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כ"חכסלו,תשע"ד
1בדצמבר,3112
12-917-11

לכבוד
יצרן חלב בקר
שלום רב,
הנדון :מדיניות התשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף לשנת 4102
(החלטתמועצתהמנהליםמתאריך)3111113112

לאור הביקושים הצפויים בשנת  4102ולאור הגדלת המכסה הלאומית ב 01-מיליון ליטרים להלן מדיניות
התשלום לחלב בקר הגולמי .ועדת התכנון תעקוב אחר המגמות בביקוש ובהיצע ובמידת הצורך תעודכן
המדיניות.
11

מדיניות התשלום לחלב בקר המיוצר מעבר למכסה (חלב עודף) בשנת4102
1111

ההתפלגותהחודשיתשלהמכסהללאשינויביחסל13112-

1113

הגדרתעונות:
111311

חורף:ינואר-אפריל,נובמבר-ודצמבר

6חודשים1

111313

קיץ:מאי-אוקטובר

6חודשים1

1112

חלבעודףא'–חלבהמיוצרמעברלמכסהעדלחריגהשל2%1

1111

חלבעודףב'–חלבהמיוצרמעברלחריגהשל2%מהמכסה1

1111

המקדמהלחלבעודףא'שייוצרבחודשיהחורףתעמודעל01%ממחירהמטרה1

1116

המקדמהלחלבעודףא'שייוצרבחודשיהקיץתעמודעל71%ממחירהמטרה1

1119

המקדמהעבורחלבעודףב'שייוצרבחודשיהחורףתעמודעל91%ממחירהמטרה1

1110

המקדמהעבורחלבעודףב'שייוצרבחודשיהקיץתעמודעל01%ממחירהמטרה1

1117

כחלבעודףקיץיחשבהיצורהעודףבקיץבקיזוזאיהביצועהמצרפיבשארהחודשים1

11111

מקדמיהתמורותהןביחסלמחירהמטרהבשערהמשק(ללאהיטל)1למחיריםאלוישלהוסיף
הטליםומע"מכחוק1

11111

חשבוןחלבעודףהואחשבוןשנתימתגלגלמחודשלחודש–הכמותשתיוצרבכלחודשמתווספת
לכמויותשיוצרובחודשיםשלפניווכךהלאהעדלתוםשנתהמכסות1
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11113

בתוםשנתהמכסותיערךגמרחשבוןענפי-כללמחלבתישלהחלבהעודף1
1111311

במידה והפדיון הממוצע בפועל של החלב העודף בשווקים השונים יהיה גבוה
מהתשלוםהממוצע(המקדמותלחלבעודףא'ו -ב')הרישיצרני חלבעודףיקבלו
תוספותתשלוםבהתאם,התוספתתינתןעפ"יהסדרהבא:
111131111

תוספתלחלבעודףא'קיץ1

111131113

תוספתלחלבעודףב'קיץ1

111131112

1111313

במידהובקופתחלבעודףתמצאביתרהחיוביתלאחריישום11131111
ו 11131113-הרי שיתקיים דיון במועצת החלב ליעוד היתרה ,כאשר
האפשרויותהםהעברתהיתרותלקרנותהויסותשלהמועצהאומתן
תוספותלחלבהעודף1

במידה והפדיון הממוצע בפועל יהיה נמוך מהתשלום הממוצע לחלב עודף הרי
שהתשלוםלחלבעודףיוקטןבדיעבדעפ"יהעקרונותהבאים:
111131311

מחירחלבעודףא'בקיץהינומובטחולאירדמ71%-ממחירהמטרה1

111131313

מחיר חלב עודף א' בחורף הינו מובטח ולא ירד מ - 01%ממחיר
המטרה1

111131312

מחירחלבעודףב'קיץהינומובטחולאירדמ01%-1

111131311

מחירחלבעודףב'חורףהינומקדמהובמידתהצורךיקוזזעדלרמה

שלהפדיוןהשולישלהחלבהעודף1
 111131311במידהולאחרהקיזוזיםכאמורבסעיף11131311תמצאקופתחלבעודף
בגירעון,ימומןגרעוןזהמתקציביהמועצה1
.4

מדיניות עידוד ייצור חלב קיץ המיוצר במסגרת המכסה (חלב מתוכנן).
1311

ההתפלגותהחודשיתשלהמכסהללאשינויביחסל13112-

1313

הגדרתעונות:
 131311חורף:ינואר-אפריל,נובמברודצמבר-

6חודשים1

 131313קיץ:מאי-אוקטובר-

6חודשים1

1312



יצרן חלב שהיה באי-ביצוע בעונת החורף (דהיינו ,הייצור בעונת החורף קטן מהמכסה)
וביצעאתהחסרבעונתהקיץ,יקבלמןהמחלבהתוספתשל61אג'לליטרעלהכמות שהועברה
מהחורףלקיץ,עדלתקרהשל21%ממכסתהחורף1

1311

יצרןשהיהבאי-ביצועבחודשיםינואר-אפריל,ובחריגהתקופתיתבחודשיםנובמבר ודצמבר,




במידהוחרגבתקופתהקיץ,איהביצועבחודשיםינואר-אפרילייחשבכאי- ביצועחורף1
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1311

יצרןשחרגבעונתהחורף(דהיינוהייצורבעונתהחורףגבוהמהמכסה)יקבלמןהמחלבהבתמורה
לחלב,שיוצרבעונתהחורףבמקוםבעונתהקיץ,אתמחירהמטרהפחות61אג'לליטר1

1316

יישוםסעיףזה()3יתבצעבתוםשנתהמכסות1ההפרשביןהסכומיםשיצטברובסעיפים312ו311-
לסכומיםשיוצרובסעיף311יאוזןבמסגרתקרנותהמועצה1

.0

תשלום עפ"י רכיבי חלב (חלבון ושומן) :
1211

הערכיםהנורמטיבייםלחלבוןושומןיהיוכדלקמן:
121111

חלבון21217%

22117גרםלליטר1



29110גרםלליטר1
שומן21910%
121113
ערכיםאלומבטאיםאתתכולתהרכיביםהממוצעתבשנת13111

1213

ערכיהרכיביםבחישובמחירהמטרהיהיוכדלקמן:
121311

חלבון-

1617111

121313

שומן-

711196

121312




1111
נוזלים(נפח)-
מקדמים אלו יש לכפול במחיר המטרה בשער המשק (ללא היטל המועצה)
והם מבטאים יחס מחירים בין חלבון לשומן של  21:61בהתאמה ותשלום
בגיןנוזליםבשיעורשל11%ממחירהמטרה1

14

מועצת המנהלים מסמיכה את ועדת התכנון לקבל החלטה על עדכון מדיניות התשלום לחלב עודף במהלך
3111במקריםבהםהמצביחייבזאת1

15

ביצועהחלטות:מובהרבזאתכיההוראותדלעילמהוותמדיניותלענףכולו1האחריותלביצועמוטלתעל
המחלבותהקולטותוהיצרניםבהתאםלהסכמיםשביניהם1
בכבוד רב,

העתק:
ד"רתניברופא–יו"רמועצתהחלב
חברימועצתהמנהלים
אהודאלפרט-מנהלתחוםבע"ח,הרשותלתכנוןבמשרדהחקלאות
המחלקהלבקר–שה"מ,משרדהחקלאות
התאחדותמגדליבקרלחלב
התאחדותחקלאיישראל
מחלבות

שייקהדרורי
מנכ"ל

