
אם תרצו, הרי שיש כמה סיבות למשבר הנוכחי בחמאה. 
ראשית יש לדעת כי החלב הגולמי הוא המקור לחלבון ולשומן 

והיות והביקוש לשומן גבוה בכ-100 מיליון ליטר מהביקוש 
לחלבון הרי שכך נצר המחסור. בעבר יצרו עודפים של החלבון 

בכדי לעמוד בביקוש לשומן והשוק הגיע למצב של מלאי 
אבקת חלב גדול בעוד שלמערכת אין אפשרות לייצר בעודפי 
חלבון. לכן התכנון בשנים האחרונות מביא בחשבון חוסרים 

בשומן המתבטאים בחוסרים בחמאה תעשייתית וחמאה 
שולחנית. זו גם הסיבה שנפתחו מספר מכסות פטורות ממכס 

לייבוא חמאה תעשייתית ושולחנית. בתקופות מסוימות 
השוק נתקל במחסור, ממש כמו בתקופה הזו. סיבה נוספת, 

המחירים הגבוהים של חמאה בעולם, הגידול בביקוש לשומן 
חלב הינה תופעה עולמית המסבירה גם את הגידול בביקוש 

בארץ וגם את עליית המחירים בעולם. הסיבה לעלייה 
בביקוש לשומן חלב הינה בין השאר בגין מעבר לצריכת 

שומנים מוקשים מהחי במקום שומנים מוקשים מהצומח 

והמחירים הגבוהים בעולם ההופכים את הייבוא לישראל 
לפחות אטרקטיבי ולכן הייבוא לא תמיד מצליח לפתור את 

בעיית המחסור.
סיבה שלישית למחסור בחמאה שולחנית, זהו מוצר הנמצא 

בפיקוח מחירים ובשנה האחרונה בגין אי עדכון המחירים 
נשחקה רווחיות ייצור החמאה ויתכן שזו אחת הסיבות 

למחסור. מנתונים שפרסמה מועצת החלב, עולה כי, לדוגמא, 
בשנת 2017 החברות הישראליות סיפקו חמאה שולחנית 

בהיקף של 5853 טון ואילו בשנת 2018 6650 טון, שזה גידול 
של כ-14 אחוז בייצור ולכן המשק הגיע לחודשי ינואר 

פברואר עם מלאי נמוך.  ניתן לצפות כי המחסור בחמאה 
בתוצרת ישראלית ילווה את המשק כל השנה, יחד עם זאת 

יש לקוות כי לקראת האביב המחסור יקטן ובקיץ ייתכן 
שיגדל שוב. בטווח הארוך, של שנים נעשים פעולות לאיזון 

בין הביקושים על ידי הגדלת תכולת השומן בחלב הגולמי 
בעיקר על ידי השבחה וטיפוח.   ▲

נמשך משבר החמאה 

משבר החמאה גורם לעליית מחירים במרכולים ולמחסור בקרב הצרכנים, גם היבוא אינו 
מצליח להדביק את הפער. בענף מקווים כי לקראת פסח השוק יירגע והחמאה תשוב 

למדפים ובתוך כך נעשים מאמצים למצוא פתרונות למחסור  •

מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות )פיצו"ח( במשרד 
החקלאות חשפו אתר פיראטי ששימש כמחלבה במושב יכיני 

)סמוך לשדרות( שבדרום הארץ, אשר פעל בניגוד לחוק. 
במקום נתפסו יותר מ-1,000 ליטר חלב שיועד להכנת מוצרי 

חלב שונים. עם חשיפת המקום, הפעילות הופסקה לאלתר. 
מחקירה ראשונית עולה כי  החשודים, תושבי אשקלון בשנות 

ה-40 לחייהם, אשר הפעילו את המקום, מכרו את החלב 
באופן לא חוקי למחלבות ברחבי הארץ. החשודים הועברו 

להמשך חקירה ונפתחו נגדם הליכים משפטיים. החלב שנמצא 
במקום הועבר להשמדה על פי צו רופא וטרינר. במהלך סיור 

שנערך במקום על ידי המפקחים, התגלה כי ייצור החלב 
במחסן נערך בסביבת עבודה מזוהמת, בעלת תנאים סניטריים 

קשים העלולים להוות סכנה ממשית לבריאות הציבור. 
מבירור, עלה כי מקום זה אינו מאושר על ידי משרד הבריאות. 

כמו כן, נמצאו מכלים אשר הכילו כמות של כ- 1,000 ליטר 
חלב שלא עברו תהליך פסטור ושווקו באופן שאינו חוקי 

למחלבות ברחבי הארץ.  ככלל, מכירת חלב באופן לא 
מפוקח היא עבירה כפולה. ראשית, תהליך ייצור החלב 

ומוצריו דורש את אישור משרד הבריאות, שכן חלב 

המיוצר בסביבת עבודה שאינה תואמת את הדרישות ואינה 
כוללת תהליכים חיוניים ליצור החלב עלול להוביל לסכנה 

לבריאות הציבור. כמו כן, חוק החלב קובע כי אספקת חלב 
תהיה למחלבות מאושרות.  ▲

יותר מ-1,000 ליטר חלב נתפסו באתר 
פיראטי והושמדו טרם שיווק בדרום הארץ

האתר נמצא במחסן של רפתן בדרום הארץ • מפקחי משרד החקלאות הפסיקו את 
הפעילות במקום לאלתר והחשודים הועברו לחקירה  •

החלב שנתפס
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התערובות שלנו, 
התוצאות שלכם!

תערובות עם תוצאות


