה,  ממשק  מדריכי  הכולל 

אנליטית.

התקציב לתפעול השוטף של המועצה עומד על 7.8 מיליון 

ש"ח ומהווה כ–12% מסך התקציב.

המוכרים  לחלב  שירות  מדמי  ממומן  החלב  מועצת  תקציב 

בתחשיב מחיר המטרה .

תקציב 2009תקציב 2008סעיף

תקציב 2009 

באחוזים

תקציב 2009 ביחס 

לתקציב 2008

7,6167,81612.3%2.6%תפעול שוטף
3.9%-7657351.2%השקעות ורזרבה

4,4004,4006.9%0.0%שיווק וקידום מכירות 
3,2503,2505.1%0.0%חינוך לצריכת חלב ומוצריו

4,2304,5007.1%6.4%מחקרים ופעולות הדרכה
-5005000.8%קרן המחקר בשיתוף משרד הבריאות

4,0744,0746.4%0.0%המערך הארצי לבריאות העטין ומועדון העדרים הנקיים
6,2007,00011.0%12.9%ביטוח עדר הבקר בפני ארועי תמותה ופסילת בשר משווק

88.9%-9001000.2%שיפור איכות ובטיחות  החלב
1501500.2%0.0%ביטוח איכות חלב

5205200.8%0.0%תמיכה במעבדה מרכזית לבדיקות חלב
5502,5003.9%354.5%השתתפות בהחזקת ספר העדר

3005000.8%66.7%סקרים בענף וייעוץ אסטרטגי
1002000.3%100.0%קשרי חוץ

5005000.8%0.0%פעולות משפטיות בענף החלב
1,1001,1001.7%0.0%פיקוח חקלאי

1005500.9%450.0%השתתפות בפעולות שו"ט ומנהל המחקר החקלאי
5,0007,38111.6%47.6%ויסות חלב

6,40014,76223.2%130.7%טיפול ברכיבי חלב
21.4%-7005500.9%שולחן מגדלי בקר לבשר

-6002500.4%חונכות עסקית ותמיכה בהכשרת דור המשך
4352,2883.6%426.0%פעולות בענף הצאן

48,39063,626100%31.5%סך הכול
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התפלגות תקציב 

מועצת החלב לשנת 

2009

תקציב מועצת החלב 

בשנים 2009-2004 

בערכים שוטפים

בקר  

צאן  

טיפול ברכיבי חלב 

23.2%

ביטוח עדר הבקר 

11.0% ויסות חלב 

11.6%

מחקרים ופעולות הדרכה 

7.1%

המערך לבריאות העטין 

6.4%

שיווק וקידום מכירות 

6.9%

פעולות אחרות 

8.9%

תפעול 

12.3%

השתתפות באחזקת ספר העדר

3.9%

פעולות בענף הצאן

3.6%

חינוך לצריכת חלב 

5.1%

60,000

ח
ש"

י 
פ

אל

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

200920082007200620052004



שנתון מועצת החלב 2008

14

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב )מאל"ה(

ומטרותיו לשמר  גוף מקצועי של מועצת החלב  מאל"ה הינה 

ולשפר את בריאות העטין, איכות ובטיחות החלב, המיוצר ע"י 

העלאת  תוך  זאת,  כל  וצאן(.  )בקר  בישראל  החלב  יצרני  כלל 

הרמה המקצועית שלהם בתחומים אלו 

כללי

זו את הנושאים  הפעילות השגרתית של מאל"ה כללה בשנה 

הבאים: בדיקות מיקרוביאליות בחלב גולמי, בדיקות תקינות 

המלצות  מתן  כללי,  ממשק  בדיקות  חליבה,  וציוד  מכונים 

לפטמות,  חיטוי  חומרי  רפד,  בדיקות  מיטבי,  חליבה  לממשק 

מגבות ניגוב לפטמות, בדיקות בת שחפת בחלב, ייעוץ, הדרכה 

והסברה לכלל העוסקים בענף החלב. מאל"ה מעסיקה מדריכי 

)סך  וטרינרים  ורופאים  עזר  כוח  לבורנטיות,  חליבה,  ממשק 

עדרים  "מועדון  במסגרת  לכך,  בנוסף  משרות(.   16  - הכול 

נקיים", מועסק רופא קליני במשרה חלקית .

התנהלות של מאל"ה בשנת 2008

	 החלב, • מועצת  בתוך  מקצועית  מחלקה  הינה  מאל"ה 

בריאות  בתחומי  ומטלות  פעילויות  ביצוע  ובאחריותה 

העטין ואיכות החלב ובתחומים נוספים. 

	 מלאה, • ארצית  בפריסה  עובדים  והרופאים  השדה  עובדי 

כאשר מרכז הפעילות המקצועית נמצא בקיסריה. תחנות 

וחלק  העובדים  בבתי  גם  הותקנו  ממוחשבות  עבודה 

מהפעילות המשרדית והארגונית מתבצעת משם, לצורכי 

השדה  עובדי  של  משותף  מפגש  והתייעלות.  חיסכון 

בקיסריה מתקיים, לפחות, פעמיים בחודש לצורך עדכונים, 

תכנון העבודה העשרת הידע של העובדים.

	 מועצת החלב ומאל"ה מתנהלים תחת מערך משותף של •

מערכת איכות ובקרה.

	 הפעילות האבחונית של "המועדון לעדרים נקיים" הורחבה, •

בעקבות ביצוע הבדיקות מחלב שמגיע דרך ביקורת החלב 

אשר  למחלות   )BVD( חדשה  מחלת  הוספה  החודשית. 

נכללות במסגרת פעילות המועדון.

	 ידי • על  מוסמכת  בקיסריה  העטין  לבריאות  המעבדת 

איכות  לתקן  מעבדות"  להסמכת  הלאומית  "הרשות 

מקצועי )ISO-17025(, הניתן בארץ למעבדות ע"י הרשות 

לתקן  בנוסף  וזאת  ובין–לאומית.  לאומית  הכרה  בעל  והנו 

ISO-2000 מטעם מכון התקנים. 

סיכום פעילות מאל"ה ותוצאות מקצועיות לשנת 2008

מדדי בריאות ואיכות החלב. 1

- א.  חלב  ממכלי  )סת"ס(  הסומטיים  התאים  ספירת 

נעצרה   1995 בשנת  שהתחילה  ההשתפרות  מגמת 

הוצאת  אי  המכסות,  במדיניות  שינוי  )עקב  ב–2007 

אנו   2008 בשנת  ברפתות(.  הצפיפות  והגברת  פרות 

למרות,  הכללי  הסת"ס  בתוצאות  להשתפר  חוזרים 

 .2006 בשנת  שהתקבלה  לרמה  הגענו  לא  שעדיין 

של  והתייחסות  פרות  של  מבוקרת  הוצאה  המשך 

המגדלים לבעיות הקשורות לבריאות העטין, בשיקולי 

ההוצאה, יביאו לשיפור נוסף ברמה הארצית. כל זאת, 

בשגרת  המומלצים,  העבודה  נהלי  יישמרו  כי  בתנאי 

החליבה, בהמשך שיפור התנאים הסביבתיים וברווחת 

הפרה, וכן בהקפדה על מדיניות ניטור קבועה, בהתאם 

לנתוני המשק.

מעל ב.  כי  נמצא,  )סח"כ(  הכללית  החיידקים  בספירת 

ל–95% מהיצרנים, נמצאים ברמות טובות וטובות מאד 

בעיות  כי  המגדל  והבנת  הטמעה  זה.  איכותי  במדד 

בתחום זה נגזרות, בעיקר, מבעיות ותקלות "משמעת" 

אשר עיקרן בתחום ההיגייני. הבנה זו מאפשרת פנייה 

ללא עכבות למדריך מאל"ה האזורי . הפעלתו המידית, 

במידת  במערכת,  נוספים  מדריכים  של  שילובם  תוך 

כבד  נזק  ומונעת  התקלה  למציאת  מביאה  הצורך, 

למגדל והמשך שמירה על תוצאות טובות במדד זה של 

איכות החלב

כמו . 2 מדבקים  בחיידקים  הנגיעות   - מדבקים  חיידקים 

בשיעורים  אובחנה  אוראוס  וסטאפ.  אגלקטיא  סטרפ. 

נמוכים מכלל האבחונים השנה. השנה אובחנה מיקופלזמה 

עברו  בשנים  מהמקובל,  חריג  בשיעור  בחלב  בוביס 

ובפריסה ארצית בכ–18 משקי חלב . )70% מהאבחונים היו 

בדלקות קליניות( . החיידק מוגדר כמדבק מאד והתבטאות 

ושונים  אחרים  מטרה  באברי  גם  לבוא,  יכולה  המחלה 

וכגורם הפלה. לא  )יונקים(, מפרקים  ריאות  מהעטין, כמו 

המקצועיים  והגופים  זו  להתפרצות  הסיבה  עדיין  ידועה 

בחיידק.  הנגועים  המשקים  את  ולנטר  לעקוב  ממשיכים 

גם  מאפשרת,  החלב  מכלי  דרך  הקבועה  הניטור  מדיניות 

נגיעות מהנמוכים בעולם, כאשר  היא, שמירה על שיעורי 

החלב.  לרפת  ביותר  מהמסוכנים  חיידקים  בסוגי   מדובר 

המעבדה  פעילות   - העטין  לבריאות  המעבדה  פעילות 

כללה השנה ביצוע של 107,479 בדיקות, שכללו את מגזרי 

הבקר והצאן לחלב. הבדיקות כללו: בדיקות בחלב דלקתי 

סטרפ.  )ניטור  חלב  ממכלי  בדיקות  קליני,  ותת  קליני 

ד"ר שמוליק פרידמן-מנהל מקצועי
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הפרה "הביתה" — באר טוביה, שנות ה–60

חגיגות "שמחת החלב"
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לפטמות,  חיטוי  חומרי  בוביס(,  ומיקופלסמה  אגלקטיא 

נוגדנים לבת  בדיקות מיקרוביאליות לרפד, ביצוע בדיקת 

רפרנטיות  בדיקות  וביצוע  החלב,  ביקורת  דרך  שחפת 

בדיקה  בחודש.  פעם  המכשיר  כיול  לצורך  ל"בקטוסקן" 

למעבדה  שירות  וכמתן  פורה  פעולה  בשיתוף  נעשית  זו 

במסגרת  מיוחדות  בדיקות  המשכנו  השנה  המרכזית. 

"הספירה  מרכיבי  לקביעת  המחלבות,  לבקשת  "פיילוט", 

הכללית של החיידקים" במכל החלב המשווק למחלבה. 

מידע . 3 לקבל  היא  הדיגום  מטרת   - אפידימיולוגי"  "דיגום 

לגבי הגורמים הפתוגנים התוך–עטיניים האחראים לנגיעות 

התת–קלינית ברמה הארצית. הדיגום חשוב ליצירת בסיס 

המידע העדכני שלנו בסקטור זה ולזהות שינויים במגמות 

מודל  לפי  עובדים  אנו  התת–קליניים.  הפתוגנים  הגורמים 

חודש  כל  במהלך  לדגום  יש  ולפיו  סטטיסטי–אפידימיולגי 

משקים ובהם מספר קבוע ואקראי של פרות, לפי רבעים. 

הפרות   .)3( המשפחתית  וברפת   )9( השיתופית  ברפת 

נדגמות ע"י מדריכי מאל"ה. . הדיגום האפידימיולוגי בשנת 

2008 כלל 471 משקים בפיזור ארצי. 

4 . 3,454 השנה  ביצענו   - לאנטיביוטיקה  רגישות  מבחני 

המשך  על  מלמדות  השנה  הבדיקות  תוצאות  מבחנים. 

החיידקים  מרבית  של  הרגישות  בתוצאות  היציבות 

לחומרים האנטי–מיקרוביאליים הנבחנים. 

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

במכל  החיידק  את  לזהות  מאפשרת  המרכזית(  המעבדה 

החלב ולמנוע על ידי כך, נזקים כבדים ברמת המשק הבודד 

וברמה הלאומית. נבדקו 1,671 מכלי חלב ממשקים במהלך 

השנה.

פעילות . 6 המשיכה   2008 בשנת   - נקיים  עדרים  מועדון 

המועדון להתמקד בשתי מחלות: בת שחפת ו–BVD. מספר 

הרפתות במועדון עמד בסוף 2008 על 255.

חריגי חלב - כל משלוחי החלב בארץ נבדקים בדיקות סף . 7

לכניסה למחלבה. בשנת 2008 כ–1.5 מיליון ליטרים בכ–140 

אירועים נפסלו לקליטה במחלבות )פחות מ–2 פרומיל של 

החלב(, הסיבות העיקריות לפסילות היו הימצאות חומרים 

מעכבים, מים וחמיצות.

סימולטור לציוד חליבה - במעבדה קיים סימולטור לציוד . 8

של  וכיולים  בדיקות  לביצוע  השאר  בין  המשמש  חליבה 

ציוד חליבה. במהלך 2008 נבדקו במעבדה זו כל המכשירים 

של המדריכים, בוצעו בדיקות לאשכולות חליבה מספקים 

ברזי  וסוגי  קוטר  להשפעת  שונות  בדיקות  וכן  שונים 

דיאפרגמה, בקו זרימת החלב, על רמת ותנודות הואקום. 

9 . 1,812 בוצעו   2008 שנת  במהלך   - מאל"ה  שדה  עובדי 

 1,290 משקים:  ב–900  חליבה  ממשק  מדריכי  ביקורי 

עזים.  בדירי   92 כבשים,  בדירי   91 החלב,  ברפת  ביקורים 

ס"ה המשקים שזכו לביקור מדריך היה - 885 רפתות ודירי 

חלב. 

ימי . 10  4  2008 בשנת  ארגן  מאל"ה  צוות   - והסברה  הדרכה 

הפרטנית  להדרכה  בנוסף  וזאת  איזוריים  כנסים  ו–7  עיון 

)"חלבי"(. בשנת  ובביטאון המועצה  מידע באתר  ולהפצת 

יינתן  ההדרכה  בשירות  לבקר  המחלקה  בשיתוף   2009

קורס ממשק חליבה בעדר הבקר לחלב.

למאל"ה . 11  - החלב  למשק  ייחודי  ממוחשב  מידע  בסיס 

ונשמר מידע  נאסף  "בריאותין" שבה  ייחודית בשם  תכנה 

רב על בריאות העטין ואיכות החלב. ברמה הפרטנית החל 

מרמת הרבע הנגוע , ברמת המשק וניתוחים כלל ארציים, 

רצוף  באופן  מקושרת  זו  תכנה  ובריאותיים.  ממשקים, 

כגון: ספר העדר, תכניות  וקבוע, עם מאגרי מידע אחרים 

יום לתועלת  לניהול עדר, נתוני מחלבות, ומתעדכנת מדי 

הרופא המטפל והמגדל.

הפרה "אלינוער" — כפר גלעדי, שנות ה–60
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מטרת הקרן — תמיכה במחקר, ברובו יישומי, שיעמיד לרשות 

התפוקה  להגברת  ביותר  הטובים  הכלים  את  והבוקר  הרפתן 

החלב  יוצר  העדר  של  משופרת  לבריאות  העלויות,  ולצמצום 

והבשר וייצור איכותי ובריאותי של מוצרי הרפת לרווחת האדם 

דהיינו:

הבטחת אספקה סדירה של מלוא צריכת חלב ומוצריו בישראל, 

מייצור מקומי ובמחירים סבירים.

השוק  של  מההיבט  ומוצריו,  חלב  של  לנפש  הצריכה  הגדלת 

המקומי ואיתור ופיתוח שווקים נוספים.

ייעול ייצור החלב ועיבודו.

ייצור חלב ועיבודו באופן האוהד את הסביבה, שומר על משאבי 

הטבע ומקורות המים וממחזר תוצרי לוואי מתעשיית המזון.

הייצור,  שרשרת  כל  לאורך  ובטיחותו  החלב  איכות  שיפור 

העיבוד והשיווק.

שיפור איכות ויעילות הייצור של הבקר, בריאותו וריווחתו.

שימוש  במים,  חיסכון  כולל  ירוקה"  "רפת  של  הפיתוח  קידום 

הגברת  הירוק,  והמראה  הסביבה  טיפוח  ברפת,  במים  חוזר 

לייצור אנרגיה והשקעה ברווחת  השימוש במערכות סולריות 

העובד.

מדדי  על  והשפעתה  הבקר  במשק  בע"ח,  רווחת  קידום 

הבריאות והייצור.

המקצועיות  השיפוט  ועדות  ע"י  המחקרים  נבחרו  זו,  ברוח 

בנושאים:

ופיזיולוגיה,  פוריות  ומספוא,  הזנה  בריאות,  וטיפוח,  ממשק 

חלב ומוצריו, גידול ופיטום בקר לבשר.

היא  החלב  מועצת  מטעם  למחקר  העליונה  ההיגוי  ועדת 

עוברת  והמלצתה  הנבחרים  למחקרים  הסופית  הממליצה 

אישור סופי של המדען הראשי של משרד החקלאות.

תקציב המחקרים עמד גם בשנה זו 2008, על כ–4 מיליון ש"ח 

שיועד רובו ככולו למחקרים ומלגות.

חלוקת המשאבים לנושאים ולמוסדות השונים מוצגת בטבלה 

הבאה:

קרן המחקר למדעי הבקר 2008

תפנית וחידושים

פרופ' זאב טריינין-יו"ר ועדת ההיגוי העליונה למחקרים

תקציב קרן המחקר למדעי הבקר 2008 - אלפי ש"ח

 

תחום  / מוסד 

ב"ח אסף 

הרופא 

ב"ס 

החקלאית וטרינרי 

המכון 

הווטרינרי 

הפקולטה 

לחקלאות 

התאחדות 

מגדלי 

שה"מבקר 

ִמְנהל 

המחקר 

סך הכול החקלאי 

התפלגות 

לפי 

תחומים 

220200530333203051,60842%בריאות ופוריות 

גידול ופיטום 

בקר לבשר 
701832537%

12226550789423%הזנה ומספוא 

90801704%חלב ומוצריו 

11519060591024%ממשק וטיפוח 

902202005304551155451,6803,835סכום כולל 

התפלגות לפי 

מוסדות 
2%6%5%14%12%3%14%44%

מתאם 

מחקר
35

מלגות 

לסטודנטים
35

25רזרבה

סך תקציב 

הקרן
3,930
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קרן המחקר של מועצת החלב לנושא "השפעת חלב ומוצריו 

על בריאות האדם" נוהלה זו השנה הראשונה.

תקציב הקרן - 500,000 ש"ח.

יו"ר הקרן - פרופ' רענן שמיר.

הקרן מתנהלת באמצעות משרד המדען הראשי של משרד 

הבריאות, שמפרסם את הקול הקורא.

לאחר שהוגשו הצעות המחקר הוקמה וועדה מקצועית לדון 

בהן.

בשעת 2008 החליטה הקרן לממן 4 עבודות מחקר.

עבודות המחקר הוצגו בכנס רפואי -  "על תזונה, סידן ומה 

שביניהם", שנערך בפברואר 2009. הכנס נערך בחסות איגוד 

רופאי הילדים בישראל, חיפ"א, חיפ"ק, האיגוד הישראלי 

לגסטרואנטרולוגיה פדיאטרית, האיגוד לתזונה קלינית 

ועמותת "עתיד".

המחקרים שממומנים בשנת 2008:

• ד"ר ליבני יואב ופרופ' צופיה איש–שלום - זמינות 	

ביולוגית ויציבות ויטמין D בננו–אנקפסולציה במיצלות 

קזאין

• ד"ר גולדברג מייקל - ריגוש אלרגני צולב בין חלבוני 	

החלב: תלות ב"אפיטופ הכשרות"

• ד"ר  בהרב אהוד - בידוד, זיהוי ואיפיון גורם נוגד דלקת 	

ממוצרי חלב פרוביוטיים

• ד"ר שחר דנית - השפעת צריכת מוצרי חלב על מדדים 	

אנתרופומטריים וקרדיו מטבוליים - תת–מחקר של 

פרוייקט התערבות בן 24 חודשים לבחינת הבטיחות 

)Direct-Dairy( והיעילות של שלושה משטרי דיאטה

קרן המחקר של מועצת החלב - לנושא "השפעת חלב ומוצריו על בריאות האדם"

ד"ר טובה אברך-מהלת תחום בריאות וחדשנות

הובלת חלב בכדים במושבי הנגב, שנות ה–60
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חלב בקר 2
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ייצור חלב בקר

שנת 2008 הייתה שנת השיא בייצור חלב בקר. הייצור בשנת 

2008 עמד על 1,273 מיליון ליטרים, לעומת 1,185 בשנת 2007. 

כלומר, גידול של 88 מיליון ליטרים שהם 7.5%.

מיליון  מ–1,166  במכסות,  הגידול  בשל  היה  בייצור  הגידול 

לייצור  התשלום  מדיניות  בשל  וכן  ל–1,212  ב–2007  ליטרים 

חודשי  בכל   90% עודף  לחלב  מובטח  )מחיר  למכסה  מעבר 

השנה(. סך ייצור חלב עודף עמד בשנת 2008 על 91 מיליון 

ליטרים, לעומת 51 מיליון ב–2007. כ–40 מיליון ליטרים מתוך 

עודף.  לחלב  התשלום  מדיניות  ע"י  מוסברים  בייצור  הגידול 

הגדלת המכסות ועידוד הייצור התבקש בשל המחסור המקומי 

והעולמי שהיה בענף החלב בשנים 2006 ו–2007. 

העולמיות,  המגמות  התהפכו   -  2008 של  השנייה  במחצית 

הביקושים  ואיתם  ירדו  בעולם  החלביים  הגלם  חומרי  מחירי 

לצבור  החל  והענף  מקומי,  מייצור  גולמי  לחלב  המקומיים 

הכלכלי  המיתון  עם  יחד  העולמית  המגמה  היפוך  מלאים. 

בעולם ובארץ הביאו למדיניות מרסנת ייצור לשנת 2009.

 18% של  עלייה  במגמת  נמצאו   2008 בשנת  החלב  מחירי 

התייקרות  בעיקר  תשומות,  התייקרות  בשל  וזאת  בממוצע, 

של מחירי המזונות. מחירי החלב בשנת 2008 עדיין התבססו 

על סקר הרווחיות הקודם )2005(. 

מתחילת 2009 מיושם סקר 2007.

שיפור  נרשם  סומטיים(  תאים  )ספירת  החלב  איכות  בנתוני 

הרכיבים  תכולת  ב–2007.  שנרשמה  קטנה  נסיגה  לאחר  וזאת 

ועמדה  ל–2007  ביחס  השתנתה  לא  הגולמי  בחלב  הממוצעת 

על 3.29% ו–3.71% לחלבון ולשומן בהתאמה.

שנת 2008 הייתה למעשה השנה הראשונה שלאחר הרפורמה 

מ–1,010  לרדת  המשיך  הרפתות  מספר   .)2007-1999( בענף 

רפתות בסוף 2007 ל–991 בסוף 2008, הירידה במספר הרפתות 

 2007 בסוף  רפתות  מ–830  )ירידה  המשפחתי  במגזר  הייתה 

ל–811 בסוף 2008(.

מכסות  לניוד  חדש  מנגנון  לפעול  החל  השנה  סוף  לקראת 

במגזר המשפחתי, מנגנון שבו ערך פדיון המכסה אינו נקבע 

ההיצע  עקומות  בין  מפגש  באמצעות  אם  כי  מנהלי,  באופן 

והביקוש למכסה, והקצאת מכסת היצרנים הפורשים לנשארים, 

את  ומחזק  משמר  החדש  המנגנון  הגרלה.  ע"י  נעשית  אינה 

עקרונות התכנון בענף, יחד עם זאת ייתכן ויש לשכללו ולשפרו. 

הביא  הרפתות  במספר  הצמצום  עם  יחד  בייצור  הגידול 

הגידול   ,9% של  בשיעור  הממוצעת  לרפת  בייצור  לגידול 

משוקלל  )שינוי  הסחר  בתנאי  שיפור  עם  יחד  הייצור  בהיקף 

במחירי  משוקלל  לשינוי  ביחס  ובשר  חלב  התפוקות:  במחירי 

המחלקה  חישובי  )עפ"י  של3.2%  ממוצע  בשיעור  התשומות( 

הכלכלית בהתאחדות חקלאי ישראל( שיפר מאד את רווחיות 

הרפתות ביחס לשנה קודמת.

כ–2.9  על   2008 בשנת  נאמד  הרפת  בשער  הייצור  ערך  סך 

פרות  מכירת  בגין  ש"ח  מיליון  כ–180  מהם  ש"ח,  מיליארד 

יוצאות ועגלים צעירים לשלוחות פיטום. 
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רפת ראשונה בדגניה, 1925

לני קפלן  חולב את האלופה "פליקס" במעלה גלבוע
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התפלגות חודשית של מכסות חלב בקר 2009-1997

חודשים

העמקים: כינרות, הירדן ובית–שאןהתפלגות ארצית

2005-1997200620072009-20082005-19972006200720082009

8.568.548.508.4610.2510.2010.079.759.43ינואר

8.068.007.867.739.819.759.609.238.86פברואר

9.289.209.048.8710.8910.8610.7710.3810.00מרץ

9.089.008.848.6810.1010.049.879.639.39אפריל

9.299.259.179.079.809.649.329.279.21מאי

8.478.478.478.488.498.438.318.348.37יוני

8.328.338.368.377.717.697.687.827.96יולי

7.627.707.868.035.575.685.936.356.77אוגוסט

7.197.287.467.664.244.424.815.385.95ספטמבר

7.697.767.908.055.685.806.076.476.87אוקטובר

7.847.877.948.007.707.747.827.867.90נובמבר

8.608.608.608.609.769.759.759.529.29דצמבר

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 2008
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אספקה חודשית של חלב בקר למחלבות

20072008

אלפי ליטרים

התפלגות 

אלפי ליטריםבאחוזים

התפלגות 

באחוזים

99,4278.39109,0158.56ינואר

92,5177.81104,1408.18פברואר

104,0968.78115,0029.03מרץ

105,4058.89114,8119.02אפריל

107,5179.07114,6779.01מאי

98,3938.30110,5638.68יוני

99,3378.38104,8248.23יולי

91,4787.7297,8357.68אוגוסט

87,5977.3990,0877.08ספטמבר

95,1168.02102,0228.01אוקטובר

97,7658.2599,8607.84נובמבר

106,6609.00110,4718.68דצמבר

1,185,309100.001,273,306100.00סך 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 

העקומה.  את  "ליישר"  הצליחו  זה  ממשק  נכון  המיישמים 

בכל  זו,  מדיניות  במסגרת  נטו  הועברו  ו–2008   2007 בשנים 

שנה, כ–3 מיליון ליטרים מהחורף לקיץ. כחודשי קיץ מוגדרים 

חודשים יוני–אוקטובר, כאשר שאר החודשים מוגדרים כחודשי 

חורף. הפרס–קנס עמד בשנת 2008 על 60 אג' לליטר מועבר. 

2008

2007
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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

20081,2121,273

מכסה 

שנתית

ייצור 

אי ביצועחריגהשנתי

חריגה או

אי ביצוע 

נטו

חריגה או 

אי ביצוע

נטו 

באחוזים

692,594734,46446,7324,86241,8706.05%מגזר שיתופי

506,474525,85043,70324,32719,3753.83%מגזר משפחתי

12,79212,9926314302001.56%בתי–ספר

1,211,8611,273,30691,06529,62061,4455.07%סך הכול

מכסות וייצור חלב בקר 

מיליוני ליטרים

מכסה  

ייצור  

ייצור ומכסות חלב בקר 

ב–2008 - באלפי ליטרים
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נתוני ייצור ומכסות במגזרים ובמחוזות - 2008

סך הכולבתי–ספרמגזר משפחתימגזר שיתופי 

 89  -  75  14 גולן - גליל עליון

 75  1  58  16 גליל מערבי

 316  3  261  52 עמקים

 103  5  76  22 מרכז

 213  4  195  14 שפלה והר

 195  2  146  47 דרום

 991  15  811  165 סך הכול

סך הכולבתי–ספרמגזר משפחתימגזר שיתופי 

64,51745,867-110,384גולן - גליל עליון

74,61826,219684101,521גליל מערבי

201,428155,5922,215359,236עמקים

97,52765,6104,215167,351מרכז

55,746130,5544,131190,431שפלה והר

198,75882,6331,546282,937דרום

692,594506,47412,7911,211,860סך הכול

סך הכולבתי–ספר מגזר משפחתימגזר שיתופי

68,17946,673-114,853גולן - גליל עליון

78,20825,917797104,923גליל מערבי

212,966161,1802,050376,196עמקים

103,59468,3344,324176,252מרכז

59,285138,1604,385201,830השפלה והר

212,23285,5851,436299,252דרום

734,464525,85012,9921,273,306סך הכול

התפלגות רפתות

התפלגות ייצור חלב 

בקר - אלפי ליטרים

התפלגות מכסות חלב 

בקר - אלפי ליטרים
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שפלה והר

15.9%

התפלגות ייצור חלב 

בקר על פי מחוזות

ייצור ממוצע לרפת - 

אלפי ליטרים

גולן - גליל עליון

9.0%

גליל מערבי

8.2%

עמקים

29.5%

מרכז

13.8%

דרום

23.5%

התפלגות ייצור חלב 

בקר על פי מגזרים

התפלגות רפתות 

במגזר השיתופי 

על פי מבנה בעלות

התפלגות רפתות במגזר 

המשפחתי על פי מבנה 

בעלות 

מגזר משפחתי

41.3%
מגזר שיתופי

57.7%

יצרן אחדסוג

שני 

יצרנים

שלושה 

סך הכוליצרנים

1233012165מספר רפתות

1236036219מספר יצרנים

חלק היצרנים שבהתאגדויות: 44%

יצרן אחדסוג

שני 

יצרנים

שלושה 

יצרנים

ארבעה 

יצרנים

חמישה 

סך הכולויותר

מספר 

יישובים

6181374745811123מספר רפתות

61827414116311,080מספר יצרנים

חלק היצרנים שבהתאגדויות: 43%

הערה: התאגדות = שותפות או אגודה שיתופית

סך הכולבתי–ספר מגזר משפחתימגזר שיתופי

4,8706221,290גולן - גליל עליון

4,8884477971,399הגליל המערבי

4,0956186831,190עמקים

4,7098998651,711מרכז

4,2357091,096948השפלה וההר

4,5165867181,535דרום

4,4516488661,285ממוצע ארצי

בתי ספר

1.0%
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במגזר המשפחתי 

לפי גודל מכסה

מיליוני 

20012005200620072008ליטרים

9387827140עד 3

4-39949414879

5-468653

6-5616201914

516182229מעל 6

209176167165165סך הכול

20012005200620072008אלפי ליטרים

457291300274243עד 400
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התפתחות מספר רפתות 2008-2001

20012002200320042005200620072008

209200196187176167165165מגזר שיתופי

1,025962921880855844830811מגזר משפחתי

1616161616151515בתי–ספר

1,2501,1781,1331,0831,0471,0261,010991סך הכול

התפתחות ייצור חלב ממוצע לרפת 2008-2001 - אלפי ליטרים

20012002200320042005200620072008

3,2653,3173,2823,5243,7473,8594,1564,451מגזר שיתופי

468498508541560555587648מגזר משפחתי

737756732733746781810866בתי–ספר

9399809911,0591,0981,0961,1741,285סך הכול

התפתחות ייצור החלב 2008-2001 - אלפי ליטרים

20012002200320042005200620072008

682,447663,397643,240659,071659,542644,467685,707734,464מגזר שיתופי

479,326478,958467,451475,688478,599468,072487,445525,850מגזר משפחתי

11,79112,09311,70511,72511,94211,72112,15712,992בתי–ספר

1,173,5641,154,4481,122,3961,146,4841,150,0841,124,2601,185,3091,273,306סה"כ
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מבנה הרפת והחצר של הטמפלרים בבית לחם הגלילית, שנות ה–30
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אחוז שומן  

אחוז חלבון  

אחוז חלבוןאחוז שומן

3.81%3.35%ינואר

3.79%3.35%פברואר

3.70%3.28%מרץ

3.66%3.27%אפריל

3.67%3.28%מאי

3.65%3.22%יוני

3.67%3.20%יולי

3.70%3.24%אוגוסט

3.69%3.27%ספטמבר

3.70%3.33%אוקטובר

3.71%3.34%נובמבר

3.72%3.36%דצמבר

3.71%3.29%ממוצע

רכיבי חלב - שומן וחלבון

הנורמטיביים  הרכיבים  תכולת  שונתה   2007 שנת  בתחילת 

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

 3.71% על  עמדה   2008 בשנת  הממוצעת  השומן  תכולת 

בתכולת  העלייה  של  למגמה  בניגוד  ב–2007.   3.70% 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 

הופחת  שמעליו  הסף   2008 בשנת  שנה.  מדי  המוגדרת  רמה 

בתכולת  גם  השנתית.  ברמה   3.8% על  עמד  לשומן  התשלום 

 3.29%  2008 בשנת  ורמתו  מתונה  עלייה  נרשמה  החלבון 

לעומת 3.28% בשנת 2007. 

תכולת רכיבי חלב בחלב 

בקר גולמי בשנת 2008 

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

20083.713.291.50%1.13

תכולת רכיבי חלב בחלב 

בקר גולמי - באחוזים
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תשלום על פי רכיבי חלב

ינואר 

 -2002

יוני 2002

יולי 2002-  

ספטמבר 2004

אוקטובר-   

דצמבר 2004

מינואר

2005

מינואר

2007

מינואר

2009

3.196%3.196%3.196%3.227%3.228%3.283%חלבון נורמטיבי

3.479%3.479%3.479%3.609%3.671%3.702%שומן נורמטיבי

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

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

 2.64  2.64  2.64  2.64  2.33  2.64 יחס מחירים חלבון: שומן

0%0%0%10%10%10%מקדם נוזלים

 19.201  19.479  19.58  22.15  21.34  22.15 מקדם חלבון

 7.283  7.388  7.43  8.40  9.14  8.40 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  =

 תשלום מופחת בגין תכולת שומן מעל ערך סף

 

מאוגוסט 

2005

מינואר 

2006

מינואר

2007

מינואר

2008

מינואר

2009

תשלום 

מופחת, 

3.45 יח' 

לשומן מעל 

3.8% ברמה 

החודשית

תשלום 

מופחת, 3.45 

יח' לשומן 

מעל 3.75% 

ברמה שנתית

תשלום 

מופחת, 3.45 

יח', לשומן 

מעל 3.90% 

ברמה שנתית

תשלום 

מופחת, 4.26 

יח', לשומן 

מעל 3.90% 

ברמה שנתית

תשלום 

מופחת, 3.37 

יח',

לשומן מעל 

3.80% ברמה 

שנתית
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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

נמוך מ–475מעל 280-220325-280375-325375עד 2008220

נמוך מ–450מעל 280-220325-280375-325350עד 2009220

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

נמוך מ–150מעל 50-1050עד 200810

נמוך מ–150מעל 50-1050עד 200910

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 

הסיווגים  את  מגדיר  התקנון  ובארה"ב.  באירופה  מהמקובל 

חיידקים  של  כללית  וספירה  סומטיים  תאים  ספירת  עפ"י 

ומגדיר את הדרישות גם בפרמטרים הבאים: חומרים מעכבים, 

ניקיון  טמפרטורה,  מוספים,  מים  חמיצות,  מראה,  ריח,  טעם, 

כללי, תנאי אחסון במשק ומועדי איסוף. 

בשנת 2008 כ–1.5 מיליון ליטרים לא עמדו בתנאי הסף והופנו 

להשמדה, מדובר בכ–1 פרומיל מהחלב המיוצר.

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

ניכר בעשור האחרון, 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 — 

2009-2001

סיווג איכות חלב בקר 

לפי ספירת חיידקים 

כללית 

אלפים למ"ל - 

2009-2001
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ספירת תאים 

סומטיים 2008

ספירת חיידקים 

כללית  2008

פרס גמיש 0.05%פרס גמישמעולה

0.0%0.0%א'

3.0%-2.0%-ב'

7.0%-ג'

8.0%-ד'

62.90%

35.70%

1.40%

61.60%

29.90%

4.90%
3.60%

ספירת חיידקים כלליתספירת תאים סומטיים

מדיניות תשלום לחלב 

על פי איכותו

שיעור הפרסים והקנסות 

ביחס למחיר המטרה

התפלגות החלב על פי 

איכויות בשנת 2008 - 

באחוזים

כל השאר  

ב'  

א'  

מעולה  

מיכאל קוטלר בביקורת חלב
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332287303300259259248241224203193210207שיתופי

515440462451396338277265239230201231218משפחתי

395339357352305284258249230215196218211ממוצע ארצי

ממוצע ספירת תאים 

סומטיים בחלב בקר 

שהתקבל 

במחלבות על פי 

מגזרים - אלפים למ"ל - 

2008-1996

מקור: המעבדה המרכזית 

לבדיקת חלב גולמי, קיסריה

משפחתי  
ממוצע ארצי  

שיתופי  
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מחיר המטרה לחלב בקר

החל מינואר 2007 התבסס מחיר מטרה על סקר עלויות החלב 

סקר  מבצעים  שנתיים  מדי  בענף,  הנהוג  עפ"י   .2005 לשנת 

להתבסס  המשיך   2008 בשנת  המטרה  מחיר  קביעת  עלויות. 

על סקר 2005. מינואר 2009 הוחל סקר 2007 שאושר ע"י ועדת 

ההיגוי בספטמבר 2008.

סקר 2007 שנערך בקרב מדגם מייצג של 131 רפתות מראה 

 1.6% של   )2005 הקודם  לסקר  )ביחס  הייצור  התייעלות  על 

בתכולת  לעלייה  מיוחסת  מההתייעלות   80% בשנתיים. 

הרכיבים והשאר לצמצום הוצאות הייצור לליטר. ההתייעלות 

הפריון  לעומת   0.8% של  כן,  אם  הייתה,  לשנה  הממוצעת 

בשנה.   2% על  שעומד  המטרה,  מחיר  בנוסחת  הנורמטיבי 

ביטוי  לידי  יבואו  שממצאיו  חדש  סקר  מתבצע   2009 במהלך 

בקביעת מחיר המטרה החל מינואר 2011.

מחיר המטרה הממוצע בשער המשק עמד בשנת 2008 על 2.14 

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

3.63 אג' לליטר.

מחיר המטרה בשער המשק, לפני זקיפת דמי שירות מועצת 

לליטר  ש"ח   1.78 לעומת  לליטר  ש"ח   2.1 ב–2008  היה  החלב 

בשנת 2007 )במחירים שוטפים(. דהיינו, מחיר המטרה התייקר 

בממוצע בכ–32 אג' לליטר שהם כ–18%. ההתייקרויות במחיר 

העלייה  בגין  התחייבו  והן  העדכון  לנוהל  בהתאם  הן  המטרה 

הדרמתית בעלות ההזנה. המדד המשוקלל לעלות ההזנה עלה 

בשנת 2008 בשיעור ממוצע של 22%. 

הובלת חלב בכדים ובמכלים, כפר ויתקין, שנות ה–60
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רבעון

מחיר בשער 

המשק

דמי שירות 

מועצת החלב

סך הכול מחיר מטרה 

כולל דמי שירות

208.473.63212.10ינואר-מרץ

208.473.63212.10אפריל-יוני

212.753.63216.38יולי-ספטמבר

211.513.63215.14אוקטובר-דצמבר

210.303.63213.93ממוצע
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מחיר מטרה לחלב בקר 

גולמי - אג' לליטר, 

3.609% שומן 

ו–3.227% חלבון

מחיר מטרה ממוצע 

שנתי בשער המשק - 

אג' לליטר

מדד ריאלי )מדד מחיר 

חלב מנוכה במדד 

מחירים לצרכן( למחירי 

חלב בשער המחלבה 

)1997 = 100(
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אג' לליטרהוצאות

37.00עבודה - עצמית ושכירה

139.00מזון - מרוכז וגס

32.00חומרים ושירותים 

החזר הון, פחת מבנים, ציוד וכלים, 

ריבית על נכסים ואינונטר חי
22.00

230.00סך הוצאות

הכנסות 

תוצרת לוואי: עגלים בני שבוע 

ויציאת פרות
 14.00 

חלב: מחיר מטרה ללא דמי שירות

מושווה רכיבים
 213.00 

227.00סך הכנסות

החזר הון

9.6

הוצאות

מזון

60.4

חומרים ושירותים

13.9

חלב

90.5

תוצרת לוואי

9.5

הכנסות

עבודה

16.1

חשבון הכנסות והוצאות 

ממוצעות לליטר חלב 

בשנת 2008 )אג' לליטר(

מבוסס על סקר 2007

תרשים התפלגות 

ההכנסות וההוצאות - 

באחוזים

הובלת חלב בבאר טוביה, שנות ה–30
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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%

2008163525688103,89511,4614153673.62%3.20%

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

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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שומן  

חלבון  

נתוני "ספר העדר" לשנת 2008, על פי מגזרים

ממוצע לפרהממוצע חודשי

מגזר

עדרים 

בביקורת

פרות 

בביקורת

חלב 

אחוז חלבוןאחוז שומןק"ג–שנה

סת"ס 

אחוז יציאה)אלף לק"ג(

52539,25110,7943.65%3.18%25330.70%משפחתי

16364,64411,8623.60%3.21%23231.30%שיתופי

688103,89511,4613.62%3.20%23931.00%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 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%26223.70%משפחתי

16561,65811,7033.60%3.21%24125.60%שיתופי

69998,55511,2913.62%3.20%24924.80%סך הכול
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הרפורמה בענף החלב

שנת 2007 הייתה למעשה השנה האחרונה לביצוע השקעות 

במסגרת הרפורמה.  הרפורמה בענף החלב 2007-1999 עסקה 

בשני נושאים:

	 של • המחמירות  לדרישות  הישראלית  הרפת  התאמת 

איכות הסביבה.

	 עידוד • ע"י  הייצור,  יחידת  והגדלת  לגודל  יתרונות  הפנמת 

פרישת יצרנים והקצאת מכסתם ליצרנים אחרים וכןן ע"י 

יצירת שותפויות.

המדינה סייעה לתהליך  בהעמדת מענקי השקעה בשיעורים 

הסביבה  לאיכות  הקשורות  בהשקעות   65%-50% של 

ו–30%-40% בהשקעות הקשורות בהגדלת יחידות הייצור.

)צמצום  רפתות  מ–400  למעלה  נסגרו   הרפורמה  בתקופת 

של 30% במספר הרפתות ובהתאם הגדלה של יחידת הייצור 

הממוצעת( והוקמו או שודרגו כ–10 מתקנים אזוריים לטיפול 

בשפכי רפתות ובפסולת מוצקה. למעט כ–70 רפתות )שחלקם 

השקעות  ביצעו  בארץ  הרפתות  כל  מהענף(  פרישה  בשלבי 

איכות  של  ביותר  המחמירות  לדרישות  מותאמות  היום  והן 

גורם  להיות  כי הרפת הישראלית חדלה  לומר  וניתן  הסביבה, 

המזהם קרקע ומים.

במשרד  שנוהלה  הרפורמה  במסגרת  ההשקעות  מענקי  סך 

 550 על  עומד  בחקלאות  ההשקעות  מנהלת  ע"י  החקלאות 

מיליון ש"ח.

גדול  מיליארד ש"ח. חלק  בכ–1.2  בפועל מוערכות  ההשקעות 

ובינוני,  קצר  לטווח  הלוואות  באמצעות  מומן  מההשקעות 

תחשיב מחיר המטרה  בנוי על תקופה ארוכה של החזר ההון 

כך שבפועל נקלעו רפתות רבות למצוקה של תזרים מזומנים.

מכון החליבה ברפת יזרעאל
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מגזר משפחתי

מספר 

יצרנים 

שפרשו

מספר 

רפתות 

שנסגרו

סך מכסה 

נפדית  

מיליוני 

ליטרים

מזה העברת 

מכסה בתוך 

היישובים 

)אחוז(

1999-199610186 26.0 77%

19993118 8.4 75%

20008144 27.0 89%

20017459 25.2 64%

20026543 19.7 79%

2003 41 32 14.1 79%

2004 35 30 12.7 89%

2005 169 5.7 100%

2006 108 4.1 100%

2007 2 3 1.0 49%

2008 21 18 8.4 55%

350152.378% 477 סך הכול 

מגזר שיתופי

200422 5.6 

200511 2.7 

 8.3 33סך הכול

 0.5 11בתי ספר 2006

פרישה ממעגל הייצור

פרות אוכלות סלק מספוא בעין חרוד
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יצרנים

מכסה 

שאוחדה 

)מיליוני 

ליטרים(

רפתות 

מאוחדות

צמצום 

במספר 

הרפתות

5122לפני 1999

199961524

200061633

2001113356

20021756710

2003114156

2004142468

200562033

2006145168

200741422

20082911

962914251סך הכול

יצרנים

מכסה 

שאוחדה 

)מיליוני 

ליטרים(

רפתות 

מאוחדות

צמצום 

במספר 

הרפתות

2222 13 44לפני 1999

199938 10 1721

200069 18 2742

200138 14 1622

200235 13 1420

200315 6 78

200424 10 1212

200527 10 1116

200617 7 611

200724 11 1113

200816 2 79

 196  150  115 347סך הכול

שותפויות* במגזר 

המשפחתי

הנתונים  אינם כוללים 

רפתות  במסגרת הסדרי 

אומנה   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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השקעה 

מאושרת

מענק 

מאושר

שיעור 

מענק

שולם 

בפועל

צפי 

תשלום

שיעור 

ביצוע 

צפוי

75424733%15061%61.5%הרחבת רפתות

1,04151349%34567%68.0%טיפול סביבתי

1,79576042%49565%65.8%סך הכול

55מענקי פרישה וניוד

550סה"כ כולל מענקי פרישה וניוד

השקעה 

מאושרת

מענק 

מאושר

שיעור 

מענק 

מאושר

תשלום 

בפועל

שיעור 

ביצוע 

צפוי

מספר 

יחידות

אומדן 

השקעה 

בפועל

מזה 

השקעה 

עצמית

מענק 

ממוצע     

א"ש

1,541  360 602 157 76930940%24278%מגזר שיתופי

304  299 525 744 90138843%22658%מגזר משפחתי

336  4 8 11 12547%469%בתי ספר

מתקנים מקומיים, 

אזוריים וארציים
1135851%2340% 9 45 22 

517  685 1,180 921 1,79576042%49565%סך 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  בחתך מגזרים 

במסגרת הרפורמה בענף 

החלב   )מיליוני  ש"ח(

מענקי מדינה  בחתך 

מגזרים במסגרת 

הרפורמה בענף החלב   

)מיליוני  ש"ח(

מקור: משרד  החקלאות

השקעה 

מאושרת

מענק 

מאושר

תשלום 

בפועל

השקעה 

בפועל

השקעה 

ממקורות 

עצמיים

43%41%49%51%53%שיתופי

50%51%46%44%44%משפחתי

1%1%1%1%1%בתי ספר

6%8%5%4%3%מתקנים אזוריים

100%100%100%100%100%סך הכול

השקעה 

מאושרת

מענק 

מאושר

תשלום 

בפועל

42%33%27%הרחבת רפתות

58%68%63%טיפול סביבתי

10%פרישה וניוד

100%100%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"ח2009-2005

שנה

פסילות 

בבתי–מטבחיים

תמותה

 בקר בגיל מעל 

6 חודשים

בקר בגיל מתחת

סך תמותה6 חודשים

סך ראשי בקר 

שקיבלו פיצוי

20021,0717,3516,49813,84914,920

20033827,1478,63215,77916,161

20041535,9139,72315,63615,789

2005764,8749,88314,75714,833

2006604,64510,97315,61815,678

2007664,99112,59417,58517,651

2008584,83913,16418,00318,061

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 

2008-2002

הכיסוי  הביטוחי של 

עדר הבקר לחלב 

במסגרת תקציב מועצת 

החלב

מושב פטיש, שנות ה–50
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שיווק חלב בקר ומוצריו 3



שנתון מועצת החלב 2008

48

ערך  שווי  במונחי  מקומי  מייצור  חלב  מוצרי  בצריכת  הגידול 

נוזלים עמד בשנת 2008 על 2.3% בעוד שהגידול באוכלוסייה 

נאמד ב–1.8%. כלומר, הצריכה לנפש גדלה ב–0.5%.

למעט  הקטגוריות  בכל  היה  חלב  מוצרי  של  בצריכה  הגידול 

חמאה שולחנית.

שתייה  חלב  בקטגוריות  המוצרים  סיווגי  שונו   2008 בשנת 

השיווק  את  להשוות  כדי  לכן,  מחדש.  ומוינו  ניגרת  ותוצרת 

ומשקאות  שתייה  חלב  נתוני  את  לאחד  יש  שעברה,  לשנה 

ותוצרת ניגרת )ללא מעדנים(, בקטגוריה זו יש גידול של 2.04%.

בקבוצת המעדנים יש ירידה של 8.8% )הירידה נרשמה במעדני 

קרם וגם במעדני פרי(.

שיווק חלב ומוצריו בשנת 2008

בקבוצת הגבינות הלבנות היו, גם כן, שינויים בסיווגי המוצרים 

ולכן לא בכל המקרים, השוואה לשנים קודמות מייצגת מגמה 

אמתית. בסה"כ בקבוצת הגבינות הלבנות היה גידול של .3.8%.

במונחי  כאשר,  נוזלים  במונחי  היא  לעיל  המתוארת  הצמיחה 

הממוצעים  שהמחירים  משום  יותר,  גדולה  הצמיחה  פדיון 

לחלב ולמוצרים גדולים בשנת 2008 ב–13%.

על  עמד  חלבון  במונחי  מקומי  מייצור  גולמי  לחלב  הביקוש 

גידול של  1,160 בשנה שעברה,  לעומת  ליטרים,  מיליון   1,178

 .1.48%

הביקוש לחלב גולמי מייצור מקומי במונחי שומן עמד על 1,207 

מיליון ליטרים, לעומת 1,163 בשנה שעברה, גידול של 3.79%. 
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200320042005200620072008

שינוי 

ביחס 

ל–07

103.7106.1108.5110.2115.0130.313.23%חלב ומוצרי חלב

103.3104.3109.6111.0115.0129.312.46%חלב

105.0106.9109.1111.0117.1137.117.04%לבן, אשל, יוגורט וכו'

104.3105.7106.3106.8108.2118.09.05%שמנת

103.4105.8106.2106.7110.2125.914.23%חמאה

104.3108.7110.1112.2117.0132.313.08%גבינה

100.7100.3101.6103.8104.3109.14.59%מדד כללי

102.8104.0105.5110.2113.5126.111.10%מזון ללא פירות וירקות

03-0205-0407-06 01-00 97-9699-98סקר הוצאות המשפחה

ינואר 09ינואר 07ינואר 05ינואר 03ינואר 01ינואר 99מיושם מחודש

6.606.905.806.205.856.20חלב ומשקאות

7.007.106.206.906.437.30תוצרת ניגרת    

8.608.708.108.708.279.10גבינות

0.500.500.400.400.440.50חמאה

22.7023.2020.5022.2020.9923.10סה"כ מוצרי חלב

179.40176.70169.90172.50170.74183.80סה"כ משקל המזון בסל הצריכה

12.7%13.1%12.1%12.9%12.3%12.6%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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עין חרוד, שנות ה–30

גן שמואל, שנות ה–60
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מחירים

בשנת 2008 עודכן מחיר המטרה פעם אחת, בחודש מרץ, בשיעור ממוצע 

של 3.5%. הצורך בעדכון המחירים המפוקחים נבע מהתייקרויות במחירי 

תשומות המחלבה ובעיקר ההתייקרויות במחירי החלב הגולמי.

השינויים במחירים  המפוקחים לחלב ומוצריו

התייקרות מרץ 11.7.20076.3.20082008

מחיר 

קמעונאי 

מחיר מחיר צרכן 

קמעונאי 

פער לצרכןלקמעונאימחיר צרכן 

קמעונאי

4.3%4.4%10.3% 4.96  3.85  4.75  3.69 חלב טרי 3% שומן )רגיל( שקית 1 ליטר

4.4%4.3%10.8% 4.65  3.59  4.46  3.44 חלב טרי 1% שומן )רגיל( שקית 1 ליטר

4.3%4.2%13.8% 6.16  4.60  5.91  4.41 חלב טרי 3% שומן )רגיל( קרטון 1 ליטר

4.3%4.3%13.8% 5.80  4.33  5.56  4.15 חלב טרי 1% שומן )רגיל( קרטון 1 ליטר

4.2%4.2%12.9% 6.27  4.73  6.02  4.54 חלב עמיד 3% שומן )רגיל( 1 ליטר

1.8%2.0%16.2% 1.53  1.11  1.50  1.09 אשל 4.5% שומן 200 מ"ל

2.0%2.2%15.6% 1.41  1.03  1.38  1.01 גיל 3% שומן 200 מ"ל

1.9%1.9%14.6% 2.15  1.59  2.11  1.56 שמנת חמוצה 15% שומן 200 מ"ל

0.8%0.8%13.9% 5.30  3.95  5.26  3.92 שמנת מתוקה 38% שומן 250 מ"ל

0.6%0.6%13.8% 6.62  4.94  6.58  4.91 שמנת מתוקה עמידה 38% שומן 250 מ"ל

3.9%3.9%13.9% 3.18  2.37  3.06  2.28 חמאה רגילה 100 גרם

2.9%2.9%14.5% 44.04  32.62  42.80  31.70 גבינה קשה עמק חריץ 1 ק"ג

3.2%3.2%15.0% 49.76  36.60  48.22  35.47 גבינה קשה טל העמק חריץ 1 ק"ג

3.1%3.1%15.0% 41.71  30.68  40.45  29.75 גבינה קשה גלבוע חריץ 1 ק"ג

5.98%3.47%התייקרות ממוצעת
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שיווק שנתי - אלפי ליטרים או טונות

חלב 

שתייה 

ומשקאות

תוצרת ניגרת 

ומעדנים

גבינות 

לבנות

גבינות 

קשות 

ומותכות

חמאה 

שולחנית

שווה ערך 

נוזלים*

ממוצע 

אוכלוסייה 

קבועה - על 

פי פרסומי 

הלמ"ס

גידול שנתי 

בחלב

אלפי 

ליטרים

אלפי 

טוןטוןטוןליטרים

מיליוני 

אלפיםליטרים

1997326,981136,19374,81720,2624,7451,0225,8291.6%

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%

2007405,928166,61088,17726,4736,1751,2607,1801.9%

2008405,736170,36791,52627,5475,4311,2887,3082.3%

12.0%2.3%1.8%-0.0%2.3%3.8%4.1%-מגמה מ–2007

מגמה שנתית 

ממוצעת
1.8%1.7%2.1%2.9%0.9%2.1%2.0%

ע"פ מקדמי ייצור מקובלים בענף  *

שיווק מוצרי חלב מחלב בקר

1,300

ם
רי

ט
לי
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ונ

לי
מי

1,250

1,200

1,150

1,100

1,050

1,000

20082007200620052004200320022001200019991998

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

1997 56.1  23.4  12.8  3.5  0.8  175.3 

1998 56.8  23.8  12.5  3.5  0.8  174.9 

1999 56.2  24.0  12.4  3.5  0.8  174.0 

2000 55.3  23.1  12.2  3.5  0.8  171.7 

2001 55.5  22.5  12.1  3.4  0.8  170.1 

2002 54.7  22.6  12.1  3.4  0.8  169.2 

2003 53.8  22.0  12.0  3.4  0.8  166.7 

2004 54.4  21.6  11.9  3.4  0.8  166.1 

2005 54.7  21.9  11.9  3.4  0.8  167.4 

2006 57.0  23.3  12.4  3.6  0.9  175.4 

2007 56.5  23.2  12.3  3.7  0.9  175.4 

2008 55.5  23.3  12.5  3.8  0.7  176.3 

13.58%0.47%-1.79%0.47%1.98%2.24%-מגמה מ–2007

1.07%0.15%-0.30%0.15%0.89%-0.13%-מגמה שנתית ממוצעת

ע"פ מקדמי ייצור מקובלים בענף  *

180
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175
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165

160

20082007200620052004200320022001200019991998

שיווק שנתי לנפש,  

שווה ערך נוזלים
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התפלגות השיווק לפי 

קבוצות מוצר 

במונחי נוזלים )2008(

חלב שתייה ומשקאות

25%

גבינות לבנות

28%

גבינות קשות ומותכות

30%

תוצרת ניגרת ומעדנים

15%

חמאה שולחנית

2%

התפלגות השיווק לפי 

קבוצות מוצר 

במונחי שומן )2008(

שווה ערך החלב הגולמי 

המופנה לתעשיית הגלידות 

מוערך בפחות מ–0.5%

חלב שתייה ומשקאות

29% 

גבינות לבנות

גבינות קשות ומותכות17%

21%

תוצרת ניגרת ומעדנים

20%

חמאה שולחנית

13%

אומדן התפלגות 

השיווק לפי קבוצות 

מוצר במונחי מחזור 

כספי )2008(

היקף שוק מוצרי החלב 

במונחי מחירים לצרכן )כולל 

מע"מ ומרווח קמעונאי( 

מוערך ב–9 מיליארד ש"ח. 

ההוצאה לחלב ומוצריו 

עומדת על 2.3% 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

1997248,16533,28241,1694,365326,981

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

2008332,23217,395*55,1101,000405,736

0.0%-10.0%-17.9%-2.4%-3.9%שיעור שינוי 08-07

מגמה שנתית ממוצעת 

2007-1997
3.0%-6.6%0.5%-13.6%1.8%

חלב מלא )3% שומן(

91%

חלב מלא )3% שומן(

83%

דל שומן עד )1% שומן(

9%
דל שומן עד )1% שומן(

17%

חלב שתייה ומשקאות

425

ם
רי
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לי
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ונ
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מי

400
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350

325

20082007200620052004200320022001200019991998

300

שיווק חלב שתייה 

ומשקאות שמיוצרים 

מחלב בקר. אלפי 

ליטרים

בשנת 2008 מוינו וסווגו   *

מחדש קבוצות המוצר, 

נוספה קבוצה חדשה של 

תוצרת ניגרת לשתייה 

)משקאות על בסיס יוגורט(.

השיווק שנרשם בקבוצה זו 

עומד על כ–10 מיליון ליטרים 

ומסביר במידה מסויימת את 

הירידה שנרשמה בקבוצת 

משקאות החלב )כלומר 

הירידה אינה בפועל אלא 

רישומית(.

סך הכול חלב שתייה 

ומשקאות

התפלגות ב–2008

חלב שתייה עמידחלב שתייה מפוסטר
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יוגורטלבנייהלבן

שמנת 

חמוצה

שמנת 

מתוקה

סך הכול 

ניגרת לבנה

תוצרת ניגרת* 

לשתייה 

)משקאות על 

בסיס יוגורט(

199721,98711,68421,53720,0086,68681,903

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

200816,1386,87037,64321,41410,13692,2009,803

תוצרת ניגרת

שיווק תוצרת ניגרת 

"לבנה" - אלפי ליטרים

בשנת 2008 מוינו וסווגו   *

מחדש קבוצות המוצר, 

נוספה קבוצה חדשה של 

תוצרת ניגרת לשתייה 

)משקאות על בסיס יוגורט(.

השיווק שנרשם בקבוצה זו 

עומד על כ–10 מיליון ליטרים 

שבאו על חשבון משקאות 

חלב, לבן  ויוגורט.

שמנת חמוצה

23%

יוגורט

41%

לבנייה

7%

לבן

18%

שמנת מתוקה

11%

95.0

ם
רי

ט
לי
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ונ

לי
מי

90.0
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80.0

20082007200620052004200320022001200019991998

שיווק תוצרת ניגרת 

"לבנה"

התפלגות ב–2008
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מעדני קרםמעדני פרי

סך כול 

מעדני חלב

1997
נתונים לא מופרדים

54,290

199856,944

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

200838,84429,52168,365

75.0

ם
רי

ט
לי

י 
ונ

לי
מי

70.0

65.0

60.0

55.0

50.0

20082007200620052004200320022001200019991998

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

19978,64827,7266,9811,0563,33747,7481,12713,7063,80218,6348,43474,817

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

20045,02532,3965,2962,4552,99048,16249720,2602,22322,9809,67580,817

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

20083,72638,1714,7063,1792,15651,93727425,5882,40728,26911,32091,526

גבינות לבנות

95.00
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סך הכול גבינות לבנות 

מחלב בקר
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גבינות קשות ומותכות מחלב בקר

גבינות 

קשות

גבינות 

מותכות

סך הכול 

גבינות קשות 

ומותכות

199718,9291,33220,262

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

200725,2101,26326,473

200826,1501,39727,547

28.00

ת
נו

טו
י 

פ
אל

27.00

26.00

25.00

24.00

23.00

22.00

21.00

20.00

20082007200620052004200320022001200019991998

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

19978982356438524551

19989196734818721820

19998822,0619810027501

20008811,95010937111

20012451,85312837776804

20022711,333164423262,909

20033111,707205292,155486

20042831,506205751,285-

20052813872931382,2371,318

2006252446364246401,308

200720130327529136-

2008141465380286638271

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

20085,431

חמאה שולחנית מחלב בקר

7.00
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פ
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6.00
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4.00

3.00

20082007200620052004200320022001200019991998

שיווק חמאה שולחנית 

מחלב בקר - טון
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יבוא מוצרים - טון

20012002200320042005200620072008

168148359272366272434323גבינה טריה 

2402231287610621491146גבינה מגורדת 

3042975231,100739288297175גבינה מעובדת 

5148637049424051גידים כחולים 

1,3101,1811,2271,5601,5751,201999938גבינה קשה 

2,0731,8972,3003,0782,8352,0171,8611,633סך הכל גבינות 

691591620783606689677643ג'מיד - יוגורט מוקשה

604522526407429700614588חמאה    

2,5652,3172,5322,9543,2183,2945,0766,406אבקה מחלב כחוש   

2,9523,6233,3953,6264,0963,5383,1322,677אבקה מחלב מלא 

611627529575332268318383חלב מרוכז 

3,0853,3973,4613,7694,4634,1552,163972חלבוני חלב מרוכזים 

1,3411,4671,9082,3442,4132,5572,1522,703אבקת מי גבינה 

884738565689586619954952גלידות

24202,5472,6372,9293,6795,227אין נתוניםאין נתוניםתחליפי גבינה

2,7372,7883,1622,5711,5134,809אין 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 בילטרליים. 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. 

לפתוח  שעה,  הוראת  במסגרת  הוחלט,  ו–2008   2007 בשנים 

ההחלטה  הברית.  מארצות  חלב  אבקות  של  הייבוא  את 

המחסור  בשל  והתמ"ת,  החקלאות  משרדי  ע"י  התקבלה 

ההקלות  הגבוה.  העולמי  והמחיר  באבקות  והמקומי  העולמי 

בייבוא יחד עם המחסור בהיצע המקומי, הביאו כמובן, לעלייה 

בייבוא אבקות. לקראת סוף 2008 התהפכה המגמה, המחירים 

את  הדביק  המקומי  והייצור  שפל  למחירי  צנחו  העולמיים 

הביקושים והענף החל לצבור מלאים.

יבוא מוצרי חלב
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מלאי סגירה של חומרי גלם חלביים 

וגבינות קשות - טון

19981999200020012002200320042005200620072008

2,5712,2192,2354,3412,8832,1213,3054,4334861,91110,218אבקת מחלב כחוש

1,0941,1295811,7702,7371,4302,2392,1921,0471,745446חמאה

2,9642,3192,8573,1993,1203,0773,2333,4663,6573,9953,939גבינות קשות ומותכות

558588454460544558513695948538838גבינות צאן קשות

מלאי סוף שנה של חומרי גלם חלביים וגבינות קשות
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אבקה מחלב כחוש - 

מלאי סוף שנה
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חמאה תעשייתית אבקה מחלב כחוש

כשרות 

בד"צמהדריןרגילה

כשרות 

בד"צמהדריןרגילה

20,85221,99924,18817,50618,11918,731ינואר-מרץ

20,91222,06224,25817,47918,09118,703אפריל-יוני

21,45622,63624,88917,86718,49219,118יולי-ספטמבר

21,49922,68124,93917,86218,48719,112אוקטובר-דצמבר

21,18022,34524,56917,67918,29718,916ממוצע

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

200821,18017,679

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.

אבקה מחלב כחוש  

חמאה תעשייתית  

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.
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סיכום פעילות לקידום החלב ומוצריו בשנת 2008

אדריאנה שוחט-מועצת החלב, מנהלת שיווק ופרסום

הפצה  החלב.  בחגיגות  ותמיכה  ביום"   "3 של  הקמפיינים 

החלב,  מוצרי  של  התועלות  אודות  ומידע  מחקרים  של 

סיורים לעיתונאים ומובילי דעה בענף.

פעילות לקידום החלב ומוצריו לשנת 2009

רקע

הצריכה לנפש של חלב ומוצריו הייתה עד שנת 2004 במגמת 

ירידה מתמשכת, החל משנת 2005 אנו עדים להיפוך המגמה, 

 175.5 של  לצריכה   2004 בשנת  לנפש  ליטר   166 של  מצריכה 

ליטר לנפש בשנת .2007

עדים  אנחנו  האחרונות  בשנים  הצריכה,  מגמת  היפוך  למרות 

לתופעה הולכת וגדלה של דלגיטימציה של החלב ומוצריו על 

המחלחלת  האלטרנטיבית  הרפואה  עם  המזוהים  גורמים  ידי 

לכל שכבות האוכלוסייה.

חלב  שמוצרי  מאמינות  האלטרנטיבית  והרפואה  הומאופטיה 

אינם תורמים לבריאות ואף מזיקים, במקרים רבים, על כן הם 

ממליצים להפחית עד כמה שניתן אכילה של מוצרי חלב. 

אמונות אלו נקלטו היטב גם על ידי הקהילה הרפואית למרות 

קיימות  שבהם  רבים  במקרים  מדעי,  בסיס  שום  להם  שאין 

רופאים  של  נטייה  ישנה  מטופלים  בקרב  חולי  של  תופעות 

להפסיק אכילה של מוצרי חלב.

עיקרי הטענות כנגד החלב:

	 גורם לאלרגיה•

	 רוב האוכלוסייה סובלת מאי סבילות ללקטוז•

	 גורם לכאבי בטן•

	 גורם לליחה ואסטמה•

	 אינו נספג בגוף•

	 מתאים רק לתינוקות •

	 מזון מקרר•

	 אינו מסייע לצבירת מסת עצם•

	 הסינים אינם אוכלים מוצרי חלב והם בריאים•

	 מונע ספיגת ברזל•

	 גורם להשמנה•

	 מכיל הורמונים, תרופות שונות וחומרי הדברה•

היתרונות של מוצרי החלב:

	 חלק בלתי נפרד מתרבות התזונה בישראל.•

	 מוצרי חלב תורמים להתפתחות ובניית העצם.•

	 המספקת • תזונתית  חבילה  מעולות,  איכויות  בעל  חלבון 

רכיבי תזונה חיוניים לבריאות טובה.

	 מגוון רב של מוצרים ותיקים וחדשים•

	 קל ונוח לאכול אותם, אינם דורשים הכנה מוקדמת.•

גם  המועצה  של  הפעילות  את  המוביל  המסר  הוא  ביום"   3"

בשנת 2008.

המטרות לשנת 2008 היו כבשנים הקודמות:

	 כל שכבות • ומוצריו בקרב  לנפש של חלב  הגדלת הצריכה 

האוכלוסייה 

	 שיפור התדמית הבריאותית של מוצרי החלב.•

לצורך השגת המטרה נמשכה העבודה מול שלושה קהלי יעד 

עיקריים:

	 אמהות בגילאי 45-25•

	 אמהות במגזר החרדי •

	 הקהילה המדעית: רופאים, אחיות טיפות חלב ודיאטניות •

העוסקים במתן יעוץ תזונתי.

להלן עיקרי הפעילות:

	 פעילות נמשכת לקידום המסר של "3 ביום" במדיה:פרסום •

בעיתונות, ברדיו, באינטרנט ובטלוויזיה.

	 תוכן שיווקי בסדרת הטלוויזיה "הבובות", הפקת סרט על •

פעולה  שיתוף  הטובים,  החיים  ערוץ  בשיתוף  החלב  ענף 

עם משרד הבריאות בתכנית הרדיו לילדים במגזר החרדי 

העוסקת בתזונה נכונה ואורח חיים בריא.

	 בכל • פברואר  בחודש  התקיימו  החלב"  שמחת  "חגיגות 

רחבי הארץ וזכו להצלחה רבה.

	 בחסות • השנתי  באירוע  החלב  ענף  את  ייצגה  המועצה 

שר החקלאות בחג השבועות ובקבלת הפנים בבית נשיא 

המדינה בחג הסוכות

	 המועצה השתתפה במספר כנסים של רופאים, דיאטניות •

ואחיות טיפות חלב

	 התקיימו סדנאות בהנחיית רופא שהוא גם שף ודיאטנית •

קלינית בכירה. בסדנאות השתתפו רופאים ואחיות טיפות 

חלב והתקיימו הרצאות מקצועיות על ידי דיאטנית קלינית 

בפני צוותים רפואיים בבתי חולים ומרפאות.

	 הופק מגוון רב של חומרי הסברה לקהל המקצועי ולקהל •

הרחב בנושאים שונים הקשורים למוצרי חלב כגון חוברת 

לוח  לטיפות חלב,  עלונים  סידן, ערכת  מדעית על ספיגת 

ככלי  דיאטניות  עבור  חלב  מוצרי  אודות  מידע  עם  שנה 

להעביר מסרים ללקוחות ועוד.

	 שונים: • וארגונים  מוסדות  עם  פעולה  שיתופי  התקיימו 

בפקולטה  לתזונה  הספר  בית  צה"ל,  הבריאות,  משרד 

לחקלאות, ורשת מכוני הכושר הגופני "הולמס פלייס".

	 •.www.milk.org.il שודרג אתר האינטרנט של מועצת החלב

	 פעילות יחסי ציבור עסקה בשיפור התדמית הבריאותית •

במסגרת  הצריכה  בהגדלת  תמיכה  החלב,  מוצרי  של 
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מחקרים וסקרים

מחקרים מראים שהישראלים אוהבים מוצרי חלב ומתגעגעים 

אליהם בעת שהותם בחו"ל.

האוכלוסייה אוכלת לרוב מוצרי חלב על בסיס יומיומי, אך אינה 

צורכת את המינון המומלץ.

מחקרים  הבריאותיים,  להיבטים  בנוגע  העמדות  בבחינת 

מראים שהאוכלוסייה אינה משוכנעת שמוצרי חלב בריאים.

טובה  לבריאות  חיוניים  חלב  שמוצרי  מאמינים  אינם  רופאים 

וכן אינם מאמינים שיש לאכול אותם על בסיס קבוע. רופאים 

ממליצים להפסיק צריכת מוצרי חלב במקרה של קלקול קיבה

מטרות 

	 שיפור התדמית הבריאותית של מוצרי החלב.•

	 כל • בקרב  ומוצריו  חלב  של  לנפש  הצריכה  את  להגדיל 

שכבות האוכלוסייה.

	 להפריך את הטענות של הרפואה האלטרנטיבית•

קהל המטרה

כלל עם ישראל

התמקדות צריכה להיות בקרב:

	 נשים - בשל היותן הגורם המשמעותי ביותר במשק הבית •

בתחום התזונה המגזר הכללי ובמגזר החרדי

	 הקהילה המדעית רפואית - בשל השפעתם על העמדות •

של האוכלוסייה. ההתמקדות היא ברופאי משפחה וילדים, 

אחיות טיפות חלב ודיאטניות.

המסר

"3 ביום" - הכי בריא וטעים!

חיוניים  תזונה  רכיבי  המספק  תזונתי  נכס  הם  חלב  מוצרי 

על  ממליצים  ובעולם  בארץ  הבריאות  אירגוני  לכן  לבריאות 

גבינה  חלב,   - חלב  מוצרי  מנות  שלוש  לפחות  של  צריכה 

ויוגורט,  ביום בכל גיל.

הכלים

אחד  לכל  המתאימה  זמן  לאורך  מתמשכת  חינוכית  פעילות 

המטרה  קהלי  של  עמדתם  את  תשפר  אשר  המטרה,  מקהלי 

כלפי מוצרי חלב ויניע אותם לפעולה.

הכלים צריכים להטמיע בקרב הקהלים השונים את החשיבות 

וקבוע  יומיומי  בסיס  על  ביום  חלב  מוצרי  מנות   3 שבצריכת 

ידי  וכן להפריך את המיתוסים הקשורים לחלב המופצים על 

הרפואה האלטרנטיבית

תקציב מוצע

שבה  הפרסום  ועדת  של  ישיבה  נערכה  בנובמבר   5 בתאריך 

דיון  והתקיים  החולפת  בשנה  שנערכה  הפעילות  הוצגה 

הוגדרו  בישיבה  הבאה.  בשנה  לטפל  יש  שבהם  הנושאים  על 

 .2009 במהלך  לתת  שיש  והדגשים  המטרה  קהלי  המטרות, 

לאור זאת אושר התקציב המוצע לשנת 2009.

סכום בש"חפעילות

1,800,000מדיה

750,000קהל מקצועי

700,000חגיגות שמחת החלב

300,000מגזר חרדי

300,000אינטרנט

250,000יחסי ציבור

100,000כנסים

100,000הפקות

100,000שונות

4,400,000סה"כ
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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 

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

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. 

עד היום חולקו למעלה מ–10,000 ערכות כאלה: ערכות למגזר 

החילוני, ערכות למגזר הדתי וערכות המתורגמות ומותאמות 

למגזר הערבי. ההתפעלות ושביעות הרצון הם גדולים, העיצוב 

לצורכי  ובעיקר,  הגננת  לצורכי  המושלמת  וההתאמה  המושך 

הילדים 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.

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, 

חולקו   2008 שנת  סוף  עד  להורים.  ומכתב  הביתה  לקחת 

למעלה מ–10,000 ערכות כיתתיות בכל הארץ.

 הערכות זוכות להצלחה רבה וילדים בכל הארץ נהנים לשחק 

בהן וללמוד על תזונה בריאה. 

פעילות המועצה במוסדות חינוך

ד"ר טובה אברך-מועצת החלב, מנהלת תחום חדשנות ובריאות
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החלב ומוצריו זוכים בשנים האחרונות למקום של כבוד בקרב 

וארגוני  רשויות  ולראיה,  הבריאות,  בתחום  המקצוע  אנשי 

בריאות ברחבי העולם ממליצים על צריכה של לפחות 3 מנות 

של מוצרי חלב )חלב, גבינה, יוגורט( ביום כחלק מתזונה מאוזנת 

ובריאה לילדים ומבוגרים.

צריכה של מוצרי חלב קשורה לתזונה מספקת ואיכותית של 

רכיבי מזון רבים ביניהם: חלבון איכותי, אשלגן, מגנזיום, אבץ, 

ויטמינים מקבוצת B, ויטמין A, וכמובן של סידן.

הביולוגית  הזמינות  ואת  הכמות  את  מספקים  חלב  מוצרי 

הגבוהות ביותר לסידן - רכיבים תזונתיים בחלב מגבירים את 

בספיגתו.  הפוגעים  צמחיים  רכיבים  לעומת  הסידן,  ספיגת 

לרכיבים תזונתיים בחלב יש השפעה מיטיבה, לא רק על ספיגת 

הסידן, אלא גם על התהליכים המתמשכים של בניית העצם.

כדי לקבל את אותה כמות סידן כמו שבכוס חלב יש לאכול*

קלוריות במנהמשקל המנהכמות המזון

27070 ג'3 כוסות כרוב טרי )חתוך(

27090 ג'3 כוסות ברוקולי )9 תפרחות(

200120 מ"לכוס חלב

60125 ג'½ קופסת סרדינים

36205 ג'4 כפות שומשום מלא

1230 ק"ג5.5 כוסות תרד מבושל

230½ ק"ג5 תפוזים 

120690 ג' 100 שקדים )כוס(

300750 ג'10 פרוסות לחם 

1.21500 ק"ג7 כוסות שעועית מבושלת

הערכים מבוססים על שקלול של תכולת הסידן במזון ואחוז הספיגה   *

שלו.

לאחרונה נשמעות טענות על פיהן סידן ממוצרי חלב דלי שומן 

להיות  כדי  לשומן  זקוק   D שויטמין  מכיוון  וזאת  נספג,  אינו 

במצב מסיס וכדי להיספג.

זקוק  לא   D ויטמין  כי  נמצא  במחקרים  נכונה!  אינה  זו  טענה 

לשומן לספיגה, מאחר שהוא נספג גם ממוצרי חלב דלי שומן 

בנוסף,  בסידן.  מועשר  תפוזים  ממיץ  וגם  בסידן  מועשרים 

הסידן נספג בגוף גם ללא ויטמין D. קיימות הוכחות ממחקרים 

חיובית  השפעה  יש  שומן  דלי  חלב  מוצרי  שלצריכת  קליניים, 

על העצם.

סידן ממוצרי חלב

מיכל גילאון-דיאטנית קלינית

סינון חלב, טליה אלברטון, שנות ה–50
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סינון חלב, חיה אבני, שנות ה–50
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חלב צאן - כבשים ועזים4
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ייצור חלב הכבשים בשנת 2008 היה דומה לזה שב–2007 )9.8 

כ–8 פרומיל  מיליון ליטרים(, סך תפוקת חלב הכבשים מהווה 

מסך תפוקת החלב המקומית )חלב בקר, כבשים ועזים(.

מחלב  החלב.  במועצת  הרשומים  יצרנים  כ–65  פעילים  בענף 

הם,  בהם  כשהבולטות  גבינות  של  מגוון  מייצרים  הכבשים 

קשקבל.  מסוג  קשה  וגבינה  פטה  מסוג  לחיתוך  לבנה  גבינה 

מוצר נוסף ששיווקו גדל משנה לשנה הוא יוגורט מחלב כבשים, 

אך עדיין מדובר במוצר שולי.

גבינות הפטה מיוצאות לארה"ב ופודות מחירים גבוהים יחסית 

)אם כי במהלך 2008, בשל התחזקות השקל כנגד הדולר, ירד 

הפדיון במונחי שקלים(.

מחיר חלב הכבשים עמד השנה בממוצע על 4.30 ש"ח לליטר 

ביחס   11.5% של  עלייה  בקר(  חלב  ליטר  מחיר   2.01 )לעומת 

של  המקומי  השיווק   . בממוצע(  לליטר  ש"ח   3.86( לאשתקד 

בגבינות  שנים,  מספר  זה  בירידה  נמצא  כבשים  מחלב  גבינות 

הלבנות נרשמה ירידה של 40% ובגבינות הקשות של 10%. סך 

הכול, במונחי חלב גולמי, מדובר בירידה של הביקושים בשוק 

גרמה  המקומי  בשיווק  הירידה  מ–20%.  למעלה  של  המקומי 

בשנים  הייצור,  מצמצום  מנוס  ואין  הצבורים  במלאים  לעלייה 

הקרובות.

תכולת  הגבינות,  של  הגבוה  במחיר  מוסברת  בשיווק  הירידה 

השומן הגבוהה שלה ביחס למוצרים דומים מחלב בקר ועזים 

ובשנה האחרונה השפיעה אווירת המיתון. 

ארגוני  שני  בין  מפיצול  הענף  סובל  בשיווק,  לירידה  בנוסף 

מגדלים ומרווחיות נשחקת של דירים רבים.

על  הטיל  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שר  שמחון,  שלום  מר 

לשיקומו.  דרכים  ומציאת  הענף  ניהול  את  החלב  מועצת 

חברים  שבו  מגדלים,  שולחן  באמצעות  זאת  עושה  המועצה 

ממשרד  מקצועיים  וגורמים  מחלבות  נציגי  מגדלים,  נציגי 

החקלאות ומועצת החלב.

חלב כבשים

כבשים, שנות ה–50
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ליטרים,  מיליון   10.2 על   2008 בשנת  עמד  העזים  חלב  ייצור 

 .28% של  בגידול  מדובר  ב–2007,  ליטרים  מיליון   8 לעומת 

של  ממוצע  שנתי  גידול  הענף  רשם  האחרונות  השנים  בעשר 

15%. סך תפוקת חלב העזים מהווה כ–8 פרומיל מסך תפוקת 

ועזים(. בענף פעילים 90  )חלב בקר, כבשים  החלב המקומית 

דירים רשומים ומחלבות משק רבות. גם שיווק המוצרים מחלב 

גבינות  בשיווק  כ–25%  של  גידול  גדולה,  צמיחה  רשם  העזים 

עזים.  מחלב  קשות  בגבינות  גידול  מ–20%  ולמעלה  לבנות 

הגבוהה  והקולינרית  הבריאותית  מהתדמית  נובעת  הצמיחה 

בקר  חלב  למחיר  צמוד  עזים  חלב  מחיר  עזים.  לגבינות  שיש 

ועמד בשנת 2008 על 3.7 ש"ח בממוצע.

חלב עזים

עזים בקיבוץ מירב בגלבוע
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 2008 בשנת  הרש"פ  ושטחי  בישראל  טרי  בקר  בשר  צריכת 

או  לבישול  מוכנים  שלנתחים  )משקל  טון  אלף  ב–48  נאמדת 

צלייה(. המקורות לאספקה הם:

ועגלות מרפת החלב: 22%;  עגלים מרפת החלב: 26%; פרות 

ראשי בקר מדרי הבקר לבשר: 14%; עגלים מיבוא: 38%.

ברפתות  למעשה  מקורו  הטרי  הבקר  בשר  מאספקת  כ–50% 

בשער  הבשר  ולמחירי  ועגלות(  יוצאות  פרות  )עגלים,  החלב 

הרפת השפעה ישירה על סך הכנסות הרפת.

חברים  בו  בקר  בשר  שולחן  פועל  החלב  מועצת  במסגרת 

נציגי  לבשר(,  בקר  ומגדלי  )רפתנים, מפטמים  נציגי המגדלים 

תעשיית השר וגורמים מקצועיים ממשרד החקלאות.

הרמה  קידום  טרי,  בקר  בשר  צריכת  קידום  השולחן  מטרות 

השותפים  כל  את  המעסיקות  בבעיות  וטיפול  המקצועית 

לשולחן.

בשנת 2008 עלו מחירי העגלים ב–31% ומחירי הפרות ב–16%. 

הסיבות לעליית המחירים היו עליה במחירי תשומות הגידול 

ובעיקר במחירי המזונות, עליה במחירים העולמיים של בשר 

בקר )מדובר בענף החשוף למגמות גלובליות היות ויבוא בשר 

בקר קפוא מתבצע ללא מגבלות מכסיות כמו גם יבוא עגלים 

בשל  החלב  מרפת  הפרות  בהיצע  וצמצום  לפיטום(  צעירים 

הגדלת ייצור החלב ברפתות.

את  מה  במידת  שיפרה  פיטום  בגמר  העגלים  מחירי  עליית 

ניכר מההתייקרות קוזז  כי חלק  רווחיות שלוחת הפיטום אם 

ע"י עליית מחירי המזונות.

14% מאספקת הבשר הטרי מקורו בעדרי הבקר לבשר, מדובר 

למעלה  ע"י  במרעה  המוחזקות  פרות  אלף  מ–40  בלמעלה 

מ–250 מגדלים.

וטורפים  גנבות  כגון  רבות  בעיות  עם  מתמודדים  אלו  עדרים 

צביון השטחים  רבה בשמירת קרקעות,  להם חשיבות  יש  אך 

מ–2  בלמעלה  מוחזקים  העדרים  שריפות.  ומניעת  הפתוחים 

מיליון דונם שטחי מרעה.

הוא  עמו  הקשיים  ובשל  זה  ענף  של  הרבה  חשיבותו  בשל 

של  בסך  ישירות  תמיכות  לענף  המדינה  מעבירה  מתמודד 

2008 סבל הענף מבצורת קשה  מליון ש"ח בשנה. בשנת  כ–6 

והועברו 6 מיליון ש"ח נוספים כפיצוי על נזקי הבצורת.

בשנת 2008 יובאו 85 אלף ראשי בקר לבשר מהם 85% עגלים 

צעירים לפיטום, 11% עגלים גדולים לשחיטה ו–4% עגלי חלב. 

 91% מאוסטרליה.  ו–57%  באירופה  מקורם  מהעגלים   43%

מהיבוא היה לשטחי מדינת ישראל והשאר יבוא שיועד לשטחי 

הרש"פ.

בשר בקר

בקר ברהמה במרעה, כפר רופין, 1955
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טון אכילטון טבחהטון חיראש

54,00025,92014,25612,118עגלים מרפת החלב

14,0004,2002,1001,785עגלות מרפת החלב

32,00019,2007,6806,528פרות מרפת החלב

30,00013,5007,4256,311ראשי בקר מעדרי הבקר לבשר

78,00039,00022,23018,896ראשי בקר מייבוא )שנשחט ב–2008(

208,000101,82053,69145,637סך הכול

40,00020,00010,4008,840מזה לרש"פ

168,00081,82043,29136,797יתרה לצריכה בישראל

התפלגותק"ג לנפשטון

36,7975.1333%בשר בקר טרי

75,00010.4567%בשר בקר קפוא

111,79715.57100%סך הכול

אומדן צריכת בשר בקר 

בישראל  2008

התפלגות צריכת בשר 

בקר
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מחירי עגלים מרפת החלב בגמר פיטום 

ש"ח לק"ג חי

20072008

10.2013.22ינואר

9.9613.15פברואר

10.0413.06מרץ

9.5212.98אפריל

9.8712.80מאי

9.5713.12יוני

9.6513.01יולי

10.7613.72אוגוסט

11.4014.09ספטמבר

11.0914.54אוקטובר

11.0014.91נובמבר

11.3013.80דצמבר

10.3613.53ממוצע

מקור: הדף הכחול, התאחדות מגדלי בקר 

בישראל.

מחיר בשר - ש"ח לק"ג חי

פרותעגלים ש"ל
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20017.674.57

20027.973.54

20038.553.62

20049.674.82

200510.995.49

200612.156.98

200710.366.31

200813.537.35

 מקור: הדף הכחול, התאחדות מגדלי בקר 

בישראל.
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מחירי בשר פרות יוצאות מרפת החלב 

ש"ח לק"ג חי

20072008

6.186.51ינואר

6.346.82פברואר

6.477.23מרץ

6.507.64אפריל

6.617.78מאי

6.437.99יוני

6.597.78יולי

6.747.74אוגוסט

6.508.04ספטמבר

6.007.44אוקטובר

5.577.22נובמבר

5.756.06דצמבר

7.35 6.31 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

200885

מקור: השירותים הווטרינרים
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IV-08III-08II-08I-08IV-07III-07II-07I-07

0.0

רבעון

07-107-207-307-408-108-208-308-4סעיף / רבעון

3.203.223.223.072.972.973.083.60עלות ולד )כולל ריבית ותמותה(

6.106.466.868.038.778.899.118.73מזון וקש

1.691.751.791.861.951.972.022.03חומרים ושירותים

עבודה וכלליות )כולל עבודת 

בעלים(
1.000.981.021.051.061.061.101.11

0.580.580.580.580.580.580.580.60החזר הון

12.5612.9913.4614.5915.3215.4715.9016.06סך הוצאות פיטום

10.079.6510.6011.1313.1412.9713.6114.42פדיון

0.92-1.78-1.26-1.83-0.54-0.86-0.610.06-תרומה להון ועבודה )תרומה א'(

1.92-2.76-2.28-2.87-1.60-1.93-1.7131.14-תרומה להון )תרומה ב'(

2.50-3.34-2.86-3.46-2.18-2.51-2.29-1.65-רווח/)הפסד( )תרומה ג'(

עלות פיטום עגל מרפת 

החלב

החזר הון  

עבודה וכלליות   

)כולל עבודת בעלים(    

חמרים ושירותים  

מזון וקש  

עלות ולד   

)כולל ריבית ותמותה(    

פדיון  

תחשיב נורמטיבי 

לפיטום עגל מרפת 

החלב ש"ח לק"ג חי

מבוסס על תחשיבי המחלקה 

הכלכלית, התאחדות חקלאי 

ישראל

תחשיס נורמטיבי לפיטום עגל מרפת 
החלב    - ש” לק”ג חי

1-072-073-074-071-082-083-084-08סעיף   / רבעון

3.203.223.223.072.972.973.083.60עלות ולד )כולל ריבית ותמותה(

6.106.466.868.038.778.899.118.73מזון וקש

1.691.751.791.861.951.972.022.03חומרים ושירותים

1.000.981.021.051.061.061.101.11עבודה וכלליות )כולל עבודת בעלים(

0.580.580.580.580.580.580.580.60החזר הון

12.5612.9913.4614.5915.3215.4715.9016.06סך הוצאות פיטום

10.079.6510.6011.1313.1412.9713.6114.42פדיון

0.92-1.78-1.26-1.83-0.54-0.86-0.610.06-תרומה להון ועבודה )תרומה א’(

1.92-2.76-2.28-2.87-1.60-1.93-1.7131.14-תרומה להון )תרומה ב’(

2.50-3.34-2.86-3.46-2.18-2.51-2.29-1.65-רווח/)הפסד( )תרומה ג’(

מבוסס על תחשיבי המחלקה הכלכלית, 
התאחדות חקלאי ישראל
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שחיטות מוסדרות של 

ראשי בקר בישראל

מקור: השירותים הווטרינרים

יבוא בשר בקר קפוא — 

אלפי טון

מקור: השירותים הווטרינרים

מפטמות

ראשים 

)אלפים(

ממוצע ראשים 

למפטמה

 176  122 694מגזר משפחתי

 780  54 69מגזר שיתופי

 1,169  14 12מיעוטים

 245  190 775סה"כ

נתוני מפטמות לפיטום 

עגלים - 2008

מקור: ממ"ר פיטום בשה"מ
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פוטנציאל נוסףקיים

810מרעה טבעי יעודי

50250מרעה ביערות קק"ל

100500מרעה בשמורות טבע

140500מרעה בשטחי אש

150מרעה בשטחי תמ"א 22

1,250סיכום ביניים - מרעה מגודר

1,250מרעה טבעי פתוח

500מרעה בשטחי עיבוד שוליים

2,5001,750סה"כ שטחי מרעה

תמיכות ישירות  

מיליוני ש"ח

היקף אימהות 

אלפים

תמיכה 

ש"ח לפרה

19982,3193960

19995,17342125

20007,24645162

20017,38243170

20025,31142125

20036,37143147

20047,57843176

20057,24242174

20067,22142172

20076,93442165

20086,80341166

נתוני מרעה - 

אלפי דונם

מקור: רשות המרעה

תמיכות ישירות בעדרי 

הבקר לבשר

בנוסף נהנה ענף הבקר 

מתמיכות נוספות בתחומים 

הבאים:

תמיכה ברכישת פרים גזעיים 

לטיפוח העדר  כ–300 א"ש 

בשנה.

תמיכה בהתמודדות עם 

בעיית הזאבים כ–300 א"ש 

בשנה.

תמיכות בשנות בצורת  כ–6 

מיליון ש"ח ב–2008.

הנתונים מבוססים  על נתוני 

התמיכות בעדרי הבקר 

וכוללים את עדרי הבקר 

"המסודרים" )אגרות לרשות 

המרעה, חוזה ממ"י, אישורי 

שו"ט וניהול ספרים(

התפלגויותממוצעים

פרות  

פרות למגדלמגדליםשטח דונםאימהות

שטח לפרה  

דונם

שטח למגדל  

דונם

התפלגות 

פרות

התפלגות 

שטחים

התפלגות 

מגדלים

10,759318,15432336309,94226%28%13%גולן

8,177158,93710479191,52820%14%41%מרום הגליל

6,416185,150154282912,34315%16%6%גליל עליון

1,83156,8411996312,9924%5%7%גליל מערבי

3,24974,45022148233,3848%7%9%גליל תחתון

2,22453,01514159243,7875%5%6%כרמל

4,976154,76026191315,95212%14%10%מגידו

2,18369,85110218326,9855%6%4%מטה יהודה

1,71354,37612143324,5314%5%5%נגב

41,5281,125,534254163274,431100%100%100%סה"כ

התפלגות  הבקר לבשר 

במרעה )2008(
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מגדלי  שולחן  השיווקית של  הפעילות  העיקרית של  המטרה 

בקר לבשר שבמועצת החלב היא הגדלת המודעות ליתרונות 

שבצריכת בשר בקר בכלל ובשר בקר טרי בפרט. והרחבת הידע 

של הצרכנים בנושא הנתחים השונים ושיטות בישול והעלאת 

הרמה המקצועית של מגדלי הבקר. 

הפעילות   2008 בשנת  בתקציב  המשמעותי  הצמצום  בשל 

בעיקר  מדע  ואנשי  קצבים  בלבד:  קהלים  שני  מול  התקיימה 

להעביר  הייתה  האסטרטגיה  חלב.  טיפות  ואחיות  רופאים 

למובילי הדעה מידע רחב אודות היתרונות של בשר בקר טרי 

והפרכת המיתוסים ומתן כלי הסברה אודות בשר עבור הציבור 

הרחב.

במסגרת  נעשית  הקצבים  מול  הפעילות  האחרונות  בשנים 

ובו  עלון  השנה  במהלך  קיבלו  הקצבים  הקצבים.  מועדון 

מהעולם,  חדשות  טרי:  בקר  לבשר  הקשור  בכל  התמקדות 

רבים  נושאים  ועוד  מכירות  האטליז,  ניהול  תזונה,  קולינריה, 

ומגוונים. האירוע השנתי של מועדון הקצבים התקיים השנה 

בנובמבר ועסק במתן כלים שיווקים להגדלת מעגל הלקוחות 

והמכירות.

בכנסים,  התקיים,  והרופאים  הדיאטניות  בקהל  הטיפול 

בסדנאות ועוד.

בשר  סדנאות  התקיימו  דיאטניות.  בכנס  השתתפה  המועצה 

לרופאי ילדים ואחיות טיפות חלב בשיתוף "הדסה אופטימל" 

בהנחייתם של ד"ר רני פולק וד"ר גל דובנוב שהתמקדו בהכנת 

התייחסות  הבריאותי  ובהיבט  טרי  בקר  בשר  עם  קלות  מנות 

לאנמיה ולחוסר ברזל בקרב האוכלוסייה ובעיקר בקרב ילדים 

והשפעתם על בריאות והתפחותם של ילדים.

ברחובות  לתזונה  הספר  בית  עם  הפעולה  שיתוף  במסגרת 

וחשיבותו  בשר  בנושא  הרצאות  לעתיד  לדיאטנים  ארגנו 

בתזונה.

ומחקרים  תזונתי  מידע  הופץ  ציבור  יחסי  פעילות  במסגרת 

חדשים על התרומה של הבשר וטיפים לקנייה ולהכנת בשר.

בשפיים  התקיים  וקצבים  מפטמים  למגדלים,  השנתי  הכנס 

הרצאות  בו  והושמעו  מאוסטרליה  מומחים  שני  הוזמנו  לכנס 

בנושאים רלבנטיים לענף.

שבועית  בזמינות  מועברים  לענף  הקשורים  ונתונים  מידע 

לציבור המגדלים.

סיכום פעילות לקידום הצריכה של בשר בקר טרי בישראל בשנת 2008

אדריאנה שוחט-מועצת החלב, מנהלת שיווק ופרסום 
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ההבדלים בין בשר בקר טרי לבשר קפוא ומעובד

מיכל גילאון-דיאטנית קלינית

בשר בקר טרי נחשב לתחנת כוח תזונתית מאחר והוא מספק 

שפע רכיבי תזונה חיוניים בכמות משמעותית, ביניהם חלבונים 

איכותיים, ויטמין 12B, ברזל ואבץ. 

ברזל שמקורו במזונות מהחי, נספג טוב יותר מברזל שמקורו 

במזונות צמחיים. כמו כן, בשר בקר עשיר יותר בברזל לעומת 

מקורות מזון אחרים מהחי כמו עוף ודגים )בשר בקר טרי מכיל 

פי 2.5 יותר ברזל מאשר עוף ופי 10 יותר בברזל מאשר דג(. 

וכולסטרול,  שומן  דלי  הם  טרי  בקר  בשר  של  רבים  נתחים 

כך  כולסטרול.  מ"ג  מ–60  ופחות  שומן  מ–5%  פחות  ומכילים 

בדיאטה  מבשר  להימנע  צורך  אין  הרווחת,  לדעה  שבניגוד 

התזונתיות,  ההמלצות  לפי  להפך.  אלא  הכוסטרול,  להורדת 

בשר בקר טרי יכול להיות חלק מדיאטה בריאה להפחתת רמות 

הכולסטרול בדם ולשמירה על בריאות הלב.

כשמדברים על בשר בקר, יש להבדיל בין בשר טרי לבין בשר 

ביניהם.  רבים  הבדלים  וקיימים  מאחר  מעובד,  בשר  או  קפוא 

יותר  הוא  התכונות.  בכל  קפוא  בשר  על  עולה  טרי  בקר  בשר 

איכותי, עסיסי, מכיל יותר ויטמינים ומינרלים וגם יותר טעים.

 )30% )עד  מהויטמינים  חלק  של  איבוד  חל  ההקפאה,  בזמן 

המצויים בבשר. הקפאה ממושכת חושפת את השומנים בבשר 

לתהליך קלקול. בתהליך ההפשרה של הבשר, מופרשים ממנו 

בבשר  שהיו  וויטמינים  מינרלים  חלבונים,  המכילים  מיצים 

בתהליך  התזונתיים,  יתרונותיהם  כל  עם  יחד  ונעלמים,  הטרי 

של  וההפשרה  ההקפאה  במהלך  נפגע  הטעם  גם  ההפשרה. 

הבשר - אי אפשר לטעות, בשר קפוא שהופשר טעים פחות.

קבב,  המבורגר,  כמו  מעובד  מבשר  מוכנים  מוצרים  קיימים 

שומן  עתירי  כלל  בדרך  הם  אלה  מוצרים  ועוד.  נקניקיות 

ומרקם  טעם  לתת  שמטרתם  תוספים  של  מגוון  ומכילים 

אלו  תוספים  איכותי.  פחות  בשר  מכיל  שמלכתחילה  למוצר, 

לקבל  ומאפשרות  הייצור,  עלויות  בהקטנת  ליצרנים  תורמים 

האמתי.  מהדבר  מאוד  רחוק  אבל  טוב,  נראה  שאולי  מוצר 

חומרים אלה כוללים חומרי מילוי )מים, חלבון צמחי(, חומרים 

חומרים  צלולוזה(,  קרג'ינן,  )פוספטים,  ומייצבים  מסמיכים 

)עמילן  מעובדים  עמילנים  שמרים(  לשתיה,  )סודה  מתפיחים 

חומרי  אסקורבט(,  )סודיום  חמצון  מעכבי  תפו"א(,  או  תירס 

טעם וריח )ונוסודיום גלוטמט, תבלינים(.

בבישול בשר בקר טרי אין צורך בתוספים אלה. אין צורך בחומרי 

במסמיכים  צורך  אין  האמתי.  הדבר  את  שמחקים  וריח,  טעם 

צורך  ואין  לבשר,  שמוספים  המים  את  שמחזיקים  ובמייצבים 

בתוספת חלבון צמחי או עמילנים. 
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ענף החלב בעולם 6
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בשנת 2007 ובחלקה הראשון של 2008 היינו עדים להתייקרויות 

היו  אלו  להתייקרויות  ומוצריו.  חלב  של  העולמיים  במחירים 

השלכות גם על הענף בישראל.

	 על • ההתייקרויות העולמיות במחירי הגרעינים משפיעות 

עלויות ייצור החלב בישראל ומכאן גם על מחירו.

	 גלם חלביים: אבקות • גבוהים של חומרי  מחירים עולמיים 

על  גבינה, משפעים  מי  וחלבוני  חלב  חלבוני  חלב, חמאה, 

הביקושים המקומיים לסחורות אלה.

	 בין • הנפתחים  והפערים  הגבוהים  העולמיים  המחירים 

החלב  לענף  הזדמנות  להיות  יכולים  להיצע  הביקוש 

והן  וסחורות  מוצרים  יצוא  בעסקאות  הן  בישראל, 

באפשרויות בייצוא ידע וטכנולוגיה, בייצור ועיבוד חלב.

הסיבות העיקריות למחירים הגבוהים היו:

	 המתעוררים • בשווקים  ולמוצריו  לחלב  בביקושים  גידול 

ובמיוחד בדרום מזרח אסיה.

	 )ביו–• אנרגיה  לייצור  כמקור  לגרעינים  בביקושים  גידול 

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 .

העולמיים  והמחירים  המגמה  התהפכה   2008 שנת  באמצע 

חלבונים  חלב,  )אבקות  חלביים  גלם  חומרי  גבינות,  חלב,  של 

מרוכזים, חמאה( ומחירי התשומות )אנרגיה וגרעינים למספוא( 

ירדו משמעותית בכל האזורים בעולם.

הסיבות העיקריות לירידה במחירים היו:

	 הקטנת ביקושים עקב ההתייקרויות שתוארו לעיל.•

	 שצפו • הגבוהות  התמורות  לאור  לביקוש  היצע  התאמת 

המגדלים.

חלב בכפר הגלובלי

נתונים על ענף החלב בעולם

הפיננסי  המשבר  בגלל  המגמה  הואצה  השנה  סוף  לקראת 

שהחל בארה"ב, משבר שהמשיך למיתון עולמי.

בשני  בישראל  הענף  על  השפיעה  בעולם  המחירים  ירידת 

היבטים:

	 עלויות • את  הוזילה  והובלתם  הגרעינים  במחירי  הירידה 

במחירי  ביטוי  לידי  באה  ההוזלה  בישראל,  החלב  ייצור 

בישראל  הגולמי  החלב  מחירי  תנודתיות  לחלב.  המטרה 

לא מתוכננים  בלבד, במשקי חלב  הייצור  נובעת מעלויות 

לעלויות  מעבר  מחירים  להאמרת  מביאים  ביקוש  עודפי 

הייצור, עודפי היצע מביאים לצניחת המחירים אל מתחת 

על  ממתנת  השפעה  יש  בענף  לתכנון  הייצור.  לעלויות 

התנודות במחיר וברווחיות.

	 את • הקטינה  אבקות  של  העולמיים  במחירים  הירידה 

הביקוש לאבקות מייצור מקומי ושחקה את כדאיות היצוא.

הכלכלי  המיתון  השפעת  קיימת  אלו,  היבטים  לשני  בנוסף 

האטה  נרשמה   2008 ובסוף  ישראל,  על  פסח  שלא  העולמי 

בביקושים.

עלויות  את  כיום  מגלמים  אינם  העולמיים  והמחירים  מאחר 

לקשיים  להיקלע  עלולים  בעולם  רבים  חלב  ויצרני  הייצור 

לצפות  מקום  שיש  הרי  ההיצע,  להקטנת  שיביאו  תזרימים, 

יגיעו לרמות  כי  כי, לא צפוי  יעלו, אם  כי המחירים העולמיים 

המחירים שהיו בסוף שנת 2007. קשה מאד לחזות את תזמון 

בהתפתחויות  מאד  תלוי  והוא  מאחר  החלב,  מחירי  עליית 

ההתאוששות  ועוצמת  מועד  כלומר  הרחבות,  הכלכליות 

מהמיתון הכלכלי.

מרבית  צופים  המחירים,  להתאוששות  התחזית  עם  יחד 

בעתיד  גם  כי  העולמי,  החלב  שוק  את  שמנתחים  הכלכלנים 

שוק החלב יסבול מתנודתיות במחירים ועל כל העוסקים בענף 

לפתח כלים שיוכלו להתמודד עם תנודתיות זו.
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1998

 

2008

שינוי 

10 שנים

מגמה 

שנתית 

ממוצעת

576.019.8%2.0% 480.9 חלב פרה

84.030.4%3.0% 64.4 חלב בופאלו

13.821.1%2.1% 11.4 חלב עזים

8.76.1%0.7% 8.2 חלב כבשים

1.47.7%0.8% 1.3 אחר

683.920.8%2.1% 566.2 סך הכול חלב

חלב בופאלו

12.3%

חלב עזים

2.0%

חלב כבשים

1.3%

אחר

0.2%

חלב פרה

84.2%

גידול שנתי 2008  2007 

576.02.2% 563.7 חלב פרה

84.01.8% 82.5 חלב בופאלו

13.80.0% 13.8 חלב עזים

8.70.0% 8.7 חלב כבשים

1.40.0% 1.4 אחר

683.92.1% 670.1 סך הכול חלב

ייצור עולמי של 

חלב גולמי לסוגיו - 

מיליוני טון

IDF :מקור

התפלגות ייצור חלב 

בשנת 2008

ייצור עולמי של חלב - 

השוואות 2007 ו–2008
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העמסת מבכירות על האניה "דרור" לייצוא, שנות ה–60 וה–70

פריקת הפרות בנמל קטניה
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שינוי 10 שנים19992008

מגמה שנתית 

ממוצעת

829515.2%1.6%צפון ומרכז אמריקה

455113.2%1.4%דרום אמריקה

)EU-27( 0.1%-151150-0.5%אירופה

232611.7%1.2%אוקיניה )אוסטרליה וניו–זילנד(

7910025.8%2.6%הודו )כולל חלב בופאלו(

1038270.6%15.7%סין

13617528.9%2.9%אחר

סך הכול )כולל חלב הבופאלו 

המיוצר בהודו(
52663420.5%2.1%

צפון ומרכז אמריקה

15%

דרום אמריקה

8%

אירופה

24%

סין

6%

הודו

16%

אוקייניה

4%

אחר

27%

גידול שנתי20072008גידול שנתי

91954.5%צפון ומרכז אמריקה

51510.0%דרום אמריקה

)EU-27( 1501500.1%אירופה

25263.2%אוקייניה )אוסטרליה וניו–זילנד(

951005.7%הודו

36385.6%סין

80175119.8%אחר

52663420.5%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 

 199935.9329.9228.6615.52

 200044.2931.0926.4316.64

 200142.1132.5626.6818.40

 200235.4731.5528.8616.78

 200331.8530.5324.7815.19

 200431.5329.4030.7416.86

 200532.0428.5327.7717.69

200631.5527.8623.2916.15

200733.8732.2532.1023.85

200842.7835.1029.3722.92

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 

 .WWW.MILKPRICE.NL הולנדי  באתר  שמפורסמים  נתונים 

באתר מצוטטים מחירים של 17 המחלבות הגדולות באירופה 

הם  המחירים  ומניו–זילנד.  הברית  מארצות  ממוצעים  ונתונים 

בשער 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

20082,9214,254

20093,3963,038

4500
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2500
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1000

500

0
2008200720062005200420032002

מחירים עולמיים של 

חומרי גלם חלביים 

דולר לטון, פו"ב אירופה

מקור: מועצת החלב 

הבריטית

חמאה תעשייתית  

אבקת חלב כחושה  
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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%

20083,0385,90394%3,3964,92745%

השוואה בין מחירים 

עולמיים של חומרי 

גלם חלביים למחירים 

בישראל 

דולר לטון



שנתון מועצת החלב 2008

97

פקסטלפוןכתובתשם המחלבה

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

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

04-653013804-6530248תל יוסף 19132תל יוסף

08-690497308-6904967דרך מנחם בגין 2 רחובותרחובות

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

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

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

04-609977504-6099736מושב שדמות מחולהמשק צוריאל בע"מ

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

08-993434008-9934341ת"ד 5164 נתיבותאביב

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

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

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

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

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

04-657025204-6406518קבוץ הסולליםאל ארז

052-6785677ת"ד 111 מועאיה 30023אל רוחה

04-985480204-9854802קיבוץ שמרת 25218אלטו 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

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

04-693911904-6939199קיבוץ גדות 12325גדות הירדן

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

08-9327190חידקל 11, יבנה ת"ד 13247גל אור

03-695035303-6950353יגאל אלון 161 ת"אדשן

04-622286604-6222771דגן 19 בנימינה השומרון

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

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

04-986640104-9861090מושב אלון הגלילהמחלבה של יואב

0508-63240104-6258026גן יאשיההמחלבה של יובל

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

052-6665966המסגר 1, אזה"ת עפולה עליתהצפון

04-950200304-9501236קבוץ הרדוףהרדוף

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

יד נתן, עכו 25200הרועה הגלילי

04-996554904-95600934מושב עמקא, משק 57 25253חלב לדוגמא

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

050-8342033כפר יאסיףחמודי

08-857450808-8573275מושב בצרוןחוות הבאפלו

054-466335302-5709312נטף 35 ד"נ. הרי יהודהחוות הר הרוח

057-729547904-9905964הר כמוןחוות רום - הר כמון

רשימת המחלבות
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פקסטלפוןכתובתשם המחלבה

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

054-620620208-8692613מושב שדמה 76855חוות שלי

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

08-922851608-9228516נווה דורון 36טל

054-7500901הסדנא 7, קרית אריה, פתח תקווהטל העמקים

04-989298104-9894722ת"ד 524 קניון דרכיםטלית

08-943108908-9427319מושב בית גמליאלי' מרדכי

04-959246504-9935615מושב היוגביוגבי העמקים

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

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

09-835503009-8353513התרופה 1 נתניה א"ת. החדשמחלבנה

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

03-9711860כפר טרומן 73150מחלבת הכפר

08-672061308-6720613קיבוץ יד מרדכימחלבת חלב איכות

08-635688808-6356827קיבוץ לוטןמחלבת לוטן

054-4403762בית הכרם, ירושלים ת"ד 3031מחלבת סטף

04-655699004-6556990רחוב 3042, נצרתמחלבת שטיווי

03-933279703-9098439מושב נחלים 49950מרקוביץ צאן

050-5263795מושב כפר שמואל משק 68 99788משק דותן

04-636611104-6308019כפר הרואה 38955משק יעקבס

08-635824208-6358168נאות סמדר 88860נאות סמדר

08-942886108-9436102מושב בניה ד"נ שקמים 79205נועם גבינות

03-908890203-9328960מושב נחלים 49950נחלים

08-927883808-9278805קיבוץ נחשון 99760נחשון צאן

02-996025902-9960259ד"נ הר חברון 90401, סוסיאסוסיא

058-393468008-6800300קיבוץ סעד 85140סעד

04-638254104-6385327באקה אל גרביה 30100עדי

08-859696808-8592526רח' הכחול 10 א"ת כנותערבה

04-698989404-6989680דואר כרמיאל 20100עין–כמונים

08-922726608-9227306מושב עזריה 50 99792 עיברי

04-989926404-9899254קבוץ הזורע 30060עז עברית

03-533176603-9311560רח' התעשיה 9, אזה"ת אור יהודהפנחס

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

054-773886504-974228פקיעין העתיקה ת"ד 4013פקיעין העתיקה

08-915357308-9246343מושב עזריה משק 61פרי לי

04-654895204-6548600קיבוץ יפעת צאן יפעת

04-646961704-6464814מיקוד 17910ציפורי הגלילית

04-692032604-6922686י.א. 34 צפתקדוש

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

04-958809704-9987591כפר רמה, 30055ראמה

04-985741704-9857426ראש הנקרה 22825ראש הנקרה

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

08-858059108-8506106באר טוביה, 70996רפמן

08-9949331קיבוץ בארישביל החלב

052-2548052קיבוץ רשפיםשירת רועים
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