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קבלת חלב בינואר  4162–  644מיליון ליטרים (נתון לא סופי),לעומת  661מיליון ליטרים בינואר .4161
גידול של כ - 9מיליון ליטרים ( .)8%יש לזכור כי בינואר אשתקד סבל הענף מתופעת הירידה בתפוקות
החלבשהחלהבאוקטובר.4164
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ייבושים-בחמשתהשבועותהראשוניםשל4162הופנולייבוש61.5מיליוןליטריםלעומת1מיליון
ב.4161-

.1

שימושים בחלב גולמי  - בהנחה שרמת השימוש באבקת חלב לתקופה דומה בשתי השנים ומגמות
השינויים ברמות המלאי של תוצרת מוגמרת ובתהליך דומות בשתי השנים הרי שרמת הביקוש לחלב
גולמי(ייצורחלבבניכויהכמותשהופנתהלייבוש)בינואר4162גבוההב-4.1מיליוןליטריםביחסלינואר
אשתקד,כלומרגידולשל6.9%בביקושלחלב.
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מלאים –
אבקת חלב כחוש: 5,195טון.צבירה של  191טון ממלאי פתיחת השנה.אשתקד באותו מועד עמד מלאי
האבקהעל2,466טוןוהצבירההייתהשלילית(המלאיירדב411-טון).
חמאה (תעשייתית ושולחנית) :4,521טון.צבירהשל186טוןממלאיפתיחתהשנה.אשתקדבאותומועד
עמדהמלאיעל6,885טוןוהצבירההייתהשל81טוןבלבד.
התפלגות המלאי לפי כשרויות וגיל המלאי הם בהתאם לתכנון ומאפשרים גמישות רבה בשימושים
העתידיים.
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נתוני ייצור ברפתות (נתוניהרפתותבקיבוציםשבביקורתחלב.מקור:ספרהעדר)
מספרפרות: 71,865לעומת15,981בינואראשתקד(גידולשל.)5.5%
מספרנחלבות:14,518()85.1%לעומת59,265בינואראשתקד.
תנובהיומיתלנחלבת:18.8ק"גליוםלעומת15.6בינואר,4161תוספתשל6.5ק"גשהם.2.1%
רכיבי חלב(ממוצעמשלוחיחלבשנבדקובמעבדההמרכזית)
שומן:1.51%לעומת1.91%בינואר.4161ירידהשל1.65יחידותאחוז.
חלבון:1.18%לעומת1.24%בינואר.4161ללאשינוימובהק.
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)ISRAEL DAIRY BOARD (Production & Marketing) (P.B.C

נתוני שיווק ,הנתונים מבוססים על דוחות חברת סטורנקסט האוספת מידע מרשתות שיווק וחנויות
(הנתוניםאינםכולליםאת השוקהמוסדיוחלקמנקודותהמכירההפרטיות)הכיסוישלסטורנקסט הוא
של כ - 15%משוק החלב וישמתאם גבוה בין המגמות המזוהות בדו"ח עם המגמות הענפיות כפי שבאות
לידי ביטוי בנתוני המועצה .בסיס הנתונים של המועצה טרם עודכן בנתוני ינואר  4162ולכן נציג את
המגמותשנרשמובסטורנקסט.המגמותהןביחסלחודשינואר.4161
חלבשתייהומשקאות–ירידהשל.1.8%
תוצרתניגרת-עליהשל.6.5%
גבינותלבנות-עליהשל.1.4%
גבינותקשות-עליהשל.4.5%
-ירידהשל.1.1%
חמאה
ס"הבמונחינוזלים-עליהשל1.1%בלבד.
מחיר מטרה :בינואר עודכן מחיר המטרה ל 4.6415-ש"ח לליטר.מדובר בהוזלה של  61.41אג'()1%מהם
 1.11אג'בגין הירידה בהיטל מועצת החלב.מחיר המטרה לינואר התבסס על תחשיב דצמבר ,4161מאז
פרסמההלשכהלסטטיסטיקהשנימדדיםונמשכהמגמתהירידהבמדדתערובותבקר,מדדינואר(פורסם
ב 65-לפברואר)נמוך ב - 2%ממדד נובמבר ,4161ששימש בסיס לתחשיב דצמבר ולמחירי רבעון ראשון.
מרכיב המזון המרוכז בעלות ייצור החלב הוא כ 21%-ולירידת מחירי המזונות המרוכזים (הבאים לידי
ביטוי במדד תערובות הבקר של הלמ"ס) תהייה השפעה בחישוב המחיר לרבעון השני ותתכן הורדה
מסוימתבמחירהמטרה.
מחירים לצרכן:בתחילת השנה פורסם צו מחירים לצרכן שגילם הוזלה ממוצעת בשיעור של  6.64%סל
המוצרים המפוקחים כולל  64מוצרים וזאת לאחר הכנסת גבינה לבנה ושמנת מתוקה לפיקוח מחירים.
יחד עם הוזלת המוצרים המפוקחים ירדו גם מחירים של מוצרים נוספים,על פי נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה בינואר נרשמה מגמת ירידה של  6.1%במחירים לצרכן (הקטגוריות בהן נרשמה ירידה
מובהקתהןהשמנתוהגבינות).

