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 ט, תשע"טבתי"א  תאריך:   

 2018, דצמבר 19
 
 

 מעודכן-פרוטוקול ועדת הישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר הנדון :
 (1.1.2019-31.3.2019) 2019לשנת  1רבעון 

 
 .תמר לוי בונה , לירון תמיר,אהוד אלפרט, רחל בורשק: חברים

 אילנה דרור )מחליפה של רחל בורושק בחפיפה( כחת:ונ
 

 :וה רב שנתי לייעול ענף הבקר לחלבמתו

 וה רב שנתי לייעול ענף הבקר לחלב.נחתם סיכום בנושא עקרונות למדיניות בעניין מתו 2018לאוקטובר  28ב 

וליישום היות  .2019-2025במסגרת הסיכום הנ"ל נכתבו עקרונות לקביעת מחיר המטרה לחלב הגולמי בשנים 

 התקנות הנוכחיות.החוק וושב על פי , מחיר המטרה חדרשים תיקוני חקיקהנ

  :2017יישום סקר 

יפים מגלם את סל התשומות עדכון הסע ועדת ההיגוי.כפי שאישרה  2017מיושמים ממצאי סקר  2019במחיר ינואר 

בהתאם לתקנות הקיימות,  ,  כל סעיף עודכן על פי נוהל העדכון השוטף בהתאם לתקנות.2017בסקר  אשר נמדד

 אלף ליטר חלב גולמי בשנה. 700מעל  2017הוא מדגם הרפתות אשר ייצרו בשנת הבסיס התחשיבי 

בגין התייעלות בהוצאות הייצור לליטר  7%מהם:  8.8%נמצאה התייעלות בגובה של  2015לעומת סקר  2017בסקר 

בגין  4%מטרה נוכו ממחיר ה 2018לשנת  4עד רבעון  בגין תכולת רכיבים )שומן וחלבון( גבוהה יותר. 1.8%חלב, ו 

 .מעבר לפריון שכבר נוכה )כולל רכיבים( 4.8%הפריון השוטף, אי לכך יישום הסקר תורם ירידה ריאלית בגובה 

 

 :2018לשנת  4התפתחות מחירי התשומות במהלך רבעון 

 עבודה:סעיפי 
נתון השכר  לעומת 1.3%חלה עליה  של  2018בנתון השכר הממוצע במשק המיושם בתחשיב החלב של חודש דצמבר 

 .2018בתחשיב ספטמבר 
 

 מזון מרוכז:
 .3.61%ומצביע על עליה של  2018 אוגוסטלעומת מדד  2018נובמבר מדד תערובות לבקר עודכן במדד 

 
 מזון אחר:

 לא חלפה שנה.כן שינוי ו 5% וצברנלא ו, 2018 אפרילמדדי  פי קבוצת הוצאה זו עודכנה לאחרונה על
 

 משתנות:

 בחלוף שנה מעדכון קודם. 2018מדד לחודש ספטמבר כנו בעודהסעיפים הללו 

 
 סעיפי הון דומם:

בחלוף יחול עדכון נוסף  .2018לשנת  2ויושמו ברבעון  2018דצמבר חודש סעיפים אלו עודכנו לאחרונה על פי מדדי 

 .שינוי 5% צבירה של שנה או לאחר

 
 סעיפי הון חי:

בחלוף שנה יחול עדכון נוסף  .2018לשנת  3ויושמו ברבעון  2018 מאי חודשסעיפים אלו עודכנו לאחרונה על פי מדדי 
 שינוי. 5%או לאחר צבירה של 
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 בשר ויונקים:

החודשים האחרונים  12 -מגלמת את המחירים הממוצעים ב ההכנסה המחושבת ממכירת בשר פרות ויונקים
 וי משמעותי.לעומת רבעון קודם לא חל שינ 2018בתחשיב חודש דצמבר  .לעריכת התחשיב

 

 מרכיב פריון:  

 אג'. 0.98בגובה  0.5% ינוכה ברבעון זה בגין התייעלות. 0.5%לתקנות הקיימות יש לנכות מדי רבעון בהתאם 
 

 : ות רבעוניתנלהתחשב מרכיב זמני

 לבין העלויות שנרשמו בפועל בשלושת חודשי 2018לשנת  4זה נובע מן ההפרש בין המחיר שנקבע לרבעון מרכיב 

  .אג' לליטר 12.0עומד על  . מרכיב זההרבעון

 
 ערך הרכיבים:

נוזלים -חלבון-כי מקדמים אלו יחושבו לפי יחסי המחירים שומן ,תקנות מחיר המטרה מצוייןב 8לתקנה ג'  בסעיף
 ולפי שיעורי רכיבי החלב הנורמטיביים בליטר חלב.)המצ"ב( מועצת החלב שאושר בכפי 

שיעורים ממוצעים של שומן וחלבון בכל החלב שנקלט  -רים נורמטיביים של רכיבי חלב""שיעו -)הגדרות( 1בתקנה  
 במחלבות מורשות בשנת הסקר, על פי דיווחיהן למועצת החלב. 

  
שומן,  3.856%-חלבון ו 3.421%היא שנת סקר השעורים הממוצעים של חלבון ושומן כאמור בתקנה הם  2017בשנת 

-2018שומן בשנים   3.753%-חלבון ו  3.371%)לעומת  2019לינואר  1-ביים החל מהואלו יהיו השיעורים הנורמטי
 (.2015שהתבססו על שנת הסקר  2017

 
 מסעיפים אלו נגזרים מקדמי הרכיבים כדלקמן:

 
 (.2018 תבשנ 15.3243)לעומת  15.0209 –ערך החלבון 
 (.2018 תבשנ 10.2162)לעומת  10.0139 –ערך השומן 

 
 אג' במחיר המטרה 3.57יביאו להוזלה אפקטיבית של שינויים אלה 

 
 השפיעו על מחיר המטרה הרבעוני: אשרהתמורות  סיכום

 בהתאם לאמור בתקנות תכנון משק החלב.  0.5%-ל 4% -איפוס חישוב ניכוי הפריון מ 

  2017יישום סקר.  

 חיוביהמרכיב הזמני הרבעוני ה. 
 

 ועדת הישום: סיכום

 אג'.  2.56של  ירידהאג' המבטא  200.02 יעמוד עלמחיר המטרה 

 של  שינויים אלה במחיר המטרה מבטאים ירידה.אג' 196.22 עליעמוד היטל המועצה ללא טרה מחיר המ

 .1.26%  המהווים ירידה שלאג'  2.56

  אג'( 3.80 עומד עלההיטל ) 'אג 200.02 על עומד כולל היטל המועצהמחיר המטרה. 

 ממחיר  1.82%, שערכם אג' נוספות  3.57עלות ברכיבים הביאה לירידה אפקטיבית של לצד זאת, ההתיי

 המטרה בשער המשק ונובעים מהשינוי בנורמת הרכיבים, כמפורט בסעיף  "ערך הרכיבים" לעיל.

  אג' ירידה במחיר ליטר  2.56אג' ) 6.13המגלמת גם את שינוי הרכיבים עומדת על ההוזלה האפקטיבית

 אג' שינוי הרכיבים( 3.57חלב + 
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 קילוגרם.ל₪  29.4740 עומד על  מחיר חלבון
 לקילוגרם. ₪  19.6493  עומד על מחיר שומן

 .החודשיהמחיר , המחיר הרבעוני: יםת עזר כנספחאומצ"ב טבל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,בברכה
 

 אהוד אלפרט
 יו"ר ועדת היישום         

 
 
 
 
 
 
 

 :יםהעתק
 גורמי ייצור.אגף לה –ד"ר אסף לוי 

 ., יו"ר ועדת ההגויבר, המפקח על המחירים-אורי צוק
 ם.חברי ועדת היישו
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 ריכוז מחיר המטרה:
 
 
 
 
 

מחירמחירמחירמחיר

הערותשינוישיעור שינוירבעון 1רבעון 4רבעון 4רבעון 3

אחרוןן)אג'(אחרון %ינו-19אוק-18יול-18אפר-18

         1.46-8.05%-                   16.66                   18.11                  18.10                  17.62עבודה עצמית

         1.50-7.91%-                   17.49                   18.99                  18.97                  18.47עבודה שכירה

         0.28-18.20%-                     1.26                     1.54                    1.54                    1.50עבודה במנהלה

          9.51%5.60                   64.48                   58.87                  58.99                  57.08מזון מרוכז

צבר 5% במאי 2018 ועברה שנה         7.96-12.82%-                   54.14                   62.10                  62.10                  58.70מזון אחר

         2.52-6.87%-                   34.20                   36.72                  36.72                  36.72משתנות
עודכן בגין חלוף שנה במדדי 

ספטמבר 2018

         1.82-14.45%-                   10.78                   12.60                  12.60                  12.60פחת

         0.33-4.87%-                     6.41                     6.73                    6.73                    6.73ריבית להון דומם

מעבר שנה עדכון ביולי 2018         0.85-11.74%-                     6.41                     7.26                    7.26                    6.93ריבית להון חי

       11.12-4.99%-                211.80                222.93               223.01               216.36סך הוצאות בשער המשק

         0.54-5.86%-                     8.68                     9.22                    9.12                    9.16בשר פרות

         0.14-4.48%-                     2.97                     3.11                    2.93                    2.91עגלים

         0.84-44.00%-                     1.07                     1.92                    1.93                    1.96מבכירות ועגלות

עודכן ברבעון 3 2018          128.59%2.19                     3.89                     1.70                    1.70                    1.63שינוי אינ. חי

 ערך תוצרת לוואי  )בשר  

15.6515.6915.9516.62ויונקים(
4.18%0.67          

       11.79-5.70%-            195.19            206.98           207.32           200.71הוצאות נטו

       11.79-5.70%-            195.19            206.98           207.32           200.71הוצאות נטו )מעוגל( למחיר מטרה

רבעון 1 להורדת הפריון3.0%3.5%4.0%0.5%ניכוי פריון באחוזים

           0.9759-           8.2790-          7.2562-          6.0212-ניכוי פריון  באגורות
 עלות מוכרת בשער המשק  

         4.49-2.26%-      194.2098      198.6972     200.0639     194.6859נטו

מרכיב זמני להתחשבנות 

              2.008              0.081             3.610             0.317רבעונית

         2.56-1.29%-         196.22         198.78        203.67        195.44מחיר מטרה בשער המשק

 דמי שרות/היטל        

             3.80             3.80            3.80            3.80מועצת החלב
מחיר מטרה שער 

         2.56-1.26%-       200.020       202.580      207.470      199.240המשק+מועצה

1.26%-2.36%-0.00%4.13%שינוי מרבעון קודם באחוזים
         0.99-3.24%-          29.4740          30.4616         31.2110         29.9498 ערך חלבון

         0.66-3.24%-          19.6493          20.3078         20.8073         19.9665 ערך שומן

         0.00-1.29%-            0.1962            0.1988           0.2037           0.1954 ערך נוזלים

         0.00-1.08%-            0.2342            0.2368           0.2417           0.2334 ערך נוזלים )כולל דמי שרות(

מחירי מטרה  

2018/19  לפי 

סעיפים באג' לליטר

עודכן ברבעון 2 לשנת 2018

 שינוי נורמות רכיבים סקר 

2017
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 ריכוז חישוב מחיר מטרה חודשי:
 
 

מחיר סקר 2017מחיר

רבעון 1(מדד נובמבר)(מדד אוקטובר)(מדד ספטמבר)רבעון 3(מדד אוגוסט)(מדד יולי)(מדד יוני)

ינו-19דצמ-18נוב-18אוק-18אוק-18ספט-18אוג-18יול-18

              16.66              18.35              18.11              18.11              18.11             18.11             18.10             18.10עבודה עצמית

              17.49              19.24              18.99              18.99              18.99             18.99             18.97             18.97עבודה שכירה

                1.26                1.56                1.54                1.54                1.54               1.54               1.54               1.54עבודה במנהלה

              64.48              61.00              60.12              59.87              58.87             58.87             58.60             60.26מזון מרוכז

              54.14              62.10              62.10              62.10              62.10             62.10             62.10             62.10מזון אחר

              34.20              37.20              37.20              37.20              36.72             36.72             36.72             36.72משתנות

              10.78              12.60              12.60              12.60              12.60             12.60             12.60             12.60פחת

                6.41                6.73                6.73                6.73                6.73               6.73               6.73               6.73ריבית להון דומם

                6.41                7.26                7.26                7.26                7.26               7.26               7.26               7.26ריבית להון חי

סך הוצאות בשער 

המשק
224.27    222.62    222.93    222.93     224.40     224.65     226.04     211.80     

                8.68                9.16                9.13                9.15                9.22               9.22               9.24               9.21בשר פרות

                2.97                3.24                3.20                3.17                3.11               3.11               3.04               2.97עגלים

                1.07                1.88                1.90                1.91                1.92               1.92               1.92               1.93מבכירות

                3.89                1.70                1.70                1.70                1.70               1.70               1.70               1.70שינוי אינ. חי

 ערך תוצרת לוואי  

15.8115.9115.9515.9515.9315.9315.9916.62)בשר  ויונקים(

   195.19   210.05   208.72   208.47   206.98  206.98  206.71  208.47הוצאות נטו
הוצאות נטו )מעוגל( למחיר 

   195.19   210.05   208.72   208.47   206.98  206.98  206.71  208.47מטרה

3.5%3.5%3.5%4.0%4.0%4.0%4.0%0.5%ניכוי פריון באחוזים

  0.9759-  8.4020-  8.3488-  8.3388-  8.2790- 7.2443- 7.2349- 7.2965-ניכוי פריון  באגורות
 עלות מוכרת בשער 

200.13 201.17199.48199.74198.70המשק  נטו  200.37  201.65  194.21  
מרכיב זמני 

                2.01                0.08                0.08                0.08                0.08               3.61               3.61               3.61להתחשבנות רבעונית

204.78203.09203.35198.78200.21200.45201.73196.22מחיר מטרה בשער המשק

 דמי שרות/היטל        

                3.80                3.80                3.80                3.80                3.80               3.80               3.80               3.80מועצת החלב

מחיר מטרה שער 

208.58206.89207.15202.58204.01204.25205.53200.02המשק+מועצה

עלות מחושבת סקר 2015עלות מחושבת
מחירי מטרה   לפי 

סעיפים באג' לליטר

 


