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  2102מדיניות תשלום לחלב עזים מתוכנן ועודף לשנת 

 ( 01.02.2100 -מתאריך ה מועצת המנהלים תהחלט)
 

להלן הצעה . את פוטנציאל הייצור בדיריםיש למצות  2102י תחזית הביקושים לחלב עזים בשנת "עפ
מדיניות זו מעודדת הגדלת הייצור תוך שמירה על מסגרות . למדיניות התשלום לחלב מתוכנן ועודף

מדיניות זו מהווה צעד משלים להחלטת שרת החקלאות להרחיב את המכסה הארצית לחלב . התכנון
 .מיליון ליטרים 2.1-עזים ב

 
 גולמי בשער המשקמחיר מטרה לחלב עזים  .8

 :יחושב כדלקמן(  כולל דמי שירות למועצת החלב)מחיר המטרה לחלב עזים 

 . מחיר מטרה לחלב בקר בשער הרפת .8.8

 .לליטר' אג 8בניכוי  861%כפול מקדם של   .8.1
 .בתוספת היטל מועצת החלב לחלב עזים .8.7
 .המחיר יעוגל לרמה של אגורות .8.1

   
 :מדיניות איזון בין עונות .2

אוקטובר מחיר חלב עזים המיוצר במסגרת המכסה יהיה מחיר המטרה -בחודשים מרץ  .1.8
 .8בהתאם לאמור בסעיף 

עבור כל . לליטר' אג 66דצמבר יתווספו למחיר המטרה , נובמבר, פברואר, בחודשים ינואר .1.1
 .החלב שייוצר בחודשים האלו

 

 (:בלבד 2102לשנת )מחיר חלב עזים המיוצר מעבר למכסה  .3
-שייוצר בחודשים מרץ, מהמכסה 61%עבור חלב עודף עד לחריגה של המקדמה   .7.8

ממחיר המטרה בשער המשק בתוספת דמי שירות מועצת  11%תהייה , ספטמבר
 .החלב

שייוצר בחודשים , מהמכסה 61%המקדמה עבור חלב עודף מעבר לחריגה של  .7.1
ממחיר המטרה בשער המשק בתוספת דמי שירות  36%תהייה , ספטמבר-מרץ

 .החלב מועצת
נובמבר ודצמבר לא יהיה תשלום מופחת בגין חלב , אוקטובר,פברואר, בחודשים ינואר .7.7

 .המיוצר מעבר למכסה
החל מחודש מרץ ועד לסוף , חשבון חלב עודף הוא חשבון מצטבר מתגלגל מחודש לחודש .7.1

הכמות שתיוצר בכל חודש מתווספת לכמות שתיווצר בחודש שלפניו וכך , חודש ספטמבר
ספטמבר לא יקוזז בגין אי ביצוע  -ומר חלב עודף שייוצר בחודשים מרץ כל, הלאה

התפלגות המכסות החודשית . נובמבר ודצמבר, אוקטובר, פברואר, בחודשים ינואר
 .מפורטת בנספח המצורף
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 .כלל מחלבתי של החלב העודף -בתום שנת המכסות יערך גמר חשבון ענפי .7.6
שוק מקומי )בפועל של החלב העודף בשווקים השונים במידה והפדיון הממוצע  .7.6.8

יהיה גבוה מהמקדמה הממוצעת הרי שיצרני החלב העודף יקבלו תוספת (  וייצוא
 .תשלום בהתאם

במידה  והפדיון הממוצע בפועל יהיה נמוך מהמקדמה הממוצעת הרי שהחוסר  .7.6.1
 .י גביה נוספת מיצרני החלב העודף"בקופת החלב העודף ימומן ע

 

כולל )מחיר העברה בין המחלבות יהיה בהתאם למחיר המטרה : העברה בין מחלבות מחירי .1
במידה ויאלצו למכור עודפי חלב ייחשב חלב זה כחלב עודף והתמורה  , (התוספת העונתית

 . ממחיר המטרה 11%עבורו תהיה מקדמה של 

 

התשלום לחלב  לשנות את מדיניות, אם נוצרו תנאים המצריכים זאת, שולחן מגדלי עזים רשאי .6
 .  מתוכנן ועודף גם במהלך השנה

 

מובהר בזאת כי ההוראות דלעיל מהוות את מדיניות התשלום לחלב מתוכנן : ביצוע החלטות .6
באחריות המחלבה . האחריות לביצוע מוטלת על המחלבות הקולטות. ועודף לענף העזים כולו

לבין בהחיר ( 0בסעיף  כאמור)לגבות מדי חודש מהיצרנים את ההפרש שבין מחיר המטרה 
 .2102גביה בגין חלב עזים עודף , ולזכות חשבון מיוחד במחלבה( 3כאמור בסעיף )המופחת 
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 התפלגות חודשית אחידה של המכסה –נספח 

 (ההבדל נובע ממספר הימים בחודש)
 

 
 

 התפלגות חודשית  

 8.49% ינואר

 7.69% פברואר

 8.49% מרץ

 8.22% אפריל

 8.49% מאי

 8.22% יוני

 8.49% יולי

 8.49% אוגוסט

 8.22% ספטמבר

 8.49% אוקטובר

 8.22% נובמבר

 8.49% דצמבר


