
ענת גרוס שון, מנכ"לית חטיבת החלב בתנובה: "לאחר 4 שנות מחקר 
ופיתוח, שנעשו בשיתוף עם רפתות וטכנולוגי המזון של תנובה, זהו 

צעד ראשון ומשמעותי בהגשמת חזון, שנועד להיטיב עם כל החוליות 
בשרשרת ייצור החלב"  תנובה משיקה את 'חלב משק', המבוסס על 

שיפור הזנת פרות בתוסף תזונה ייחודי, המבוסס על זרעי פשתן 
ומכיל אומגה 3. מדובר במהלך ראשון מסוגו בישראל לקידום תזונה 

בת קיימא, הן לטובת בריאות הפרה, הן לשיפור איכות הסביבה, בשל 
הפחתת פליטות גז מתאן ממערכת העיכול של הפרות, והן עבור 

הצרכן, המקבל חלב בעל ערכים תזונתיים משופרים באופן טבעי, 
ללא תלות בתוספות והעשרות חיצוניות. חלב משק יימכר במחיר 

מרבי לצרכן של 6.20 שקלים, וזאת לאחר פניית תנובה לממונה על 
ההגבלים העסקיים בבקשה לקבוע מחיר מרבי לצרכן, כדי לוודא 

שמחיר חלב משק לצרכן יהיה קרוב למוצרי החלב המפוקחים

בשלב הראשון 2 רפתות
בשלב זה שותפות לפרויקט שתי רפתות ישראליות: רפת הרדוף 

ורפת הבונים, שנרתמו להוספת התוסף למזון הפרות. תקדים מוצלח 
מאוד של הזנת הפרות בתוסף מבוסס פשתן ויצירת שרשרת ייצור 

בת קיימא )Sustainable Food System( היה בצרפת, שם למדה תנובה 
את התחום מקרוב. ממחקר שנערך בארץ על ידי מכון וולקני ברפת 
דרום שבקיבוץ גת, במשך כשנה וחצי )מחודש ספטמבר 2013 ועד 
סוף חודש מרץ 2015( עולה, כי הוספת תוסף המזון הובילה באופן 

ישיר לשיפור בריאות הפרה. היתרון הסביבתי מתקבל כתוצאה 
מהעובדה שמערכות העיכול של הפרות מפיקות כ-15% פחות גז 

מתאן בזכות התזונה המשופרת. המהלך משלב נדבך סביבתי נוסף, 
הכולל מעבר לאריזות שעשויות מחומר גלם ידידותי לסביבה. תנובה 

 ,FSC קיבלה את תו איכות הסביבה של ארגון היערות העולמי

המוודא כי חומר הגלם לאריזות 
מגיע מיערות ייחודיים, 

שמנוהלים תוך שמירה על 
המערכת האקולוגית שלהם. 

סקר TGI 2014 עולמי שנערך 
בקרב 48 מדינות, מצא כי 

ישראל מדורגת במקום השלישי 
בנכונות צרכניה לרכוש מוצרים 

ידידותיים לסביבה. כמו כן, 
מחקר טלסקר, מספטמבר 2015 

קובע כי 40% מהישראלים 
מעוניינים לרכוש מוצרי 

מזון של חברות שמוצריהם 
ידידותיים יותר לסביבה. 

השקת 'חלב משק' הינה מענה 
משמעותי לדרישה זו. 

יותר אומגה 3 באופן טבעי
חלב משק הינו פיתוח ראשוני מסוגו אשר מכיל יותר אומגה 3 באופן 
טבעי באמצעות הזנה שונה של הפרות. בנוסף, חלב משק מכיל איזון 
טוב יותר בין אומגה 3 לאומגה 6, לעומת חלב רגיל, המומלץ על ידי 

רופאים ותזונאים. לחומצות השומן  מסוג אומגה 3 ישנה השפעה 
חיובית חשובה על פעילותו התקינה של גוף האדם. הן אחראיות 

לאיזון רמות השומנים בדם, מניעת מחלות לב וכלי דם, מניעת 
דלקות, הגברת הקשב והריכוז, שמירה על תפקוד תקין של המוח ואף 
לשיפור מצב הרוח, אך למרות נחיצותן, גוף האדם אינו מסוגל לייצר 

אותן בעצמו, ולכן דרושה לו אספקה חיצונית.  ▲

תנובה במהלך חדשני של תזונה בת 
קיימא לאורך כל שרשרת הייצור

תנובה פנתה לממונה על ההגבלים העסקיים וקיבלה אישור לקביעת מחיר מרבי לצרכן, שיעמוד על  
6.20 ₪  כדי לוודא שמחיר חלב משק לצרכן יהיה קרוב למוצרי החלב המפוקחים. 

משיקה את 'חלב משק' - הראשון בישראל בעל ערכים תזונתיים משופרים באופן טבעי •

מוצר חדש לתנובה. 
חלב משק

מזכ״ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום )אבו( וילן התייחס 
בדיון על תקציב משרד החקלאות בוועדת הכספים בכנסת ואמר 

״מדובר בתקציב ללא כל בשורה. דברי ההסבר שלו לוקים באי 
דיוקים חריפים. המחירים לצרכן לא יורדים. אין שום הגדלת 

תקציב להשקעות כמקובל במדינות ה-OECD. היצוא החקלאי 
ירד במיליארד שקלים בשנים האחרונות ואין בתקציב כל תשובה 

לכך. את הקמת השוק הסיטונאי שיכול להביא להורדת מחירים 

לצרכן מייבשים והבשורה היחידה שלו היא שמה שהיה הוא מה 
שיהיה. אתמול ציינה הכנסת את יום החקלאות ודבר מכל מה 

שהעלו והציעו ראש הממשלה, השרים וחברי הכנסת לא מופיע 
באין תקציב זה״. גורם בכיר במשרד החקלאות מיהר להזכיר כי 
ההתאחדות היא זו שמנעה הסכם מקיף עם משרדי החקלאות 
והאוצר, דבר שהיה משנה לחלוטין את החקלאות ועתידה.  ▲

ביקורת על תקציב משרד החקלאות
שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל הציג בתחילת נובמבר את תקציב המשרד בוועדת 

הכספים בכנסת וזכה מיד למתקפה מצד חקלאי ישראל •
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