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מצבת עדר הצאן בסקטור היהודי

הרכב פנימי של ענפי הכבשים והעזים לבשר ולחלב

מספר ראשי צאן

אחוזאחוזאחוז

עזים/כבשיםעזים/כבשיםעזים/כבשים

מהסה"כסה"כמהסה"כעדרי בשרמהסה"כעדרי חלב

35,00071%95,00094%130,00087%כבשים  (1)

27%73%100%אחוז חלב/בשר מהסה"כ

14,00029%6,0006%20,00013%עזים

70%30%100%אחוז חלב/בשר מהסה"כ

49,000100%101,001100%150,001100%בסך הכל

33%67%100%אחוז חלב/בשר מהסה"כ

כמעט 100% מהכבשים לחלב הם מגזע "אסף".  בעדרי הבשר ישנם גזעים שונים המתאימים לגידול כבשים לבשר בלבד
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סקטור הצא� היהודי סקטור הצא� היהודי 

סקטור הצא� היהודי נחשב ליעיל כלכלית מהסקטור סקטור הצא� היהודי נחשב ליעיל כלכלית מהסקטור ��

. . הערבי והבדואי ה� בתחו� החלב וה� בתחו� הבשרהערבי והבדואי ה� בתחו� החלב וה� בתחו� הבשר

. .  עדרי צא� עדרי צא�500500  ��בסקטור היהודי כ בסקטור היהודי כ ��

 עדרי�  עדרי� 350350  ��מאוגדי� באגודת הנוקדי� כ מאוגדי� באגודת הנוקדי� כ , , מזהמזה��

) ) בשר וחלבבשר וחלב, , כבשי� ועזי�כבשי� ועזי�( ( גודל העדר הממוצע  גודל העדר הממוצע  ��

. .  ראש ראש300300  ��בסקטור היהודי עומד על כ בסקטור היהודי עומד על כ 

לכ� קיימת לכ� קיימת , , פעילות הענ( מתאפיינת ביתרונות לגודלפעילות הענ( מתאפיינת ביתרונות לגודל��

..מגמת גידול בגודל העדר בסקטור היהודימגמת גידול בגודל העדר בסקטור היהודי
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גודל עדרמספר ראשי צאן

ממוצעהעדריםצאן

115,000600190אזור הצפון

165,0001,250130אזור הדרום

280,0001,850150סה"כ

מצבת עדרי הצאן בסקטור הבדואי
כבשים ועזים
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 סקירה כללית סקירה כללית��ענ( החלב ענ( החלב 
במונחי מחירי� לצרכ�  במונחי מחירי� לצרכ�  .  .  ענ( עיקרי ויציב בכלכלה החקלאיתענ( עיקרי ויציב בכלכלה החקלאית��

. . בשנהבשנה+ +  מיליארד  מיליארד 66  ��מדובר על כ מדובר על כ 

..ייצור החלב מוסדר במכסות ייצורייצור החלב מוסדר במכסות ייצור, , פורמליתפורמלית��

..מעשית נקבע בי� תנובה למגדלי�מעשית נקבע בי� תנובה למגדלי���

המשווקי� ומשרד  המשווקי� ומשרד  , , מחיר החלב נקבע בהסכמה בי� היצרני�מחיר החלב נקבע בהסכמה בי� היצרני���

. . החקלאותהחקלאות

ענ( חלב הבקר מצוי בהליכי רפורמה אשר שוחקת את מחיר  ענ( חלב הבקר מצוי בהליכי רפורמה אשר שוחקת את מחיר  ��

). ). משפיעה ג� על חלב הצא�משפיעה ג� על חלב הצא�((החלב החלב 
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שוק חלב העזי� וחלב הכבשי�שוק חלב העזי� וחלב הכבשי�

צריכת מוצרי� מחלב צא� עולה בהתמדה בעול� צריכת מוצרי� מחלב צא� עולה בהתמדה בעול� ��

..ובישראלובישראל

הצרכ� הישראלי הופ� להיות מודע יותר ויותר  הצרכ� הישראלי הופ� להיות מודע יותר ויותר  ��

..לאיכות חלב העזי� על פני חלב בקר רגיללאיכות חלב העזי� על פני חלב בקר רגיל

,  ,  יותר ויותר מוצרי� מחלב עזי� נמצאי� על המדפי�יותר ויותר מוצרי� מחלב עזי� נמצאי� על המדפי���

..המוצרי� נגישי� יותר לצרכ�המוצרי� נגישי� יותר לצרכ�

חלב בקר חלב בקר : : ה�ה�) ) ממ""לפני מעלפני מע((מחירי החלב בענ( ליצר� מחירי החלב בענ( ליצר� ��

. .  + +2.472.47חלב עזי� חלב עזי� ,  ,   + +3.153.15חלב כבשי� חלב כבשי� ,  ,   + +1.41.4  ��כ כ 

כמחצית מהכנסות יצרני חלב צא� באי� ממכירת  כמחצית מהכנסות יצרני חלב צא� באי� ממכירת  ��

. . מחיר הבשר מתנהג בהתא� לביקוש והיצעמחיר הבשר מתנהג בהתא� לביקוש והיצע. . בשרבשר
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))המש�המש�((שוק חלב העזי� וחלב הכבשי� שוק חלב העזי� וחלב הכבשי� 

 פרומיל מס� כמות  פרומיל מס� כמות 2.82.8  �� היווה יצור חלב בעזי� כ  היווה יצור חלב בעזי� כ 20002000בשנת בשנת ��

. .  מליו� ליטר מליו� ליטר3.43.4  ��ייצור החלב הכולל ועמד על כייצור החלב הכולל ועמד על כ

בערכי� כספיי� מוער� החלק המדווח למועצת החלב של בערכי� כספיי� מוער� החלק המדווח למועצת החלב של ��

..רבע מכ� מהווה חלב עזי�רבע מכ� מהווה חלב עזי�, , ++ מיליו�  מיליו� 3535  ��חלב הצא� בכ חלב הצא� בכ 

 מכלל חלב העזי� משווק לתנובה לכ� הנפח  מכלל חלב העזי� משווק לתנובה לכ� הנפח 6060%%  ��מוער� כי כ מוער� כי כ ��

  ��או כ או כ + +  מיליו�  מיליו� 1414  ��הכספי של שוק חלב העזי� מוער� בכ הכספי של שוק חלב העזי� מוער� בכ 

..מיליו� ליטרי�מיליו� ליטרי�5.55.5

 נכרת מגמת גידול בחלב העזי�  נכרת מגמת גידול בחלב העזי� 19991999  �� ל  ל 20002000בהשוואת בהשוואת ��

 לעומת חלב   לעומת חלב  ��1212%%ששווק באמצעות מועצת החלב של כ ששווק באמצעות מועצת החלב של כ 

..כבשי� שלא גדלכבשי� שלא גדל
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הערכת נפח ומגמת השוק כיו� הערכת נפח ומגמת השוק כיו� 

היק( הייצור השנתי של היק( הייצור השנתי של ��

חלב העזי� נאמד כיו�  חלב העזי� נאמד כיו�  

 מליו�   מליו�  5.55.5 עד  עד 4.54.5  ��בכ בכ 

..ליטרי� בשנהליטרי� בשנה

ניתוח נתוני שיווק חלב  ניתוח נתוני שיווק חלב  ��

  1010בטווח של בטווח של , , העזי�העזי�

מראה על גידול מראה על גידול , , שני�שני�

יציב ועלייה מתמדת  יציב ועלייה מתמדת  

בייצור החלב בייצור החלב 
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ייצור חלב עזי�ייצור חלב עזי�
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מוצרי� מחלב עזי� מוצרי� מחלב עזי� 

19991999115,517115,517134,501134,501205,655205,655

1998199893,18793,187122,864122,864152,839152,839

1997199770,51670,516104,001104,001131,025131,025

1996199637,56737,567102,884102,884115,037115,037

1995199524,02024,020103,369103,36998,88998,889

גג"" ק ק––גבינה קשה גבינה קשה גג"" ק ק––גבינה רכה  גבינה רכה  '' ל ל––יוגורט  יוגורט  שנהשנה
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שיעור השינוי המצטבר לפי קבוצת מוצרי�  שיעור השינוי המצטבר לפי קבוצת מוצרי�  

19991999  ��    19951995בי� השני� בי� השני� 

% % 108108גבינות קשותגבינות קשות

3030%%גבינות רכות גבינות רכות 

% % 381381יוגורט ותוצרת ניגרת יוגורט ותוצרת ניגרת 

עלייה מצטברת  עלייה מצטברת  קבוצת מוצרי� קבוצת מוצרי� 

באחוזי�באחוזי�
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 לענ( חלב העזי�  לענ( חלב העזי� SWOTSWOTמודל מודל 

SS  ––חוזקה  חוזקה  ' ' נקנק��

. . ענ( מאורג� במכסות ייצורענ( מאורג� במכסות ייצור��

". ". מחיר מטרהמחיר מטרה " "––מחיר נקבע בהסכמה מחיר נקבע בהסכמה ��

..בריא ובעל יתרונות מוכחי� על פני חלב בקרבריא ובעל יתרונות מוכחי� על פני חלב בקר,  ,  חלב איכותיחלב איכותי��

 צרכני� ויצרני� חדשי� מצטרפי�   צרכני� ויצרני� חדשי� מצטרפי�  ––למוצרי חלב עזי�  למוצרי חלב עזי�  " " עולהעולה""שוק שוק ��

. . באופ� תדירבאופ� תדיר

. . פוטנציאל יצוא שעדיי� לא מומשפוטנציאל יצוא שעדיי� לא מומש��

מוצרי� חדשי� מופיעי� על המדפי� כתוצאה של תחרות גוברת בי�  מוצרי� חדשי� מופיעי� על המדפי� כתוצאה של תחרות גוברת בי�  ��

. . היצרני�היצרני�

..הקמת מחלב ביתית הפכה לטרנד אופנתי הקמת מחלב ביתית הפכה לטרנד אופנתי ��

. . שוק מקומי חזק ומחירי� גבוהי� לעומת מחירי היצואשוק מקומי חזק ומחירי� גבוהי� לעומת מחירי היצוא��
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WW  ––נקודות חולשה נקודות חולשה ��

.. קיי� שיווק לא מאורג� קיי� שיווק לא מאורג���למרות מכסות ייצור  למרות מכסות ייצור  ��

..תפוקת חלב נמוכה בהשוואה לפרה ברפתתפוקת חלב נמוכה בהשוואה לפרה ברפת��

. . תפוקת חלב נמוכה לעז במרעה לעומת עז בדירתפוקת חלב נמוכה לעז במרעה לעומת עז בדיר��

. . מחיר גבוה באופ� משמעותי לעומת תוצרת מחלב בקרמחיר גבוה באופ� משמעותי לעומת תוצרת מחלב בקר��

. . עלות ייצור גבוהה ביחס לחלב בקרעלות ייצור גבוהה ביחס לחלב בקר��

. . עונתיות בייצור החלב מקשה על פיתוח שווקי� חדשי� וביסוס�עונתיות בייצור החלב מקשה על פיתוח שווקי� חדשי� וביסוס���

..הקמת מחלבה לייצור מוצרי חלב מצריכה אישור משרד הבריאותהקמת מחלבה לייצור מוצרי חלב מצריכה אישור משרד הבריאות��

. . רגישות הענ( למצב בטחוני ומדיני המשפיעי� על שוק הבשררגישות הענ( למצב בטחוני ומדיני המשפיעי� על שוק הבשר��
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OO  ––הזדמנויות הזדמנויות 

..שימור וניצול עתודות קרקע לאומיתשימור וניצול עתודות קרקע לאומית��

הקמת מחלבה לייצור מוצרי� מאפשרת השתלבות בשוק המקומי הקמת מחלבה לייצור מוצרי� מאפשרת השתלבות בשוק המקומי ��

..וביצואוביצוא

TT  ––איומי� איומי� ��

. . כניסה לא מבוקרת של יצרני� עלולה לשחוק את מחיר המכירהכניסה לא מבוקרת של יצרני� עלולה לשחוק את מחיר המכירה��

. . הרפורמה בענ( חלב הבקר עלולה להשפיעה על מחיר חלב העזי�הרפורמה בענ( חלב הבקר עלולה להשפיעה על מחיר חלב העזי���

). ). דיר במרעהדיר במרעה((רגישות הרווחיות של הענ( למזג אוויר ולמשקעי� רגישות הרווחיות של הענ( למזג אוויר ולמשקעי� ��

).).בעיקר של מוצרי� סופיי�בעיקר של מוצרי� סופיי�( ( חשיפה ליבוא מתחרה וזול חשיפה ליבוא מתחרה וזול ��
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מדיניות משרד החקלאות כלפי ענ( הצא� מדיניות משרד החקלאות כלפי ענ( הצא� 

בתחו� היק( ייצור החלבבתחו� היק( ייצור החלב

מכסות לעומת ייצור מכסות לעומת ייצור ((פיקוח על היקפי ייצור החלב פיקוח על היקפי ייצור החלב ��

))בפועלבפועל

תמורה למגדל מעבר למכסה שנקבעה לו תמורה למגדל מעבר למכסה שנקבעה לו ��

::אלטרנטיבות להמש� אלטרנטיבות להמש� ��
ביטול המכסות ביטול המכסות ��

) ) מצב נוכחימצב נוכחי((ניהול גמיש ניהול גמיש ��

תוספת שנתית מדורגת תוספת שנתית מדורגת ��

מחיקת מכסות עקב אי ביצוע מחיקת מכסות עקב אי ביצוע ��
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אגודת הנוקדי�אגודת הנוקדי�

 מגדלי  מגדלי 200200, ,  מגדלי כבשי� לחלב  מגדלי כבשי� לחלב 100100: : חברי� באגודהחברי� באגודה��

 עדרי�  עדרי� 500500  ��מתו� כמתו� כ(( מגדלי עזי�  מגדלי עזי� 5050  ��כבשי� לבשר וכבשי� לבשר ו

). ). בסקטור היהודיבסקטור היהודי

: : י חברי האגודה לעומת ס� הענ(י חברי האגודה לעומת ס� הענ(""יצור חלב עזי� עיצור חלב עזי� ע��

  3.43.4לעומת לעומת ) ) 7575%%  ��ככ(( מיליו� ליטר של חברי אגודה  מיליו� ליטר של חברי אגודה 2.52.5

).).בכבשי� האחוז גבוה בהרבהבכבשי� האחוז גבוה בהרבה((מיליו� ליטר בכלל מיליו� ליטר בכלל 
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מטרות אגודת הנוקדי�מטרות אגודת הנוקדי�
יצור חלב יצור חלב ..אא

..כולל המחירכולל המחיר, , ארגו� ובקרה על שיווק החלבארגו� ובקרה על שיווק החלב��

..קר� לסבסוד המחיר בעונות חלשותקר� לסבסוד המחיר בעונות חלשות��

. . עידוד ציבורי לצריכת מוצרי חלב צא�עידוד ציבורי לצריכת מוצרי חלב צא���

. . טיפול בייצוא גבינותטיפול בייצוא גבינות��

בשר בשר . . בב

. . עזרה מקצועית למגדלי�עזרה מקצועית למגדלי���

..טיפוח גזעי� לבשרטיפוח גזעי� לבשר��

מטרות כלליותמטרות כלליות..גג

..סיוע מקצועי והכוונה למגדלי�סיוע מקצועי והכוונה למגדלי���

. . סיוע וקשר בכל הקשור במניעת גניבות צא�סיוע וקשר בכל הקשור במניעת גניבות צא�, , עזרהעזרה��

. .  מגדלי� מגדלי�6060  �� בשימוש כ בשימוש כ��" " רחלי�רחלי�""תכנת תכנת ��
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דוגמא לתמחור ליטר חלב בעדר עזי� לחלבדוגמא לתמחור ליטר חלב בעדר עזי� לחלב

תמחיר חלב עיזים ₪  - נערך ב- 5/2001

עבור עדר של 400 חולבות 

אחוז מסךעלות ב- ₪סך שנתי

העלותלליטרלאםכמותמחיריח'סעיף

מזון

0.775499.1386.80.595126%ק"גתערובת עיזים1

0.800162.9130.30.20059%ק"גתערובת + שחת משובח לפיטום2

0.549197.4108.40.16677%ק"גתירס או קטניות (גרעינים שלמים)3

0.560241.2135.10.20799%ק"גשחת קטניות4

0.16648.28.00.01231%ק"גקש למזון5

768.61.182552%ת.ע.1סה"כ מזון

הוצאות שוטפות אחרות

0.16650.08.30.01281%ק"גקש ריפוד6

818.0144.00.221510%ק"גאבקה - תחליף חלב7

212.024.00.03692%חודשוטרינריה8

212.024.00.03692%חודשתרופות9

0.07650.045.50.07003%לליטרהובלת חלב10

6%969.058.10.08944%שונות (% מהשוטפות ללא הובלה ושונות)11

303.90.467621%סה"כ שוטפות
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 דוגמא לתמחור ליטר חלב בעדר עזי� לחלב דוגמא לתמחור ליטר חלב בעדר עזי� לחלב��המש�  המש�  

1,072.61.650173%סך עלות מזון ושוטפות אחרות

4%1,072.642.90.06603%הנהלה וכלליות (% מסך השוטפות)12

1,115.51.716176%סך הוצאות משתנות

עלות עבודה, פחת וריבית

4301.50645.00.992344%י"עעבודה עצמית13

2151.00215.00.330815%י"עעבודה שכירה14

163.20.251111%ת.ע.2פחת וריבית15

1219.55%61.00.09384%ת.ע.3ריבית לאינוונטר16

1,084.21.668073%סך הוצאות עבודה, פחת וריבית

2,199.73.3841149%סך הוצאות

723.81.113549%ת.ע.4סה"כ תוצר לוואי

2.2706100%ללא מיסים והיטליםסה"כ עלות יצור חלב גלמי


