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חלבונים להמונים

מהפכת החלבון האלטרנטיבי וההזדמנויות בשוק הישראלי



לבשרתחליףהמהוויםמוצריםשלבהופעתםחדהלעליהעדיםאנוהאחרונהבשנה

בפרסומותצופיםאובמסעדותאוכלים,בסופרקניותעורכיםאםבין.החימןולמוצרים

Beyondכמוחברות,בטלוויזיה meatו-Impossible foodsנכבדחלקלתפוסמתחילות

.רביםצרכניםשלובתודעהבצלחת,במקרר

שלושישנן.החילעולםאלטרנטיבימקורםאשרמוצריםמתאראלטרנטיביחלבון

:אלטרנטיבייםחלבוניםלהפקתמרכזיותטכנולוגיות

,מהחילמזוןתחליפייםמזוןמוצריהמייצגמונחהואאלטרנטיביחלבון

מתקדמותטכנולוגיותבמגווןהמיוצרים

מקורותעלמבוססיםלצרכניםהמוכריםהאלטרנטיביהחלבוןמוצרימרבית,כיום
בפרמנטציהשימושעושיםומקצתם,צמחיים

,סויה,אפונה:כגוןצמחייםממקורותחלבוןהפקת-צמחיממקורחלבון

הטעםדימוילצורךמתקדמותבטכנולוגיותשימושתוך,ועודעדשים

החימןבשרשלוהמרקם

שיטות להפקת חלבון אלטרנטיבי

תאיםמספרנדגמיםמהייצורכחלק.במעבדהבשרגידול-מתורבתבשר

שקיימיםהתנאיםאתהמדמהמיוחדבמכשורגדליםואלהחייםמבעל

(ביוריאקטור)חייםבעלישלבגופם

שבהלדרךבדומה,בהתססההמיוצריםחלבונים-(תסיסה)פרמנטציה

החייםבעלמגוףתאיםדגימתכוללהתהליך.ויוגורטבירהמייצרים

החלבוניםייצורלצורךבשמריםושימוש
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Flexitarians-"אתלהפחיתהבוחריםאנשיםהם"מפחיתנים

.ואתיותסביבתיות,בריאותיות:סיבותממגווןשלהםהבשרצריכת

ואלוהמערבייםהצרכניםמאוכלוסייתשלישכמהווהזוקבוצה

החימןחלבוןהמדמיםאלטרנטיביחלבוןלמוצריהביקושאתדוחפים

סיבות לעלייה בביקושים

Theארגוןלפי–סביבתיתמודעות Good Food Institute,50%
עלמשפיעהסביבתיתמודעותכימעידיםהמערביבעולםמהצרכנים

שלהיעילותחוסרבדברשיקולים,כך.מזוןבמוצריבחירותיהם

ביצים,בשרתחליפיבצריכתלעלייהגורמיםהחימןהמזוןתעשיית

סביבתיתיעיליםהנחשבים,וחלב

הביא,חיינועלרבותהשפיעאשר,הקורונהוירוס–הקורונהוירוס

,כך.בעולםשוניםבמקומותאלטרנטיבייםחלבוניםבצריכתלעלייה

אספקתשרשרת,ב"בארהבשרבמפעליתברואתיותבעיותבשל

אלטרנטיבייםחלבוניםלצרוךעברורביםוצרכנים,נפגעההבשר

לבשר(קבועאוזמני)כתחליף

היעדקהלישלהתנהגותמשינוייהןנובעתאלטרנטיביחלבוןלמוצריבביקושהעלייה

הגלובליסיסטם-באקוסביבתייםמשינוייםוהןהרלוונטיים

לעליההודותזאת,האחרונותבשניםבמהירותמתפתחהאלטרנטיבייםהחלבוניםשוק

ודגיםביצים,חלב,בשרלתחליפיהעולמיבביקוש

2019, ב"השוואת גידול במכירות תחליפי חלבון למול מוצרים מן החי בארה

3%

1%

-1%

18%

18%

31%
יוגורט

גבינה

בשר

מן החי תחליפים
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חברות בתחום נהנות  , הודות לעליה בביקוש למוצרי חלבון אלטרנטיבי
:מצמיחה מואצת וביצועים פיננסיים מעולים

חברות בולטות בתחום

ולפעולהתחוםאתלקדםרבותמדינותמביאהלחלבוניםבביקושהגדולההצמיחה

:במדינהשלוהפוטנציאללמימוש

האירופיהאיחוד

מיצוב החלבון האלטרנטיבי 

בתכניותכתחום ראשי למימון 

טק-פוד

ב"ארה

השקעה של מיליוני  

דולרים במחקר בשר 

מתורבת  והבניית מסלול  

רגולטורי לאישורו

הודו

פ בתחום  "הקמת מכון מו

בשיתוף  , הבשר המתורבת

GFIארגון 

סינגפור

עתידה להיות המדינה  

הראשונה שתאשר מכירת 

בשר מתורבת

מדינת ישראל  

מתמקדת בעולמות 

. המחקר והיזמות

רשות , בימים אלו

החדשנות בוחנת 

הקמת קונסורציום  

בשר מתורבת 

50בהשקעה של 

ח"מיליון ש

Impossibleחברת foodsהאת,היתרבין,מייצרת-

Impossible whopperהאמריקאיתההמבורגריםענקיתעבור

-לבמעלמופץ,סויהחלבוןעלהמבוסס,זהמוצר."קינגבורגר"

2במעלמוערךהחברהשלשוויה.ב"בארההרשתמסניפי7,000

דולרמיליארד1.5-כעלעומדשלהההוןגיוסיוסך,דולרמיליארד

Beyondחברת meat,חלבוןבסיסעלבשרתחליפיהמייצרת
,דולרמיליארד1.5-כשלשווילפי2019במאיהונפקה,אפונה
מיליון400-כעלעומדותמכירותיה.דולרמיליארד9-כשווה*והיום
140%שלבמכירותשנתיתעלייההמייצגים,בשנהדולר

2020נובמבר*
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-האקומרחבישחקניםהביאהאלטרנטיבייםלחלבוניםבביקושהעלייה

:זהבשוקחלקלקחתהישראליסיסטם

תאגידי המזון תומכים  
בתחום על ידי עידוד  

יצירת שיתופי , חדשנות
אפים -פעולה עם סטארט

והאקדמיה והשקה של  
מוצרי חלבון אלטרנטיבי

בישראל פועלות שתי 
-הפודחממות בתחום 

טק והחלבון 
בהן , האלטרנטיבי
15-משתתפים כ

אפים-סטארט

חברות חלבון אלטרנטיבי 
ישראליות גייסו מקרנות 

מרשות , פרטיות
החדשנות ומהבורסה 

בתל אביב מעל  
מיליון דולר עד כה300

בישראל פועלים 
אפים  -עשרות סטארט
בתחום החלבון 

האלטרנטיבי וישראל 
נחשבת לפורצת דרך  

בעיקר בתחום הבשר 
המתורבת

תעשיית המזון

הון 
חממותסיכון

אפים-סטארט

חלבון 
אלטרנטיבי

למגווןרבותכלכליותהזדמנויותבחובווטומןבמהרהמתפתחהאלטרנטיביהחלבוןתחום
והבינלאומיהמקומיבשוקשחקנים

?השוקשלהאדירהפוטנציאלאתלממשהישראליםהשחקניםבעדעוצרמה,כןאם
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:איתרנו מספר חסמים בתחום החלבונים האלטרנטיביים בישראל

Theארגון Good Food Institute,החלבוןבתחוםבעולםהמובילהמחקרגוף

בעקבות.בישראלהקיימיםהחסמיםעללהתגברבתחוםלשחקניםעוזר,האלטרנטיבי

עמםלהתמודדדרכיםוהוצעוהחסמיםמופוTASCחברתעםמשותפתעבודה

מחקר ופיתוח

יישומי בתחום החלבון האלטרנטיבי–אין מספיק מחקר אקדמי 

גורם בכיר בתעשיית  
המזון הישראלית

חוקרים מסיטים את המחקר שלהם מתחום החלבון 
האלטרנטיבי כי הם יודעים שלא יקבלו מימון עבורו

1

"

תהליך הייצור

חברות צעירות בתחום מתקשות לעבור משלב הפיתוח לשלב הייצור הראשוני

מנהלת בחברה ישראלית  
לחלבון אלטרנטיבי

,  לא מצאנו בישראל אף מקום עם הציוד הנדרש
ל"ולכן נאלצנו לעבור לייצר בחו

2

"

שיווק והפצה

הרגולציה בתחום החלבון האלטרנטיבי לא מספיק גמישה וברורה לשם ייצור מקומי

מנהל בחברה ישראלית  
לבשר מתורבת

אם מדינות אחרות יקדימו את ישראל מבחינה  
הייצור יעבור אליהן, רגולטורית

3"

"

"

"

החלבוןתחוםלקידוםלאומיתלתכניתלהצעההפכוהמשותפתהעבודהפירות

,מ"רוהמשרדידיעלאלובימיםנבחנתהתכנית.האלטרנטיבי

.נוספיםמוביליםומשרדיםהחדשנותרשותעםפעולהשיתוףתוך
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מעמדםאתלחזקהמעונייניםהישראליEcosystem-בנוספיםושחקניםמזוןחברות
:נקודותלמספרהדעתאתלתתנדרשים,האלטרנטיביהחלבוןבשוק

, זיהוי סגמנטים באוכלוסייה המובילים את הביקוש לחלבון אלטרנטיבי▪
וזיהוי מגמות צרכניות ובריאותיות המשפיעות על קהלי היעד

Willingness to, אפיון אוכלוסיית היעד בהיבט העדפות צרכניות▪
pay ,ערוצי הפצה וכו'

מיהם קהלי  
היעד  

? הרלוונטיים

,  ביסוס ערוצי הפצה המתאימים לסגמנטים באוכלוסייה שזוהו▪
בהתבסס על הערוצים הקיימים וערוצים חדשים במידת הצורך

בתחום  Ecosystem-יצירת שיתופי פעולה עם גורמים נוספים ב▪
'בריאות וכו, צמחונות, הטבעונות

, מובחנת המזוהה עם מגמות צרכניות מובילותמותגיתגיבוש זהות ▪
עידוד קיימות ועוד, ספורטיביות, קידום אורח חיים בריא: כגון

מהם ערוצי 
ההפצה 

האופטימליים  
ותחת איזה  

?מיתוג

כולל התייחסות  , הגדרת פורטפוליו מוצרים המתאים לקהלי היעד▪
מוצרים עם  , להכנה עצמאית" חומרי גלם"למוצרים מוכנים לאכילה ו

'וכו( לצורך הכוונה לקהל יעד ספורטיבי, למשל)רמות חלבון שונות 

-פ תוך שיתוף פעולה עם גורמים ב"גיבוש אסטרטגיית מו▪
Ecosystem ,לצורך:

גישור על פערים טכנולוגיים בתהליך הייצור וההפצה בהווה▪

הטמעת מוצרים עתידיים בטכנולוגיות חלבון שנמצאות  ▪
בפיתוח

ל"פ עם גורמים בינ"ייבוא ושת▪

כיצד יראה 
פורטפוליו  

המוצרים והאם 
קיימים פערים 
?ביכולת הייצור

People

Distribution
Brand

Product
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הנה בעלת ידע מקיף בתחום ותשמח לסייע לשחקנים   TASCחברת הייעוץ
רלוונטיים להתקדם לעבר הובלה בשוק החלבון האלטרנטיבי

ומוביל תחום מוצרי הצריכהTASCל חברת "מנכ-אילן שחורי
Ilan.Schory@tasc-consulting.com

מנהל בתחום מוצרי הצריכה-פרמינגראלון 
Alon.Preminger@tasc-consulting.com
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