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  2102   אוקטובר-יולינוהל הקצאת חלב בקר גולמי בחודשים    :הנדון
 
 

בשל הירידה ו( 07-72-00:סימוכין) 7107למתווה ניהול ענף החלב השנת  7.2י האמור בסעיף "עפ
היצע החלב הגולמי יורד וקיים חשש לחוסר יכולת , אוקטובר-יוליבייצור חלב בחודשים העונתית 

 .לחלב בקר גולמי באספקה סדירה של מלוא הביקושים 
 

, תנובה)על מנת להבטיח כי המחלבות המתבססות על רכישת חלב גולמי מהמחלבות המווסתות 
קובעת המועצה כי על , לא יפגעו באופן לא מידתי בגין חוסר בחלב גולמי( טרה וגד, שטראוס

בהתאם לרכישתן בחודשים , המחלבות המווסתות לספק חלב גולמי למחלבות שאינן מווסתות
 ;כדלקמן,  7107 מאי-ינואר

 
 :הגדרות

 "7107 מאי-משיכות חלב בחודשים ינואר –" הכמות הקובעת. 

 "מקדם התפלגות המכסות ) 27.10%הכמות הקובעת חלקי  –" הכמות השנתית המזכה
 (.מאי-לחודשים ינואר

 "הכמות השנתית המזכה כפול מקדם התפלגות המכסה של  " זכאות לכמות חודשית
  –החודש

o 1.72%        :יולי . 
o 1.17%  : אוגוסט . 
o 2.66%: ספטמבר. 
o 1.15%: אוקטובר. 

 "הזכאות לכמות חודשית חלקי מספר השבועות בחודש  -"  זכאות לכמות שבועית: 
o 2.27       : יולי 
o 2.27 : אוגוסט 
o 2.72: ספטמבר 
o 2.27: אוקטובר 

 "גד וטרה, שטראוס, מחלבות תנובה –" מחלבת מווסתות . 

 " מחלבה שאינה מחלבה מווסתת –" פרטיתמחלבה. 
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 :0221עד אוקטובר  יוליהקצאת חלב למחלבות פרטיות בחודשים 
 . הקצאת חלב למחלבות פרטיות נעשית בהתאם להזמנותיהם השבועיות, ככלל

בעת מחסור בחלב גולמי רשאית המחלבה המווסתת לספק למחלבה , לאור האמור לעיל, עם זאת
כפי שפורטה , הפרטית כמות נמוכה מההזמנה השבועית אך לא פחות מהזכאות לכמות שבועית

 . לעיל
ההקצאות בתקופת המחסור יחושבו  על בסיס שבועי  כך שמשיכה נמוכה מהזכאות לכמות 

משיכה גבוהה מהזכאות לכמות , ת הזכאות בשבועות האחרים ולהיפךשבועית לא תגדיל א
למעט מקרים מיוחדים בהם הדבר נעשה ) שבועית לא תקטין את הזכאות בשבועות האחרים

בתאום בין המחלבה המוכרת והקונה ובהסכמת המועצה ובמקרים בהם מחלבות קטנות 
  .(תמעוניינות באספקה דו שבועית כדי לרכז מנת ייצור תפעולי

 
  -התייחסות מיוחדת בתקופת הרמאדן 

תהייה , בתקופת הרמאדן, הזכאות השבועית של המחלבות מהמגזר הערבי,  על אף האמור לעיל
הכמות העודפת תקוזז , כפי שמתקבלת בנוסחה, מהזכאות לכמות השבועית 71%-גבוהה ב

 .בתקופה שלאחר חודש הראמדן
 

 :כללי
 עליהן ,  לספק חלב גולמי בהתאם לאמור במסמך זה, בכל בעיה של המחלבות המווסתות

 .ל מועצת החלב למציאת פיתרון ענפי לבעיה"לפנות מבעוד מועד לסמנכ
 

 תנאי התשלום והאספקה יסוכמו בין . נוהל זה אינו עוסק ביחסים המסחריים בין החברות
 .המחלבה המספקת לרוכשת

 

 ,בכבוד רב
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