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לכבוד
יצרן חלב כבשים
שלום רב,

מדיניות תשלום לחלב כבשים לשנת 2011
)אושרה ע"י שולחן מגדלי כבשים ומועצת מנהלים(

.1

מחיר חלב כבשים גולמי – מחיר חלב כבשים גולמי בשער המשק יעמוד על  3.72ש"ח לליטר .מחיר
זה כולל את דמי השירות למועצת החלב לרבות הגביה לקרן המיוחדת )סעיף  .(3למחיר זה יתווספו
או יופחתו הסכומים כאמור בסעיף העוסק במדיניות האיזון בין עונות השנה )סעיף  .(2במצב של
שינויים מהותיים בתנאי הסחר בענף )מחירי תשומות ותפוקות( ייתכן עדכון למחיר ,העדכון ייקבע
בהסכמה.

.2

מדיניות איזון בין עונות:
בחודשים ינואר-ספטמבר יופחת מחיר המטרה ב 12 -אג' לליטר.
.2.1
בחודשים אוקטובר-דצמבר יתווספו למחיר המטרה  42אג' לליטר.
.2.2
מחירי העברת חלב בין מחלבות יהיו בהתאם למחירים הנ"ל.
.2.3
ההפחתות והתוספות כאמור בסעיפים  .2.1ו 2.2-יהיו גם לגבי החלב המיוצר מעבר למכסה.
.2.4
עקומת המכסות תהייה אחידה לאורך כל חודשי השנה )ראה נספח( .
.2.5

.3

קרן לטיפול בניהול הענף ,שיווק ופרסום :מכל ליטר מיוצר )במכסה ומעבר למכסה( ייגבו
מהיצרנים  10אג' לניהול ,ויסות ופעילות להגדלת ביקושים בענף .במידה ויהיה עודף גביה ביחס
לשימושים יוחזר העודף למגדלים.

.4

מדיניות חלב עודף:
.4.1
.4.2
.4.3
.4.4
.4.5

בחודשים ינואר -ספטמבר חלב עודף עד לחריגה של  10%מהמכסה לתקופה יפדה
כמקדמה  90%ממחיר המטרה.
חלב עודף מעבר לחריגה של  10%ועד לחריגה של  35%מהמכסה יפדה כמקדמה 75%
ממחיר המטרה.
חלב עודף מעבר לחריגה של  35%מהמכסה לתקופה יפדה כמקדמה  50%ממחיר המטרה.
בחודשים אוקטובר -דצמבר יהיה תשלום מלא עבור כל החלב המיוצר.
חשבון חלב עודף הוא חשבון מצטבר מתגלגל מחודש לחודש – הכמות שתיוצר בכל חודש
מתווספת לכמות שיוצרה בחודש שלפניו וכך הלאה עד לתום הרבעון השלישי ),(30.09
דהיינו חלב עודף שייוצר בחודשים ינואר-ספטמבר לא יקוזז בגין אי ביצוע בחודשים
אוקטובר-דצמבר .התפלגות המכסות החודשית והמצטברת מפורטת בנספח המצורף.

.4.6

.4.7

.5

בסוף השנה יערך חשבון ענפי של פדיון החלב העודף בשווקים השונים )שוק מקומי וייצוא(
ובמידה וקופת חלב העודף המצרפית תהיה בעודף יקבלו המגדלים שיצרו חלב עודף,
תוספת תשלום לחלב העודף .במידה וקופת החלב העודף המצרפית תהיה בחוסר יגבו מן
המגדלים שיצרו חלב עודף גריעה נוספת בגין יצור חלב עודף ,לאיזון הקופה.
קופת חלב עודף הענפית תנוהל במועצת החלב ,השימושים )החזרים והנחות בגין יצוא
מוצרים מחלב כבשים ופינוי עודפים( בקופת חלב עודף יהיו אך ורק באישור מועצת החלב.

ביצוע החלטות:
מובהר בזאת כי ההוראות דלעיל מהוות מדיניות התשלום לחלב מתוכנן ועודף לענף חלב הכבשים
כולו .האחריות לביצוע מוטלת על המחלבות הקולטות חלב כבשים  .ההסכמים בין היצרנים
למחלבות הקולטות יכללו מסמך זה כלשונו.

בכבוד רב,

שייקה דרורי
מנכ"ל

העתק:
תניב רופא – יו"ר מועצת החלב
שייקה דרורי – מנכ"ל
ארגוני מגדלים.
שה"מ – המחלקה לצאן
מחלבות קולטות חלב כבשים

נספח – התפלגות חודשית אחידה של המכסה
)ההבדל נובע ממספר הימים בחודש(

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%
8.49%
8.22%
8.49%
8.22%
8.49%

