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.1

מחיר מטרה לחלב עזים גולמי בשער המשק
מחיר המטרה לחלב עזים )כולל דמי שירות למועצת החלב( יחושב כדלקמן:
 .1.1מחיר מטרה לחלב בקר בשער הרפת.
 .1.2כפול מקדם של .169%
 .1.3בתוספת דמי שירות מועצה לחלב עזים בניכוי  1אג' )עפ"י החלטת השולחן דמי
השירות יוגדלו ב 2.0 -אג' לליטר 1 :אג' מוכרים במחיר המטרה ו 1-אג' ע"ח
היצרנים(.
 .1.4המחיר יעוגל לרמה של אגורות.
*

מנכ"ל מועצת החלב מינה ועדת מומחים שתגיש המלצות לנוהל קביעת מחיר חלב
עזים ועדכונו ,הועדה אמורה להגיש את המלצותיה במהלך שנת .2011

.2

מדיניות איזון בין עונות:
 .2.1בחודשים מרץ-אוקטובר מחיר חלב עזים המיוצר במסגרת המכסה יהיה מחיר
המטרה בהתאם לאמור בסעיף .1
 .2.2בחודשים ינואר ,פברואר ,נובמבר ,דצמבר יתווספו למחיר המטרה  65אג' לליטר.
עבור כל החלב שייוצר בחודשים האלו.

.3

מחיר חלב עזים המיוצר מעבר למכסה:
 .3.1המקדמה עבור חלב עודף שייוצר בחודשים מרץ-ספטמבר עד ל25%-
חריגה מהמכסה היחסית לאותה תקופה תהיה  90%ממחיר המטרה בשער
המשק ,בתוספת דמי שירות מועצת החלב.
 .3.2המקדמה עבור חלב עודף שייוצר בחודשים מרץ-ספטמבר מעבר ל 25%-ועד ל50%-
חריגה מהמכסה היחסית לאותה תקופה תהייה  70%ממחיר המטרה בשער המשק,
בתוספת דמי שירות מועצת החלב.
 .3.3המקדמה עבור חלב עודף שייוצר בחודשים מרץ-ספטמבר מעבר ל 50%-חריגה
מהמכסה היחסית לאותה תקופה תהייה  40%ממחיר המטרה בשער המשק,
בתוספת דמי שירות מועצת החלב.
 .3.4בחודשים ינואר ,פברואר,אוקטובר ,נובמבר ודצמבר לא יהיה תשלום מופחת בגין
חלב המיוצר מעבר למכסה.

 .3.5חשבון חלב עודף הוא חשבון מצטבר מתגלגל מחודש לחודש ,החל מחודש מרץ ועד
לסוף חודש ספטמבר ,הכמות שתיוצר בכל חודש מתווספת לכמות שתיווצר בחודש
שלפניו וכך הלאה ,כלומר חלב עודף שייוצר בחודשים מרץ  -ספטמבר לא יקוזז בגין
אי ביצוע בחודשים ינואר ,פברואר ,אוקטובר ,נובמבר ודצמבר .התפלגות המכסות
החודשית מפורטת בנספח המצורף.
 .3.6בתום שנת המכסות יערך גמר חשבון ענפי -כלל מחלבתי של החלב העודף.
 .3.6.1במידה והפדיון הממוצע בפועל של החלב העודף בשווקים השונים )שוק
מקומי וייצוא( יהיה גבוה מהמקדמה הממוצעת הרי שיצרני החלב העודף
יקבלו תוספת תשלום בהתאם.
 .3.6.2במידה והפדיון הממוצע בפועל יהיה נמוך מהמקדמה הממוצעת הרי
שהחוסר בקופת החלב העודף ימומן ע"י גביה נוספת מיצרני החלב העודף.
.4

מחירי העברה בין מחלבות :מחיר העברה בין המחלבות יהיה בהתאם למחיר המטרה
)כולל התוספת העונתית( ,במחלבות המוגדרות כמשק סגור )מחלבה הקולטת את חלב
הדיר שבאותו משק( ,במידה ויאלצו למכור עודפי חלב ייחשב חלב זה כחלב עודף והתמורה
עבורו תהיה מקדמה של  60%ממחיר המטרה.

.5

פיתוח שווקי יצוא :בגין יצוא מוצרי חלב יינתנו החזרים בשיעור של  0.50ש"ח לליטר.
המקור למימון ההחזרים יהיה התשלום המופחת לחלב המיוצר מעבר למכסה )קופת חלב
עודף(.

.6

מימון פעולות מיוחדות בענף :מכל ליטר מיוצר ייגבו מהיצרנים  1אג' וכנ"ל מהמחלבות
)ראה סעיף .(1.3

.7

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

.8

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

בכבוד רב,

שייקה דרורי
מנכ"ל
העתק:
איציק בן דוד – יו"ר
מחלבות קולטות
אגודת עזיזה

נספח – התפלגות חודשית אחידה של המכסה

ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

התפלגות חודשית
8.49%
7.69%
8.49%
8.22%
8.49%
8.22%
8.49%
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