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 ,שלום וברכה
 

 2012היטלים למועצת החלב לשנת :   הנדון
מועצת החלב שאושר בישיבת י תקציב "ועפ 2011-א"התשע, לחוק תכנון משק החלב( א) 45בהתאם לסעיף 

 2011לדצמבר  15-מועצת המנהלים שהתקיימה ב
 
 

 :היטלי מועצה לחלב בקר  .1

 :מיצרנים לפעולות .1.1
' אג סעיף

 לליטר
 1.32 מחקרים ומלגות

 1.14 מחקרי בריאות  לצריכת חלב
 1.12 פעולות הדרכה 

 1.12 סקרים בענף החלב
 1.28 נקייםהמערך הארצי לבריאות העטין ומועדון לעדרים 

 1.56 ביטוח עדר הבקר
 1.18 פיקוח חקלאי

 1.12 ביטוח איכות חלב
 1.14 הובלת דגימות למעבדה המרכזית

תמיכה בפעילות השירותים וטרינרים ובמעבדת החלב של מנהל המחקר 
 החקלאי

1.11 

 1.38 שיווק וקידום מכירות
 1.19 השתתפות באחזקת ספר העדר

 1.21 ומוצריוחינוך לצריכת חלב 
 1.13 מידע כלכלי וקשרי חוץ

 1.13 שולחן מגדלי בקר לבשר
 1.12 ייעוץ 

 1.13 טיפוח ההון האנושי ודור ההמשך
 1.66 ויסות חלב

 1.33 טיפול ברכיבי חלב
 4.27 סך הכול לפעולות

 
 לליטר' אג 1.43  מיצרנים לתפעול מועצת החלב  1.2
 לליטר' אג 1.25 היטל ממחלבות לתפעול מועצת החלב  1.3

 
 :ריכוז היטלים לחלב בקר 

 לליטר' אג 4.70  :מיצרנים
 לליטר' אג 0.25  :ממחלבות
 לליטר' אג 5..4   :סך הכול
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 :היטלי מועצה לחלב כבשים  .2

 :מיצרנים לפעולות .2.1
 לליטר' אג סעיף

 1.11 מחקרים
 2.11 המערך לבריאות העטין 

 1.21 איכות חלבשיפור 
 2.11 פעילות לעידוד השיווק המקומי

 7.11 ויסות ופינוי חלב
 1.41 טיפוח ההון האנושי  והדרכה

 1.64 ניהול  
 13.24 סך הכול לפעולות

 
 לליטר' אג 1.43               מיצרנים לתפעול מועצת החלב   2.2
 לליטר' אג 1.25  היטל ממחלבות לתפעול מועצת החלב  2.3

 
 :ריכוז היטלים לחלב כבשים 

 לליטר'   אג 13.67  :מיצרנים
 לליטר'   אג   0.25  :ממחלבות
 לליטר' אג   2..13   :סך הכול

 
 :היטלי מועצה לחלב עזים  .3

 :מיצרנים לפעולות .3.1
 ליטר/'אג סעיף

 1.11 מחקרים
 2.11 המערך לבריאות העטין 

 1.21 שיפור איכות חלב
 1.11 המקומיפעילות לעידוד השיווק 

 1.41 טיפוח ההון האנושי  והדרכה
 1.64 ניהול 

 5.24 סך הכול לפעולות
 

 לליטר' אג 1.43        מיצרנים לתפעול מועצת החלב  3.2
 לליטר' אג 1.25  היטל ממחלבות לתפעול מועצת החלב  3.3

 
 :ריכוז היטלים לחלב עזים

 לליטר' אג  5.67  :מיצרנים
 לליטר 'אג  0.25  :ממחלבות
 לליטר' אג  2..5  :סך הכול

 ,בכבוד רב   

 
 שייקה דרורי

 ל"מנכ

 :העתק
 ר"יו –ר תניב רופא "ד

 משרד החקלאות –ל  לכלכלה ואסטרטגיה "סמנכ,  בר-אורי צוק
 יצרני חלב , מחלבות 

 מגדלי עזיםהתאחדות  -עזיזה, ארגון מגדלי כבשים, אגודת הנוקדים , התאחדות מגדלי בקר לחלב
 התאחדות חקלאי ישראל, המחלקה הכלכלית –רחל בורושק 

 מ "שה –מנהלי המחלקות לבקר וצאן 
 כאן, כספים וכלכלה, תכנון: מחלקות

 
 

 


