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 ד, תשע"ט"ז טבת   תאריך:                    
 2013דצמבר,  19

 
 פרוטוקול ועדת הישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר הנדון : 

 (1.1.2014-31.3.2014) 2014לשנת  1רבעון 
 

 משתתפים:
 .לירון תמיר, מעיין נשר , אהוד אלפרטרחל בורשק, 

 
 עלות העבודה:

 4המעודכן על פי נתוני הלמ"ס, לוח יא/ע במשק לעובדים ישראלים ומנוכי עונתיות , לנתון השכר הממוצבהתאם 

 יפעתה על כלל סעפשוה 0.95%של בגובה החודשי העבודה  בשכר עלייה, עודכנה בירחון הסטטיסטי לישראל

 אג'.  0.32 –העבודה מסתכמת ב 

 

 מזון מרוכז:

 –אג'  6.11בגובה של  הוזלהמצביעה על  2013 אוגוסטלעומת מדד  2013 נובמברבמדד עודכן  מדד תערובות לבקר

, דבר זה מתבטא בתרומה לכל אורך הרבעון חלה ירידהין כי , יצוירבעון קודםב עלות שחושבהל  האבהשוו 7.01%

 .המרכיב הזמני להתחשבנות רבעוניתלעלייה בחישוב 

 

 מזון אחר:

הסף הנדרש של ייקור את  היא לא עברהבשלב זה ו, 2013 יוליזו עודכנה לאחרונה על פי מדדי קבוצת הוצאה 

 ת.לא מתעדכולכן , 5%מצטבר של 

 

 משתנות והון:

, הדומם נות וההוןהמשת ההוצאה המחושבת במחיר המטרה בסעיפיעל פי התקנות בתחשיב ינואר יש לעדכן את 

הסעיפים הללו יעודכנו סופית , אג' 1.09עליה של אלו תרמו ל אלו בחשבון, עדכונים ועדת היישום הביאה עדכונים

 .2013המטרה של חודש ינואר  , בעת בה יעודכן תחשיב מחיר2013לאחר פרסום מדדי הל.מ.ס לחודש דצמבר 

 

  מרכיב פריון: 

 בגין התייעלות. 0.5%ם בהתאם לנוהל קביעת מחיר המטרה הרי שמדי רבעון מנכי

 אג'(. 5.508) 2.5% ינוכה ברבעון זה

 

  :ות רבעוניתנלהתחשב מרכיב זמני

לבין  2013לשנת  4ן המחיר שנקבע לרבעון ימן ההפרש ב , הנובעאג' לליטר 4.61ל הורדה שעומד על המרכיב 

אג', כלומר השינוי במרכיב   2.260 העלויות שנרשמו בפועל במהלך הרבעון, המרכיב הזמני ברבעון קודם עמד על 

 .לעומת הרבעון הקודםבמחיר המטרה  אג' 6.87של  ירידהתורם להזמני 

 

 ניכוי מרכיב התייעלות מואצת:

, ותיקון חוק החלב 2012אוק'  19אם להסכם עקרונות לעניין מתווה רב שנתי לייעול ענף הבקר לחלב מיום בהת

כולל ניכוי ראשון  4ותקנות קביעת מחיר המטרה שהותאמו בתהליך החקיקה הנדרש, מחיר המטרה לרבעון 
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אג' הנקובים בהסכם וממודדים ע"י מדד מחירים  1.7לליטר שהם אג'  1.72המתחייב מההסכם. גובה הניכוי הוא 

 , ניכוי זה ממשיך גם לרבעון נוכחי בהתאם להסכם.2012לעומת ספטמבר  2013של יולי  לצרכן

 

 היטל מועצת החלב:

כן דעוי ,2013דצמבר  19מועצת המנהלים ביום  אשר אושר בישיבת 2014מועצת החלב לשנת בהתאם לתקציב 

משרד החקלאות  אג' להורדה 0.63התורמים  13.9%ירידה של ב ,המתבטאאג' 4.53אג' במקום  3.9ההיטל ל 

שהתהליך טרם הסתיים, וועדת  על אף ומועצת החלב, החלו כבר בתהליך המשפטי הנדרש לאישור ההיטל המוקטן.

 אג'/ליטר. 3.90היישום ממליצה לקחת בחשבון את ההיטל הצפוי בגובה 

 

 

 

 המלצת ועדת הישום:

 אג'. 208.47 יעמוד עלהיטל המועצה נטו ללא  ער המשקשטרה במחיר המ
 .אג'( 3.90ההיטל בגובה  )כולל 'אג 212.37 יעמוד על מחיר המטרה בשער המשק

 אג'. 13.23ביחס לרבעון קודם בגובה  5.86%"כ ירידה של סה
 לקילוגרם.₪  35.26מחיר חלבון 
 לקילוגרם.₪  18.99מחיר שומן 
 .החודשיהמחיר , המחיר הרבעוני: יםת עזר כנספחאומצ"ב טבל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,בברכה
 

 אהוד אלפרט
 יו"ר ועדת היישום         

 
 
 
 

 :יםהעתק
 , יו"ר ועדת ההגויפקח על המחיריםבר, המ-אורי צוק

      דר' תניב רופא,  ס' בכיר למנהל הרשות לתיכנון
 חברי ועדת היישום.
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מחירמחיר

רבעון1(מדד נובמבר)(מדד אוקטובר)(מדד ספטמבר)רבעון 4

ינואר-14דצמבר-13נובמבר-13אוקטובר-13אוקטובר-13

              19.32               19.32               19.14              19.14             19.14עבודה עצמית

              14.29               14.29               14.15              14.15             14.15עבודה שכירה

                1.57                 1.57                 1.55                1.55               1.55עבודה במנהלה

              81.12               81.12               81.42              84.68             87.24מזון מרוכז

              60.64               60.64               60.64              60.64             60.64מזון אחר

              36.91               36.04               36.04              36.04             36.04משתנות

              12.52               12.39               12.39              12.39             12.39פחת

                9.20                 9.11                 9.11                9.11               9.11ריבית להון דומם

                7.78                 7.78                 7.78                7.78               7.74ריבית להון חי

סך הוצאות בשער 

     243.35      242.26      242.23      245.48    248.01המשק

                9.88                 9.88                 9.91                9.87               9.86בשר פרות

                4.77                 4.77                 4.77                4.77               4.77עגלים

                1.19                 1.19                 1.19                1.18               1.15מבכירות

                7.19                 7.19                 7.19                7.23               7.19שינוי אינ. חי

 ערך תוצרת לוואי  

22.9723.0423.0623.0423.04)בשר  ויונקים(

   220.31    219.22    219.17    222.44  225.03הוצאות נטו
הוצאות נטו )מעוגל( למחיר 

   220.31    219.22    219.17    222.44  225.03מטרה

2.0%2.0%2.0%2.0%2.5%ניכוי פריון באחוזים

    5.508-    4.384-    4.383-    4.449-   4.501-ניכוי פריון  באגורות
 עלות מוכרת בשער 

214.80  214.84  214.79  220.53217.99המשק  נטו  
מרכיב זמני 

               4.61-                 2.26                 2.26                2.26               2.26להתחשבנות רבעונית

               1.72-                1.72-                1.72-               1.72-              1.72-התייעלות הסכם החלב

221.07218.53215.32215.37208.47מחיר מטרה בשער המשק

 דמי שרות/היטל        

                3.90                 4.53                 4.53                4.53               4.53מועצת החלב

מחיר מטרה שער 

225.60223.06219.85219.90212.37המשק+מועצה

מחירי מטרה  2012/13  

לפי סעיפים באג' לליטר

עלות מחושבת

 


