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 רקע

( ליבוא הרבנות הראשיתבהשפעת דרישת הרבנות הראשית לישראל )להלן  יעסוק זה דוח

 החלב. בענף על כדאיות היבוא והתחרות  ,מוצרי חלב בכשרות "חלב ישראל"

כוללים,  והם מן החי מוצרי חלב הם כינוי לכלל מוצרי המזון, שמרכיבם העיקרי הוא חלב

מוצרי החלב  ענףגבינות, שמנת, חמאה ועוד.  מעדני חלב, חלב ומשקאות חלב,בין היתר, 

על פי סקר הוצאות משקי בית שנערך על ידי  י המזון הגדולים בישראל.הוא אחד מענפ

 10-הסתכמה בכ וביצים חלבסך ההוצאה של צרכנים על מוצרי , 2017הלמ"ס בשנת 

מן המידע שיש בידי רשות  1מסך ההוצאה המשפחתית על מזון. %51-המהווים כ₪, מיליארד 

מהמכירות בענף  25%-כי מוצרי חלב ותחליפיו תופסים מעל ל עולה (הרשותהתחרות )להלן 

 2המזון.

הרשות מחקר  מטיוטתעולה  כך גם 3.ים ביותר במשקריכוזיאחד הענפים ה הואענף החלב 

  4.חוק המזון)ד( ל8השפעת סעיף על 

 :OECD-מחירי מוצרי החלב בישראל גבוהים באופן משמעותי ביחס למדינות הזאת ועוד, 

והאיחוד  OECD-בישראל לבין מדינות ה 5גבינות וביצים ,בין רמת מחירי חלבהשוואה 

, 100%-ו 79%-מלמדת שמחירי מוצרים אלה גבוהים בישראל ב 2017האירופי בשנת 

דרכים להסרתם של הזיהוי חסמי התחרות ושל חשיבות הכל אלה מלמדים על  6בהתאמה.

 בענף זה.

 , הישירות והעקיפות,השפעותאודות ה רשותההבחינה שקיימה עיקרי את מציג מסמך זה 

בשם "חלב הידועים  – יבוא מוצרי חלב בורע שאימצה הרבנות הראשית כשרותנהלי של 

 . ישראל"

עלולה לגרום על פי נהלים אלו  כשרותההעלות הכרוכה בהוצאת תעודת הרשות בחנה האם 

 מסתברת מכך וכתוצאה ,המיובאים חלבמוצרי ה עליית מחיריפגיעה בכדאיות היבוא או לל

 ברווחת הצרכנים. להביא לפגיעה 

                                                 
  חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו למשק ביתהכנסה והוצאה הלמ"ס,  1
הלן )ל 13, עמ' טיוטה להערות הציבור -)ד( ל"חוק המזון" 8מחקר השפעת סעיף (, 2020רשות התחרות ) 2

 קטגוריות המזון הגדולות ביותר. 30-(. המחקר מתייחס לד8מחקר 
 .34-28מ' , עדו"ח סופיהצוות לבדיקת התחרותיות והמחירים בשוק מוצרי המזון והצריכה )ועדת קדמי(,  3
 .15, עמ' טיוטה להערות הציבור -)ד( ל"חוק המזון" 8מחקר השפעת סעיף (, 2020רשות התחרות ) 4
 המוצרים בנפרד.הנתונים זמינים רק ביחס לקטגוריה הכללית ולא ביחס לכל אחד מ 5
6 , 27 April 20202017 PPP Benchmark resultsOECD,  

https://old.cbs.gov.il/publications19/households17_1755/excel/t04.xls
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/marketresearch-foodlaw
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/food_products_prices_kedmi_report_2012
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/food_products_prices_kedmi_report_2012
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/marketresearch-foodlaw
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PPP2017
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. הדרישות הרגולטוריות והחסמים העומדים בפני המבקשים לייבא מוצרי חלביוצגו , תחילה

 השפעתותיבחן "חלב ישראל" ייצור מוצרי חלב בכשרות הרבנות ל דרישת , תתוארר מכןחלא

תוצג המלצת  ,לבסוף שהיבוא עשוי להוות רסן תחרותי עבורם. החלבמוצרי על  שה זאתידר

 . הרשות

 יבוא מוצרי חלבדרישות רגולטוריות וחסמים בפני  .1

תוך סך , היקף היבוא ממוצרי החלב הוא אחד מענפי המזון הגדולים בישראל ענףעל אף ש

וקו שו 2018ומסתכם באחוזים בודדים. לשם המחשה, בשנת  נמוךהתוצרת המשווקת בארץ 

  7.(6.5%-)כ גבינות מיובאותטון  9,600-רק כ טון גבינות, מתוכם 148,000-שראל כבי

עשויים אשר והיבואנים אשר עומדים בפני  רגולטוריות ודרישות מספר חסמיםיתוארו להלן 

 .בהרחבה השפעות הכשרות על היבוא יתוארו, ולאחר מכן להסביר את היקף היבוא הנמוך

 חיי מדף .1.1

במוצר  תקין עשות שימושל שבו ניתןתאריך האחרון למתייחס  של מוצר מזוןחיי מדף  תוקף

בכלל, ומוצרי חלב  מזון חיי המדף של מוצריתוקף מטבע הדברים,  רו.והחל ממועד ייצ

 האם יש היתכנות לייבא את המוצר. יםשקובעהמשמעותיים הגורמים מהוא אחד בפרט, 

כולל הובלה של מוצרי החלב  נמשך לכל הפחות מספר ימים והוא ככלל, תהליך היבוא

 ימוצר ,ףנוסב. קמעונאיםפריקה בנמל היעד והפצה ל 8,הובלה ימית ,המוצא מהמפעל לנמל

זמן סביר למכור את המוצר  פרקאפשר שיתוקף  ילהיות בעלצריכים לקמעונאי  יםחלב שמגיע

 יום( 30)עד לייבא מוצרי חלב בעלי תוקף קצר  כדאי כלכליתלא ככלל לפיכך,  צרוך אותו.ול

  9.גבינות שונותומשקאות חלב , כגון: חלב טרי

 משרד הבריאותתקנות  .1.2

משרד של מזון לישראל חייב באישור שירות המזון הארצי מוצרי המעוניין לייבא  יבואן

ו עומדים . שירות המזון מוודא שהיבואן, המזון המיובא ואחסונ(שירות המזון)להלן  הבריאות

  10.בישראל הרגולטוריותבדרישות 

                                                 
 2018חלב לשנת מועצת השנתון  מקור: 7
 לרוב, יבוא מוצרי חלב מתבצע בהובלה ימית זאת נוכח העלויות הנמוכות ביחס להובלה אווירית. 8
 .2019המידע מבוסס על שיחות שקיימה הרשות עם יבואנים במחצית השניה של שנת  9

 ורקיש -משרד הבריאות, היחידה לפיקוח על מזון מיובא  10

https://www.halavi.org.il/wp-content/uploads/2019/06/%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-1.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/food/FoodImport/Pages/default.aspx
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כן היבואן נדרש " ועל "מזון רגיש-מסווגים כ חלב ומוצריו 11,משרד הבריאות נהליעל פי 

תהליך הבדיקה עלול לקחת  12להכניס את המוצרים לארץ. לעבור הליך פיקוח הדוק יותר כדי

שיעבור עד שיתקבל האישור. הזמן ק ימים ארוכים כאשר לא ניתן לדעת בוודאות מה פר

ימים, כגון:  30-60גם מוצרי חלב בעלי תוקף של נמנעים יבואנים מלייבא כתוצאה מכך, 

בעלי תוקף ארוך,  והם מתמקדים בעיקר במוצרים ,מעדני חלב או יוגורטיםגבינות לבנות, 

 כגון: גבינות קשות וגבינות חצי קשות.

 מכס .1.3

, מוצרי חלב חייבים 2017-קניה על טובין, תשע"זצו תעריף המכס והפטורים ומס  יפ על

 ,בשיעורי מכס גבוהים המגיעים לעשרות ואף למאות אחוזים ממחיר המוצר. כך לדוגמה

 גבינות שיעור המכס על יבואו 13,140%-מגיע ל )שולחנית( יבוא חמאהשיעור המכס על 

  14.כתלות בסוג הגבינה לק"ג₪  13.25לק"ג לבין ₪  8.04שונות נע בין 

באופן משמעותי כך שהיבואנים מתקשים לספק מחיר  לאחר תשלום המכס מחיר המוצר עולה

אינו כדאי מוצרי חלב רבים בוא יאטרקטיבי שיתחרה מול היצרנים בארץ. לאור זאת, 

 .כלכלית

אחד החסמים  עם יבואנים עולה כי שיעורי המכס הגבוהים הם ה הרשותמשיחות שקיימ

 .מוצרי חלב יבואבפני העומדים העיקריים 

 יבוא בפטור ממכס מכסות .1.3.1

)החל  מדי שנהמשרד הכלכלה בשל שיעורי המכס הגבוהים ועל מנת לעודד יבוא, מחלק 

יבוא גבינה בפטור מלא למכסות כמות מוגבלת של  , במסגרת הליך תחרותי,(2015משנת 

באמצעות תחרות  החלבמוצרי  להוזיל את מחיר ן העיקרית של המכסות היאמטרת ממכס.

בו הם בהליך תחרותי המכסות מחולקות ליבואנים לאחר השתתפות של מוצרים מיובאים. 

 מכסות פטורות ממכס .גבינההשייגבה הקמעונאי בעבור  מקסימוםמחיר נדרשים להציע 

                                                 
11 001.pdf-05https://www.health.gov.il/hozer/food 
 תהליכי יבוא מזון שאינו מן החי: "מזון רגיש" ו"מזון רגיל"משרד הבריאות,  12
פורסם ברשומות צו תעריף המכס והפטורים ממס קניה על טובין )הוראת  3.3.2020בעניין זה יוער כי ביום  13

 .31.12.2020תם שר האוצר ובמסגרתו בוטל המכס על יבוא חמאה עד ליום עליו ח 2020-( התש"ף3שעה מס' 
 קישור – 96-91, עמודים 4, פרק 1רשות המיסים, תעריף המכס ומס קניה, חלק  14

 

https://www.health.gov.il/hozer/food05-001.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/food/FoodImport/ImportsNonAnimalFood/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/food/FoodImport/ImportsNonAnimalFood/Pages/default.aspx
https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/he/UrlHash/CustomsBook?hash=5T%2Byp4yUv2b46fRZ4J6388RlFgBXxiGlXmDRME2muKpjXw6eFpowMRbutoy%2BySqpRj1i8AWDacRhwXgolFOl0JfJcXkaqsFBtyxw731XL6pOTgQo5HIOxuouHYwitz9NXaBRAiPILbRiPDfgwLhYjzSI0VhtNnq360GAF83~GYm~I8OAZavBEo2wRgpS4gd67Vx912jo5FlMbwiY%2BeOUiw%21%21
https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/he/UrlHash/CustomsBook?hash=5T%2Byp4yUv2b46fRZ4J6388RlFgBXxiGlXmDRME2muKpjXw6eFpowMRbutoy%2BySqpRj1i8AWDacRhwXgolFOl0JfJcXkaqsFBtyxw731XL6pOTgQo5HIOxuouHYwitz9NXaBRAiPILbRiPDfgwLhYjzSI0VhtNnq360GAF83~GYm~I8OAZavBEo2wRgpS4gd67Vx912jo5FlMbwiY%2BeOUiw%21%21
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יבוא  2018בשנת  ומאז היקף היבוא גדל באופן משמעותי. ,2014נתנו לראשונה בספטמבר 

כאשר  15טון, 9,600-, ועמד על כ2013הגבינות היה גדול פי שלושה ביחס ליבוא בשנת 

בכמויות קטנות ביחס  מדובר עדיין כאמור לעיל,  16כחצי מהיבוא נעשה במסגרת המכסות.

  .מוצרי החלבענף לגודל 

מסך  6.5%-כ רק חלב. כפי שצוין,המכלול החסמים שתוארו לעיל פוגע בכדאיות יבוא מוצרי 

המיובאות הן גבינות קשות, כאשר  הגבינותהמשווקת בארץ, מקורן ביבוא. מרבית הגבינות 

א במסגרת המכסות הפטורות ממכס. כפי שיוסבר להלן, נהלי הכשרות של ובחלקן הגדול מי

 . הם חסם נוסף העומד בפני היבואנים הראשית הרבנות

 למוצרי חלב מיובאים כשרות .2

הקובעת מהם סוגי  שמקבלים עליהם יהודים שומרי מצוות, מערכת כללים היא כשרות

מסמיך את  ,1983-איסור הונאה בכשרות, תשמ"גחוק  ה.המותרים והאסורים באכיל מזוןה

  17.למוצרי מזוןאשר רשאי לתת אישור כשרות  בישראל גוף היחידלהרבנות הראשית 

מזון מחו"ל, תעודת הכשרות למוצר ניתנת על ידי גופי כשרות פרטיים  מייבאים מוצרכאשר 

וההשגחה על מוצרים מיובאים נעשה  תהליך הפיקוח 18שהוסמכו על ידי הרבנות הראשית.

ר מוצר המזון מגיע שנקבע על ידי הרבנות הראשית. בנוסף, כאש מוגדר בהתאם לסט כללים

לארץ הוא עובר בדיקה נוספת על ידי הרבנות הראשית ורק לאחר מכן הוא מקבל חותמת 

 כשרות ונחשב ככשר. 

יבואן המבקש למכור את מוצרי המזון לקהל לקוחות גדול ככל הניתן, כשרות היא תנאי עבור 

הימכר ברשתות לא יוכלו מוצרי המזון להראשית הכרחי. ללא תעודת כשרות מאת הרבנות 

יוצא מכך, היבואנים מעדיפים לרכוש שירותי כשרות  כפועל הכשרות.המזון הקמעונאיות 

קיבלו אישור מוצרי מזון ששיש לציין מוצרי מזון המיובאים לארץ. הרוב המוחלט של עבור 

בכל העולם שרים ככונחשבים  Kמשולש או  OU-הדוגמת בינלאומי כשרות מגוף כשרות 

הליך הפיקוח נעשה בהתאם להוראות הרבנות אלא אם  ,ככשרים בישראלאינם נחשבים 

 . באופן פרטני הראשית והיא אישרה את המוצר ככשר

                                                 
 . 2018שנתון מועצת החלב לשנת מקור:  15
  2018פרסום רשימת הזוכים בהליך תחרותי גבינות לשנת משרד הכלכלה,  16
 .1983-לחוק איסור הונאה בכשרות, תשמ"ג 2סעיף  17
רשימת גופי כשרות המוכרים ע"י מחלקת היבוא לצורך שווקם בישראל כמוצרי הרבנות הראשית לישראל,  18

 מזון כשרים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
https://www.halavi.org.il/%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%91-2018/
https://www.gov.il/he/Departments/news/winners_cheese_import_2018
https://www.chamber.org.il/media/157504/list.pdf
https://www.chamber.org.il/media/157504/list.pdf
https://www.chamber.org.il/media/157504/list.pdf
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בהן נושא היבואן.  נוספות תהליך הפיקוח לשם קבלת תעודת כשרות כרוך בעלויות כספיות

ת חלק מהעלות קשור לתמחור גבוה יותר של המוצר על ידי היצרן וחלקה קשור לעלויו

. עלויות בהן נושא, מטבע הדברים, היבואן - ישירות לגוף שנותן את שירותי ההשגחה

  והאומדן שנעשה ביחס אליהן. העלויותיורחב אודות בהמשך 

 2000-הת ושנתחילת תיאור הפסיקה ההלכתית מ

מוצרי חלב שיוצרו לבין  "חלב ישראל"מוצרי חלב שיוצרו מ ההלכה היהודית מבחינה בין

, חלב ישראל הוא חלב שנחלב על ידי יהודי או בהשגחתו. (19חלב עכו"םאו ) "נוכריחלב "מ

 .חלב שנחלב ללא השגחת יהודיהוא כרי וחלב נבעוד 

מחלב  וומוצרים שיוצר חלב נוכרי מחלוקת בנוגע לכשרות שלהתגלעה בהלכה היהודית 

בו חלב  בי יערבהגוללא השגחת יהודי החשש ש שוםחז"ל חלב נוכרי מאסרו בעבר, נוכרי. 

חלקו הפוסקים האם להתיר חלב נוכרי במקום בו יש פיקוח ננו, יבימ 20בהמה שאיננה כשרה.

נוכרי וישנם חלב  ךועל כן, ישנם שבוחרים להחמיר ולא לצר .ו חלב אחרבממשלתי שלא יערב

 חלב נוכרי.ב לצרוך ולהשתמשמקלים ה

, החלב מוצרי בכשרותמחמירים נהלים הרבנות הראשית  קבעה, 2000-בתחילת שנות ה

, גם אם יש לו תעודת כשרות המיוצר מחלב נוכריחלב  מוצרל תת אישור כשרותולפיהם אין ל

הנוהל החדש שקבעה י על פ 21.שהוסמך על ידי הרבנות הראשית לישראלמגוף כשרות 

כאשר  בימים אלוולכן "עת הצורך" -ך חלב נוכרי הוא רק בור, ההיתר לצהרבנות הראשית

 : חלב נוכרי העניק תעודת כשרות למוצרים המכיליםאין סיבה ל "שפע"-חלב ישראל מצוי ב

ודבש,  היתר זה, לדעת הכל, הוא קולא בעת הצורך, ולכן בארץ הקודש זבת חלב"

במקום שיש חלב ישראל בשפע, אין סיבה לאשר חלב שחלבו נכרי. משום כך 

 22 ".מוצרים שיש בהם חלב עכו"ם אינה מאשרת לייבא חלב עכו"ם, או הרבנות

                                                 
 ראשי תיבות של: עובדי כוכבים ומזלות. 19
 פרק ב משנה ז. –זרה משנה, מסכת עבודה  20
מדיניות הרבנות הראשית למוצרי חלב מיובאים מפורטת במדריך למפקחי כשרות שמפורסם באתר האינטרנט  21

. יש לציין כי https://www.gov.il/he/departments/policies/nohal_kosher_supervisorשלה: 

 האיסור אינו נוגע לחמאה המיוצרת מחלב נוכרי או למוצרי מזון המיוצרים מאבקת חלב נוכרי.
, עמ' תחומין כ"ג, מדיניות הרבנות הראשית במוצרי חלב נכרי(, 2002-דורון )תשס"ג-הרב אליהו בקשי 22

463-472. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/nohal_kosher_supervisor
https://www.zomet.org.il/?CategoryID=258&ArticleID=274
https://www.zomet.org.il/?CategoryID=258&ArticleID=274
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פסק ההלכה שפרסמה הרבנות הראשית לישראל אינו מפרט כיצד הוחלט כי איננו נמצאים 

שימוש כמו כן, בפסק ההלכה עצמו מצוין כי ישנם פוסקים המתירים . כעת "בשעת הצורך"

 .ב נוכריבחל

בשל האיסור הגורף להעניק כשרות למוצרי מזון המכילים חלב נוכרי נאלצים היבואנים 

חלב ישראל בלבד. כפי שנראה בהמשך, השימוש בחלב ישראל גורם לייבא מוצרים שיוצרו מ

 לעליית מחיר של מוצרי החלב המיובאים וכן לצמצום ההיצע שפתוח בפני היבואנים.

ארגוני  מעניקים בתפוצות כך,. לישראלייחודית הדרישה להשתמש בחלב ישראל בלבד 

לצד סימון ייחודי  שיוצרו מחלב נוכריאלפי מוצרי חלב תעודת כשרות לכשרות פרטיים 

אם לצרוך מוצרים בכשרות חלב ישראל  ההחלטה, בדרך זו. למוצרים שיוצרו מחלב ישראל

 נותרת בידי הצרכן.  או חלב נוכרי

 החלבענף "חלב ישראל" על שימוש בחובת ה ניתוח השפעת .3

לעשות שימוש בחלב ישראל  הנובעות מהחובההעלויות, הישירות והעקיפות,  יוצגובפרק זה 

והעלויות שכרוכות  תחילה יוצג תהליך הייצור מהרבנות הראשית. כדי לקבל אישור כשרות

  .בפרט אומדן העלויותעל כדאיות היבוא בכלל ו השפעתןולאחר מכן  בו

 ת חלב ישראליששל דר עלות תוספתית 3.1

ככלל, תהליך הייצור של מוצרי חלב כשרים כולל מספר שלבים עיקריים: חליבה, הובלת 

החלב למפעל, ניקוי פס הייצור, ייצור, הפרדת המוצרים הכשרים מכלל המוצרים במפעל 

 ואריזה.

 וההובלה החליבה בשעת השגחה עלויות

. לפיכך, כבר בשלב החליבה או בהשגחתו ב שנחלב על ידי יהודיהוא חלכאמור, חלב ישראל 

נדרש היבואן לשלוח משגיח כשרות שיפקח על התהליך. משיחות שנערכו עם יבואנים וגופי 

כשרות פרטיים עולה כי שלב החליבה נמשך בדרך כלל בין יומיים לארבעה ימים, כתלות 

נדרש היבואן  בהיקף הייצור וכמות החלב שמשמש כחומר גלם בתהליך הייצור. בפרק זמן זה

לשלם לגוף הכשרות הפרטי עבור שכר העבודה של המשגיחים, הוצאות אש"ל, טיסות, 

 הוצאות רכב והוצאות נוספות. 

גובה ההוצאות הנובעות מהצורך בפיקוח בשעת החליבה משתנה בהתאם לכמות הרפתות 

ל בהן מתבצעת החליבה ובהתאם לקיבולת מיכל איסוף החלב שמספק היצרן ליבואן. ככ
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שהיצרן עובד עם מספר רפתות גדול או בפיזור גיאוגרפי רחב תהליך החליבה נמשך זמן רב 

משגיחים. באופן דומה,  5-6-יותר ודורש כמות משגיחים גדולה יותר שיכולה להגיע גם ל

ככל שקיבולת מיכל איסוף החלב שיועד לאיסוף חלב ישראל גדולה יותר, כך תהליך החליבה 

דורש כמות משגיחים גדולה יותר. לאור זאת, ייצור שנעשה באמצעות נמשך זמן רב יותר ו

מספר רב של רפתות ובעזרת מיכל איסוף בעל קיבולת גדולה ידרוש מספר גדול של משגיחים 

ולכן יגרור עלויות גבוהות יותר באופן משמעותי. לעומת זאת, ייצור שנעשה באמצעות מספר 

שגיח בודד או לכל היותר שניים )למשל לעבודה רפתות מצומצם ומיכל איסוף קטן ידרוש מ

 במשמרות שונות( ולכן יהיה זול יותר. 

 והלאה הייצור משלב החל השגחה עלויות

העלויות בשלב זה נובעות הן מדרישות היצרן והן מתשלום לגוף הכשרות הפרטי. היבואן 

נדרש לשלם "פרמיה" ליצרן עבור ייצור כשר ובכלל זה התאמת המפעל לעמידה בכללי 

הכשרות, הפסקת הייצור הרגיל, ניקוי פס הייצור, שימוש בחומרי גלם כשרים, התערבות 

 המשגיח בתהליך הייצור ועוד. 

נוסף לכך, מרגע הגעת החלב למפעל נדרש היבואן לשאת בדרך כלל בעלות של משגיח ב

כשרות אחד, או יותר במידה שהמפעל עובד במספר משמרות ביום. המשגיח מפקח שהמפעל 

אכן עומד בכלל דרישות הכשרות ודואג שיעשה שימוש בחלב ישראל בלבד. בתום הייצור, 

שר מדובר בגבינות הן עוברות תהליך נוסף של מאוחסנים המוצרים הכשרים בנפרד וכא

או יישון. לבסוף, נדרש המשגיח לפקח כי בשעת האריזה נארזים רק המוצרים  23הבחלה

הכשרים. במקרה של גבינות שעוברות תהליך הבחלה או יישון שעשוי להימשך מספר 

 חודשים נדרש היבואן לשלוח את המשגיח פעם נוספת למפעל כדי שישגיח על תהליך

 האריזה.

לסיכום, העלות העודפת של דרישת כשרות "חלב ישראל" היא עלות  הפיקוח משלב החליבה 

עד לשלב הגעת החלב אל המפעל. העלויות בשלב המאוחר יותר )לאחר הגעת החלב אל 

שמפקחים בעולם בה נושאים גם ארגוני כשרות  –המחלבה( הן עלויות הכשרות "הבסיסית" 

  וכרי" והן אינן תלויות בדרישה לשימוש בחלב ישראל בלבד.על ייצור מוצרי "חלב נ

                                                 
 תהליך הבשלת הגבינה. 23
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 צמצום היצע המחלבות 3.2

זרים לבצע התאמות ושינויים בהליך  מיצרניםמוצרים כשרים דורש  יצור ,עילוסבר להכפי ש

מהיצרנים אינם מוכנים לבצע את השינויים לאור הכמויות הנמוכות שרוכשים  . חלקהייצור

ם אחרים, דורשים היצרנים "פרמיה" נוספת עבור ההתאמות היבואנים הישראלים. במקרי

שדורש הליך הייצור הכשר. ככל ש"הפרמיה" שדורש היצרן גבוהה יותר כך גדל הסיכוי 

אלו רלוונטיים גם במקום בו אין דרישה  ,לאמור לעישהיבוא יהפוך ללא כדאי עבור היבואן. כ

 לשימוש ב"חלב ישראל" בלבד. 

מטבע הדברים, נוכח הדרישות והעלויות הנוספות שמביאה עימה הדרישה להשתמש בחלב 

יא הדבר עשוי להבוהיבואנים  םחובה זאת מצמצמת את ההיצע שרואים בפניה ,ישראל בלבד

 יבוא.ליצירת חסם נוסף העומד בפני ה

, כל יצרן עובד עם מספר משתנה של רפתות כדי לקבל אספקת חלב עילתואר לכפי ש

הדרושה לייצור המוצרים שבכוונתו לייבא. לפיכך, במקרים בהם היצרן עובד עם מספר רב 

של רפתות נדרש היבואן לשאת בעלויות של מספר משגיחי כשרות למשך מספר ימים. מעבר 

לעלויות טיסה נוספות עבור משגיחי הכשרות הנוספים, בפרק זמן זה משלם היבואן שכר 

רכב ועוד. משיחות שנערכו עם יבואנים עולה כי במקרים  עבודה, הוצאות אש"ל, הוצאות

מסך  70%-אלו עלות ההשגחה של חלב ישראל מתוך סך עלות הכשרות עשויה להגיע לכ

 עלות הכשרות. 

כעולה מבדיקת הרשות עלויות השגחה גבוהות במקטע החליבה עלולות להשפיע על 

רבים, סביר להניח שהיבואן יבחר הכדאיות הכלכלית לייבא מוצרי חלב מסוימים. במקרים 

להימנע מרכישת מוצרי חלב מיצרנים שעובדים עם מספר רב של רפתות. כך עלה בשיחות 

 שקיימה הרשות עם ארגוני כשרות:

ש: כמה זה נפוץ שיבואן מוותר על יבוא מוצרי חלב בגלל שהיצרן עובד 

 עם מספר רפתות קטנות?

בחודש ]...[  טלפונים. יםמקבל יום יום אנחנו .: נפוץנציג ארגון כשרות

האחרון ולפני חודשיים היו לי יבואנים שרצו לייבא מוצרים של חלב 

ישראל. הם דיברו איתי ואפילו לא שלחתי רב למקום, אלא ביררתי 

בטלפון. אמרתי להם שהעלות תהיה מטורפת בגלל הצורך בחלב ישראל 

  ים. בדרך כלל שם זה מסתי]...[  ואופן העבודה עם הרפתות.
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מרשימות כשרות שונות המתפרסמות במרשתת עולה שיש מוצרי חלב רבים המקבלים הכשר 

מארגוני כשרות שונים, ללא הדרישה של חלב ישראל. כלומר, ביטול הדרישה לחלב ישראל 

יאפשר יבוא זמין ופשוט של אלפי מוצרי חלב כשרים שכבר היום עומדים תחת השגחה 

במקרים בהם מפעל מסוים נמצא כבר  24יהודים ברחבי העולם. משעת הייצור ונצרכים על ידי

דרש לשאת באופן ישיר בעלויות יתחת השגחה של גוף כשרות מוכר היבואן כלל לא י

 ההשגחה, אלא הן יגולמו במחיר אותו יקבל מהיצרן. 

דוגמאות למצב כזה עלו מספר פעמים בשנים האחרונות במסגרת בדיקות שקיימה הרשות 

שערכה  מאישור הסדר כובל ת פטורכך לדוגמה בבדיק .עסקאות שהגיעו לפתחהאגב בחינת 

", אחת המחלבות הגדולות Arlaמתוצרת " ביחס ליבוא מוצרי חלב  2018הרשות בשנת 

 ,בין היתר ,מלהגיע לישראל מנועיםבחו"ל  Arlaשמשווקת  רבים מוצרים עלה כי באירופה,

  25."חלב ישראל"כשרות בשל הדרישה לייצר ב

 אומדן עלות הדרישה לחלב ישראל 3.3

יבואנים שמצאו יצרנים בחו"ל שיהיה כדאי לייבא מהם מוצרי חלב תחת ההלכה המחמירה ה

של "חלב ישראל" עדיין נושאים בעלות כשרות גבוהה ביחס למצב בו היו יכולים לייבא את 

לחלב  אותם מוצרים עם כשרות "חלב נוכרי". להלן נאמוד את העלות העודפת של הדרישה

ישראל, ביחס למוצרים שמיובאים כיום לישראל. עלות זו כוללת את התשלום הנוסף שמשלם 

 היבואן לגוף הכשרות עבור הפיקוח וההשגחה בשלב החליבה וההובלה.

, נאספו נתונים ממספר יבואנים, בעלי מאפיינים שונים, העלות העודפתאת על מנת לאמוד 

במטרה לקבל מידע אודות עלויות הכשרות ביבוא מוצרי חלב. נוכח הקושי להפריד בין 

העלות של החיוב להשתמש בכשרות של "חלב ישראל" לבין סך עלות הכשרות, הושלם בסיס 

 בתחום הכשרות.שנעשה הנתונים בעזרת מחקר עבר 

עשה במספר יהעלות העודפת של יבואן ביבוא מוצרי חלב בכשרות חלב ישראל  אומדןחישוב 

עבור משרד  2015שלבים: תחילה, יוצגו נתונים שהוצגו בדו"ח אברמזון אשר נערך בשנת 

האוצר, ביחס לעלות המשקית הנובעת מכלל דרישות הכשרות ובכללן הדרישה לחלב ישראל 

                                                 
 לדוגמה: 24

 guide/?C=DAIRY+PRODUCTS-food-http://www.ok.org/consumers/kosher ; 

/products-dairy-https://www.italykosherlist.com/en/cat/kosher. 
 שטראוס שיווק בע"מ Arla Foods ambaהחלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל להסכם בין:  25

 .501514 רשות התחרות( 28.5.2018)

http://www.ok.org/consumers/kosher-food-guide/?C=DAIRY+PRODUCTS
https://www.italykosherlist.com/en/cat/kosher-dairy-products/
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/straussmarketingltd
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עדכניים שאספנו עלות קפו בהתבסס על נתוני לאחר מכן, הנתונים יתו 26ביבוא גבינות.

  .מיבואנים

על פי טיוטת דו"ח אברמזון, שיעור עלות ההשגחה בזמן החליבה מתוך סך עלות הכשרות 

במסגרת בדיקת הרשות עלתה אינדיקציה, מצד יבואנים, כי שיעור עלות . 65% -עומד על כ

עם זאת, משיחות  ותר.ואף י 70%-ההשגחה בחליבה מתוך סך עלות הכשרות נאמד בכ

שערכה הרשות עם נותני כשרות פרטיים עולה כי בחלק מהמקרים עלות ההשגחה בחליבה 

נמוכה יותר. כך למשל, כאשר יצרן עובד עם מספר קטן של מחלבות בפיזור גיאוגרפי 

מצומצם ניתן לשלוח משגיח אחד שיפקח על שלב החליבה, הייצור ומאוחר יותר על האריזה. 

יומיים -יום וחצי ותהליך הייצור יומיים-רים אלו, פעילות החליבה תימשך יוםלרוב, במק

וחצי. משום כך, ניתן להעריך באופן שמרני שבמקרים בהם משגיח אחד מפקח על עלות 

 מסך עלות הכשרות.  25%-החליבה עלות ההשגחה בזמן החליבה תהווה כ

מת שונות בין היבואנים במדגם קיימנתוני עלות עדכניים שנאספו על ידי הרשות עולה כי 

הבדלים אלו  27.₪ 4.7-0.9, שנמצאת בטווח של גבינה בעלות הכשרות הממוצעת לק"ג

כמו למשל כמות הרפתות ופיזורן הגיאוגרפי,  -נובעים בין היתר ממאפייני הרפתות 

כמו למשל סוג המוצר וכמות החלב שנדרשת לייצורו, וממאפיינים  –ממאפייני המוצר 

 מו למשל מועד הייצור שמשפיע על עלויות הטיסה. נוספים כ

בשל השונות בעלויות הכשרות ובמאפייני הייצור, נבחין בין עלות כשרות ממוצעת של גבינה 

צהובה לבין עלות כשרות ממוצעת של גבינות אחרות. אבחנה זו נעשית לאור היקף היבוא 

רו לעיל. מכסות אלו הגדול של גבינה צהובה כתוצאה מהמכסות הפטורות ממכס שתוא

 28מאפשרות ליבואנים לייבא כמות גדולה שמביאה גם להוזלת עלויות הכשרות.

להלן יוצג אומדן סך העלות העודפת המושתת על היבואנים בשל החיוב להשתמש  1בלוח 

בשל השונות . בממצאי דו"ח אברמזוןו בנתוני עלות עדכניים בחלב ישראל, תוך שימוש

ת של היבואנים ולאור הקשיים להעריך את השיעור המדויק של הגדולה בעלויות הכשרו

 יוצגו שני תרחישים:  עלות ההשגחה בחליבה מתוך סך עלות הכשרות,

                                                 
טיוטה  –אברמזון יורם ושות', בחינת עלויות הכשרות בישראל ומשמעות המונופול של הרבנות על הכשרות  26

 2015לאגף התקציבים במשרד האוצר, יוני ראשונית, מוגש 
 מקור: מענה לדרישת נתונים. 27
בנוסף, גם חיי המדף הארוכים של גבינה צהובה ביחס לגבינות אחרות כמו ברי וקממבר, תורם ליכולת לייבא  28

 כמות גדולה של מוצר זה. 
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באחד נעשה שימוש בנתוני דו"ח אברמזון, אשר נתמכים בנתונים עדכניים, לפיהם שיעור 

ני לפיו שיעור מסך עלות הכשרות, ואילו בשני נציג חישוב שמר 65%עלות חלב ישראל הוא 

 בלבד מסך עלות הכשרות.  25%עלות חלב ישראל הוא 

 

עבור כלל  אומדן העלות העודפת הנובעת משימוש בחלב ישראל ביבוא גבינות ,1' לוח מס

 :201829היבואנים במדגם לשנת 

 
כמות 

 (טון)

עלות בשער 

 הנמל 

 ₪30(מיליוני )

עלות 

 הכשרות

מיליוני ) 

)₪31 

עלות 

כשרות 

ממוצעת 

 )₪(לק"ג 

שיעור עלות 

 הכשרות מתוך

סך עלות  

 המוצר

שיעור עלות 

 כשרות 

 -חלב ישראל 

65% 

שיעור עלות 

 כשרות

חלב ישראל  

-25% 

גבינה 

 צהובה
2,998 48.9 2.7 0.9 5.7% 3.7% 1.4% 

גבינות 

 אחרות
549 17.7 1.6 2.9 9.9% 6.5% 2.5% 

 

נעה בין  כשרות חלב ישראל ביחס לעלות המוצר עלותשיעור  ,1בלוח מס' על פי הנתונים 

באופן משמעותי  עלות זאת מגדילה .ות בסוג הגבינה ובמאפייני הייצורכתל 6.5% לבין 1.4%

יבוא מעלויות  לא מבוטל את הוצאות היבואן על קבלת אישור כשרות ועשויה להוות חלק

  .המוצר לישראל

 , ולכן הואמוצר שאינו כשר כיום אלייבמתייחסת למקרה בו היבואן מבקש  1עלות בלוח ה

 כשרות "חלב נוכרי" ל"חלב ישראל". לעומת זאת, נדרש לשאת בעלות התוספתית שבין

, מוכר תחת השגחה של גוף כשרות מוצרי חלב שכבר נמצאים אלייבכאשר יבואן מבקש 

יבה הן בחל -כלל עלויות הכשרותלשאת באופן ישיר ב היבואן יידרש – משעת הייצור בלבד

משאר הייצור  ישראל הדרישה ההלכתית להפריד את הייצור של חלב לאור זאת. והן בייצור

כלל יישא היבואן בזה כבמקרה  ,לכן .להסתמך על הכשרות הקיימת שאינה מאפשרתבמפעל, 

  .מסך עלות המוצר 9.9%-ועד כ 5.7%נעה בין  1כפי שמוצג בלוח שעלות כשרות 

                                                 
 החישובים מציגים ממוצע משוקלל על פני המוצרים השונים במדגם. 29
 .ית כוללת של המוצר בשער הנמל בש"ח ללא מע"מ )ללא עלות שירותי הכשרות(עלות שנת 30
 ללא מע"מ. ח"בש למוצר הכשרות שירותי של שנתית עלות סך 31
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במקרים בהם מדובר במוצר שכבר זוכה לכשרות מסוג "חלב לפיכך, ביטול הדרישה האמורה 

 כל עלות הכשרות. של כמעט ביא לחסכון הנוכרי" עשויה ל

אלא שעלות זאת, שהיא העלות הישירה שנובעת מכשרות חלב ישראל שנוספת על הכשרות 

הרגילה, היא רק חלק מצומצם וקטן מהעלויות הכוללות הנובעות מכשרות חלב ישראל. עיקר 

לות נובעת מצמצום היצע מוצרי החלב והיצע המחלבות המתחרות על ליבו של הצרכן הע

למכור את מוצריהם  המקומייםכפי שתואר לעיל. צמצום זה מאפשר ליצרני מוצרי החלב 

 בתנאים שאינם תחרותיים.

 צמצום תחרות ופגיעה בצרכנים 3.4

היתרי הכשרות  ללהסתמך עאינה מאפשרת ליבואנים  דרישת הכשרות מסוג "חלב ישראל"

כשרות "חלב )ב ארגוני כשרות שונים נותניםש ,בעולם חלב אלפי מוצרי הקיימים של

את המוצרים  אלייבעל מנת שיהיה ניתן  כתוצאה מכך,. ם לישראלאות אולייב ,(כרי"ונ

. פעמים רבות , ברפתות ובמחלבהתהליך מתן הכשרות כל לעבור אתעל היבואנים לישראל, 

-מייקר את עלות המוצרים ב מעוניינים בכך וגם אם הדבר מתאפשר התהליךהיצרנים אינם 

המונע כניסה לשוק  מהווה חסם , דרישת הרבנותבמובן זה ., כפי שהוצג לעיל5.7%-9.9%

על  צות צורכים כמוצרים כשרים, ובכך משפיעהיהודי התפורבים ש מוצריםהישראלי של 

 . הנמכרים בישראל החלב מגוון מוצרי

הדרישה מעלה את מחיריהם של מעט המוצרים שצולחים את חסמי היבוא ומגיעים  בנוסף,

על התחרות בתחום  של שתי השפעות אלו, דרישת "חלב ישראל" משפיעהכפועל יוצא לארץ. 

  .מוצרי החלב בישראל

צמצום היצע מוצרי החלב שניתן לייבא לישראל גורר עלות בגין אובדן התחרות, לרבות 

יבוא של מוצרי חלב נוספים אשר עשויה הייתה להתפתח כתוצאה מהתחרות הפוטנציאלית, 

על היצרנים המקומיים מפני  נהאת מחיר המוצרים המיובאים ומג מעלהלישראל. עלות זאת 

מושפע גם למוצרים מקומיים ם. המחיר שיקבע בשיווי משקל תחרות עזה יותר מצד היבואני

יבוא נמוך יותר כך יקבע בשיווי משקל מחיר נמוך . ככל שמחיר ההמוצרים המיובאיםממחיר 

 יותר ולהפך. 

המחשה לדברים נמצאת בבדיקה שערך משרד הכלכלה שעסקה בהשפעה שהייתה ליבוא 

אפשרה המדינה מכסה  2015משנת  גבינה צהובה במכסות פטורות ממכס. כזכור, החל
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לעיל(. הבדיקה העלתה  1.3.1מצומצמת של יבוא גבינה צהובה בפטור ממכס )ראו סעיף 

שיבוא הגבינה הצהובה נעשה במחיר נמוך מהמחיר המקומי והוא גרם להוזלה של עשרות 

ת הוזלה זאת היא תוצאה של יבוא של כמו 32אחוזים במחירים לצרכן של המוצרים המקומיים.

מצומצמת של גבינה צהובה ללא מכס ביחס לכלל הכמות הנמכרת בישראל. יש לשער שלו 

היה מתאפשר יבוא של כמות גדולה יותר של גבינה ללא מכס, היה לדבר אף השפעה עמוקה 

 ומשמעותית יותר על מחירי המוצרים המקומיים. 

צפוי כשרות באופן דומה, ביטול החובה להשתמש בחלב ישראל על מנת לקבל אישור 

את כושרם התחרותי של היבואנים, הן מבחינת מגוון המוצרים המיובאים והן מבחינת  להגביר

עלות היבוא. הסרת חסם זה בפני היבואנים עשויה לייצר לחץ תחרותי שיגרום גם להורדת 

 החלב.  בענףמחירם של מוצרים מקומיים 

מאישור הסדר ". בבדיקת פטור דוגמה קונקרטית למוצר כזה היא גלידה ממותג "האגן דאז

עלה שמותג זה מוכר ככשר בכל העולם על ידי  201833נוספת שערכה הרשות בשנת כובל 

אף שנעשה בו שימוש בחלב נוכרי. אך מכיוון שמסיבות שונות אין  OUארגון הכשרות 

אפשרות לייצר מותג זה תחת כשרות "חלב ישראל" לא ניתן למכור אותו בישראל ברשתות 

ק הגדולות ובעסקים אחרים, שנמצאים תחת הפיקוח של הרבנות הראשית. כלומר, השיוו

.  הדרישה ל"חלב ישראל" היא גורם משמעותי בנוכחות הקטנה של מותג זה בישראל

ענף הגלידות כולו שמגלגל מאות מיליוני שקלים בשנה. עוד עלה  כתוצאה מכך מושפע גם 

טן של מתחרים, ובמיוחד בקטגוריית הסופר ק רענף הגלידות מאופיין במספמהבדיקה כי 

. כניסה של מותג "האגן דאז" לקטגוריית הגלידות סופר פרימיום בה יש שחקן דומיננטי אחד

 עם הצרכנים.בכך ולהיטיב  בתחום זה פרימיום הייתה עשויה לעודד את התחרות

 מסקנות והמלצות 4

המחייבת מוצרי חלב מיובאים להיות  2000-פסיקת הרבנות הראשית מתחילת שנות ה

מתוצרת "חלב ישראל" בלבד מצמצמת באופן משמעותי את היצע המוצרים שניתן לייבא 

לישראל, מוצרים שאילו היו מיובאים לישראל היו עשויים להגדיל את מגוון המוצרים 

                                                 
 -משרד הכלכלה, ההשפעות החיוביות של ההליך התחרותי על שוק הגבינה הצהובה  32

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/cheeseeffect2017/he/CheeseEffect08062017.pdf 
החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל להסכם בין: ג'נרל מילס ישראל בע"מ לבין נגה גלידות שותפות  33

 .501548 רשות התחרות( 18.7.2018) מוגבלת

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/cheeseeffect2017/he/CheeseEffect08062017.pdf
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/nogaicecream
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/nogaicecream
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/nogaicecream


 
 

 

15 

שהיא כאמור אחת הקטגוריות המשמעותיות  –ב ולהגביר את התחרות בקטגוריית מוצרי החל

 ביותר בענף המזון מבחינת היקף המכר הכספי בישראל. 

עבור אותם מוצרים שמצליחים היבואנים לייבא כיום תחת ההלכה המחמירה, הם משלמים 

כאשר מדובר במוצרים הזוכים . ביחס לעלות המוצר 1.4%-6.5%-עלות עודפת שנאמדת ב

 כוללת כמעט את כל עלות הכשרות ונאמדת עלות זאת ,מסוג "חלב נוכרי"כבר כיום לכשרות 

 .9.9%-5.5%-בכ

הכשרות והחיוב להשתמש בחלב מלבד כאמור, ישנם מספר חסמים ליבוא מוצרי חלב 

הם שיעור המכס הגבוה ודרישות משרד הבריאות. עם  מבניהםישראל. החסמים המהותיים 

, גם בהינתן םובה להשתמש בחלב ישראל עשוייזאת, הקלה בדרישות הכשרות וביטול הח

של מוצרי חלב מקומיים, ם של מוצרי חלב מיובאים ולהביא לירידת מחירהחסמים האחרים, 

  ובכך לסייע לציבור הצרכנים.

לאור זאת, המלצתנו היא לאפשר מתן כשרות למוצרי חלב המכילים חלב נוכרי, תוך יידוע 

באופן זה תשאיר הרבנות את הבחירה בסוג הכשרות  הצרכנים על סוג החלב שמכיל המוצר.

 בידי הצרכנים ותאפשר ליבואנים לפעול בהתאם לשיקולי כדאיות כלכלית.

 


