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מדיניות תשלום לחלב עזים בשנת 4102

(החלטת שולחן מגדלי עזים מתאריך )4010014102
.0

מחיר חלב עזים גולמי, מדיניותאיזוןביןעונותוהתשלוםבהתאםלעונותהשנהיהיהבהתאם
להמלצותהועדהלתמחורחלבעיזים(מצ"ב).

.4

מדיניות חלב עודף:
בחודשיםמרץ-אוקטוברחלבעודףעדלחריגהשל61%מהמכסהלתקופה,יפדהכמקדמה
.4.0
01%ממחירהמטרה.
חלבעודףמעברלחריגהשל61%מהמכסהלתקופה,יפדהכמקדמה71%ממחירהמטרה.
.4.4
הבסיסלהפחתההואמחירהבסיסלחלבעזיםבשערהדיר(ללאהתוספותוההפחתותבגין
.4.2
מדיניותהאיזוןביןהעונותוללאההיטלליצרנים).
בחודשיםינואר-פברואר,נובמבר-דצמבר יהיהתשלוםמלאעבורכלהחלבהמיוצר.חשבון
.4.2
חלב עודף הוא חשבון מצטבר מתגלגל מחודש לחודש ,החל מחודש מרץ ועד לסוף חודש
אוקטובר , הכמותשתיוצרבכלחודשמתווספתלכמותשיוצרהבחודששלפניווכךהלאה
עדליום20באוקטובר.
התפלגותהמכסותהחודשיתתהייהאחידהעלפניחודשיהשנה.
בסוףהשנהיערךחשבוןענפישלפדיוןהחלבהעודףבשווקיםהשונים(שוקמקומיוייצוא)
.4.2
ובמידהוקופתחלבהעודףהמצרפיתתמצאבעודף,יוחזרהעודףליצרניהחלב,אושייצבר
בקרן רב שנתית המיועדת לפינוי עודפים .במידה וקופת החלב העודף המצרפית תהיה
בחוסר,יגבובגיןהחלבעודףגריעהנוספתלאיזוןהקופה.
קופתחלבעודףהענפיתתנוהלבמועצתהחלב,השימושים(החזריםופינויעודפים)בקופת
.4.6
חלבעודףיהיואךורקבאישורמועצתהחלב.
בשנת4102לאיהיוהנחותבגיןיצואמוצריחלבעיזים.
.4.8

.2


ביצוע החלטות:
מובהרבזאתכיההוראותדלעילמהוותמדיניותהתשלוםלחלבמתוכנןועודףלענףחלבהעיזים
כולו.האחריותלביצועמוטלתעלהמחלבותהקולטותחלבעזים.ההסכמיםביןהיצרנים
למחלבותהקולטותיכללומסמךזהכלשונו.
 באחריותהמחלבהלגבותמדיחודשמהיצרניםאתההפרששביןמחירהחלב(כאמורבסעיף)0
והתשלוםהמופחת(כאמורבסעיף)4ולזכותחשבוןמיוחדבמחלבה,גביהבגיןחלבעודףעזים
.4102
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עקרונות לקביעת המחיר לחלב עזים בשנים 4102



 .0עדכון בסיס של מחיר חלב עזים.ברבעון 2 2013עודכןמחירהבסיסשלחלבעזיםל2.01-ש"ח

לליטר(לפניההיטללמועצתהחלב( .
המלצה:לעדכןאתמחירהבסיסל2.12-ש"חלליטר.
 12עדכון שוטף 1פעםברבעוןיעודכןהמחירבהתאםלסלהבא:
מדדעדכון
מדד
סעיף ש"חלליטר
בסיס
תערובות 4.14
אספסת 1.70
עבודה

1.60

אחר

1.60

אוקטובר
4102
אוקטובר
4102
ספטמבר
4102
אוקטובר
4102

מדדתערובותצאןשל
הלמ"ס
ממוצע2מרכזימזון
גדולים
שכ"עממוצע לעובדים
ישראליםמנוכהעונתיות
תשומותבחקלאותללא
עובדים וללאתערובות
ומספוא

מועדעדכון

מדד
אוגוסט
4102
421.2נק'

בתחילתכל
רבעון
פעםבשנה

0211ש"ח

פעםברבעון

0,127ש"ח

פעםהרבעון

077.4נק'


בתחילת כל רבעון ייערך עדכון תשומות (ללא חשבונות רטרו) ומחיר חלב העזים לרבעון יעודכן
בהתאם.מנגנוןזהנועדלהבטיחיציבותבתנאיהסחרשלהמגדל .
בכלמקרהמחירחלבהעזיםלאיהיהגבוהיותרמ 195%-ממחירחלבבקרלאותורבעוןולאנמוך
מ175%-ממחירחלבהבקר(בשערהמשקללאהיטלים) .לקראתרבעון04102יעודכןמחירהחלב
בהתאםלאמורבסעיףזה.

 .3מחיר דיפרנציאלי עפ"י עונות השנה :בחודשים נובמבר דצמבר ינואר ופברואר מחיר חלב העזים
יהיה   125%ממחיר מהמחיר המעודכן כאמור בסעיף  .4בשאר חודשי השנה המחיר יהיה .95%
מקדמים אלו חושבו כך שהתמורה הממוצעת עבור חלב עם מופע דומה למופע בשנים האחרונות
תהייה 100.75%מהמחירהמעודכןכאמורבסעיף.4מדוברבדיפרנציאליותשל 30%מהמחיר,פער
זה מגלם את העלות הכלכלית של העברת חלב לעונת השפל ולהערכתנו יעודד את יישור עקומת
הייצור.
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 .4תשלום לרכיבי חלב:חלקניכר()82% מחלבהעזיםמיועדלייצורגבינותולכןישמקוםלתגמלאת
החלב בהתאם לתכולת המוצקים שבו . יחד עם זאת הרי שהערך הכלכלי של שומן החלב  בצד
הביקוש נמצא בנסיגה .כמו כן תשלום גבוה מדי על חלבון עלול להביא דווקא לירידה ביעילות
הייצור ובבחירת גזעים עם תכולת מוצקים גבוהה אך ניצולת מזון נמוכה .יש גם לזכור כי בשונה
מענף הבקר לא קיימת מערכת ספר עדר המאפשרת למגדל לטפח ולברור את העיזים עם תנובות
מוצקיםגבוהותוהכליםהאופרטיבייםלהגדלתתכולתהמוצקיםמוגבלים.הועדהממליצהלהגביר
את מאמצי המו"פ לייצור חלב מוכוון שיווק ואף לשקול סבסוד שימוש בזרמה מיובאת  עם
פוטנציאל להגדלת תכולת המוצקים בחלב 1במקביל ממליצה הועדה כי יונהג מערכת פרס/קנס
לחלבוןהחלב,ערךהחלבון02.80 יחידותמחירחלבוהתוספתגריעהתהייהביחסלחלבעםתכולה
נורמטיבית של  3.40%(משקל/נפח) .מקדם זה מגלם תמורה של  50%בגין הנוזלים ו 50%-בגין
החלבון.רמתהפגיעהביצרניםעםחלבדלילמוצקיםהיאמינוריתומדוברלמעשהבסימוןכיוון.
שנת  4102תהווה שנת מעבר 1המקדם החלבון יעמוד על  02יחידות מחיר החלב והתשלום עפ"י
חלבון יהיה רק לגבי חלב עם תכולת חלבון מעל  12121%לגבי חלב עם תכולת חלבון מתחת ל2121%-
התמורה לחלב תהייה עפ"י המחיר הבסיסי1
 .2חברי הועדה :רחלבורושק,סמירקעדן,אמיתיהירשמן,דנינאור,יצחקשניידר,ד"רחיים
ליבוביץ'ולירוןתמיר.

הועדהתשמשכוועדהמתמדתובמידתהצורךתמליץעלשינוייםבמודלהתשלום.


העתק:
שייקהדרורי,מנכ"ל
חברימועצתמנהלים
חברישולחןמגדליעזים
אהודאלפרט–מנהלתחוםבע"ח,משרדהחקלאות
המחלקהלצאן–שה"מ,משרדהחקלאות
ארגונימגדלים
התאחדותחקלאיישראל
מחלקותתכנון,כספיםוכלכלה-כאן
מחלבות

בכבודרב,



אפרירייקין
סמנכ"לויו"רשולחןמגדליכבשים

