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 ליצרני חלב בקר
 
 
 ,שלום רב 


 3102עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר עודף לשנת 

(74.10.7102מתאריךועדתתכנוןהחלטת)
 

 

המלאי של חומרי הגלם החלביים והצפי , בחודשים האחרונים לאור הירידה בתפוקת החלב שנרשמה

החליטה ועדת התכנון של מועצת החלב להרחיב את הרצועה של חלב עודף , לביקוש המצרפי לחלב בקר

. 10.10.3102תחולת העדכון ( בהחלטה הקודמת 5%במקום ) 7%-ולקבוע אותה ל( 0.1, 0.2סעיפים )' א

המגמות בייצור ובצריכה ובמידת הצורך תקבל החלטות על עדכון ועדת התכנון תמשיך ותעקוב אחר 

של מדיניות התשלום מסמיך את ועדת התכנון לקבל החלטות  1סעיף )נוסף במדיניות התשלום 

 .נותרו ללא שינוי 3102-שאר הסעיפים במדיניות התשלום ל(. בנושאים אלו

 
 . 3102לחלב מתוכנן ועודף לשנת המעודכנת  מצורפת  מדיניות התשלום 


3102בשנת( חלב עודף)מדיניות התשלום לחלב בקר המיוצר מעבר למכסה  .0

 .ההתפלגותהחודשיתשלהמכסהמפורטתבנספח .0.0

 :הגדרתעונות .0.7

 .חודשים6-נובמברודצמבר,אפריל-ינואר:חורף .0.7.0

 .חודשים6-אוקטובר-מאי:קיץ .0.7.7

 .%7חלבהמיוצרמעברלמכסהעדלחריגהשל–'חלבעודףא .0.2

 .מהמכסה%7חלבהמיוצרמעברלחריגהשל–'חלבעודףב .0.4

 .ממחירהמטרה21%שייוצרבחודשיהחורףתעמודעל'המקדמהלחלבעודףא .0.1

.ממחירהמטרה31%שייוצרבחודשיהקיץתעמודעל'המקדמהלחלבעודףא .0.6
 .ממחירהמטרה61%שייוצרבחודשיהחורףתעמודעל'עודףבהמקדמהעבורחלב .0.2

 .ממחירהמטרה11%שייוצרבחודשיהקיץתעמודעל'המקדמהעבורחלבעודףב .0.1

 .כחלבעודףקיץיחשבהיצורהעודףבקיץבקיזוזאיהביצועהמצרפיבשארהחודשים .0.3

מתגלגלמחודשלחודש .0.01 שנתי חלבעודףהואחשבון יוצרבכלחודשהכמותשת–חשבון
 .מתווספתלכמויותשיוצרובחודשיםשלפניווכךהלאהעדלתוםשנתהמכסות
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 .כללמחלבתישלהחלבהעודף-בתוםשנתהמכסותיערךגמרחשבוןענפי .0.00

במידהוהפדיוןהממוצעבפועלשלהחלבהעודףבשווקיםהשוניםיהיהגבוה .0.00.0
 א)מהתשלוםהממוצע עודף לחלב המקדמות עודף('ב-ו' חלב שיצרני הרי

:יהסדרהבא"התוספתתינתןעפ,יקבלותוספותתשלוםבהתאם
 .קיץ'תוספתלחלבעודףא .0.00.0.0

 .קיץ'תוספתלחלבעודףב .0.00.0.7

יישום .0.00.0.2 לאחר חיובית ביתרה תמצא עודף חלב ובקופת במידה
ליעוד0.00.0.7-ו0.00.0.0 החלב במועצת דיון שיתקיים הרי
 .לתוספתפדיוןלחלבעודףתוךמתןהעדפה,היתרה

במידהוהפדיוןהממוצעבפועליהיהנמוךמהתשלוםהממוצעלחלבעודףהרי .0.00.7
:יהעקרונותהבאים"שהתשלוםלחלבעודףיוקטןבדיעבדעפ

א .0.00.7.0 עודף חלב מחיר מ' ירד ולא מובטח הינו ממחיר31%-בקיץ
 .המטרה

מחירחלבעודףא .0.00.7.7 ממחיר21%-בחורףהינומובטחולאירדמ'
 .המטרה

 .11%-קיץהינומובטחולאירדמ'מחירחלבעודףב .0.00.7.2

ב .0.00.7.4 עודף חלב מחיר עד' יקוזז ובמידתהצורך מקדמה הינו חורף
 .לרמהשלהפדיוןהשולישלהחלבהעודף

תמצאקופתחלב0.00.7.4במידהולאחרהקיזוזיםכאמורבסעיף .0.00.7.1
.ימומןגרעוןזהמתקציביהמועצה,עודףבגירעון

 

 (.חלב מתוכנן)מדיניות עידוד ייצור חלב קיץ המיוצר במסגרת המכסה  .3

.ההתפלגותהחודשיתשלהמכסהמפורטתבנספח .7.0
 :הגדרתעונות .7.7

 .חודשים6-נובמברודצמבר,אפריל-ינואר:חורף .7.7.0

 .חודשים6-אוקטובר-מאי:קיץ .7.7.7

באי .7.2 שהיה חלב -יצרן החורף בעונת דהיינו)ביצוע מהמכסההייצו, קטן החורף בעונת (ר
הקיץ בעונת החסר את וביצע , של תוספת המחלבה מן אג61יקבל הכמות' על לליטר
 .ממכסתהחורף21%עדלתקרהשל,שהועברהמהחורףלקיץ

באי .7.4 שהיה ינואר-יצרן בחודשים אפריל-ביצוע נובמבר, בחודשים תקופתית ובחריגה
ודצמבר הקיץ, בתקופת וחרג במידה ינוארא, בחודשים הביצוע כאי-י ייחשב -אפריל
 .ביצועחורף

יקבלמןהמחלבה(דהיינוהייצורבעונתהחורףגבוהמהמכסה)יצרןשחרגבעונתהחורף .7.1
'אג61אתמחירהמטרהפחות,שיוצרבעונתהחורףבמקוםבעונתהקיץ,בתמורהלחלב

 .לליטר

מובהרבזאתכיההוראות.שנתהמכסותיתבצעבתום(7)יישוםסעיףזה:ביצועהחלטות .7.6
כולו לענף מדיניות מהוות דלעיל הקולטות. המחלבות על מוטלת לביצוע האחריות

ההסכמיםשביניהם"והיצרניםעפ י בסעיפים. הסכומיםשיצטברו 7.4-ו7.2ההפרשבין
 .יתקציביהמועצה"יאוזןע7.1לסכומיםשיוצרובסעיף
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 ( :חלבון ושומן)חלב  י רכיבי"תשלום עפ .2

:הערכיםהנורמטיבייםלחלבוןושומןיהיוכדלקמן .2.0
 .גרםלליטר22.032.203%חלבון .2.0.0

 .גרםלליטר22.012.201%שומן .2.0.7
 .7100ערכיםאלומבטאיםאתתכולתהרכיביםהממוצעתבשנת

 :ערכיהרכיביםבחישובמחירהמטרהיהיוכדלקמן .2.7

06.3040-חלבון .2.7.0
3.0126-שומן .2.7.7
 1.01-(נפח)נוזלים .2.7.2

 המשק בשער המטרה במחיר לכפול יש אלו המועצה)מקדמים היטל (ללא
 של לשומן חלבון בין מחירים יחס מבטאים ותשלום21:61והם בהתאמה
 .ממחירהמטרה01%בגיןנוזליםבשיעורשל


מועצתהמנהליםמסמיכהאתועדתהתכנוןלקבלהחלטהעלעדכוןמדיניותהתשלוםלחלבעודף .4
.התחולהשלכלעדכוןתהייהממועדהעדכון.במקריםבהםהמצביחייבזאת7102במהלך

 

האחריותלביצוע.מובהרבזאתכיההוראותדלעילמהוותמדיניותלענףכולו:ביצוע החלטות .1
 .יההסכמיםשביניהם"בותהקולטותוהיצרניםעפמוטלתעלהמחל



 

 ,בכבוד רב
 



שייקהדרורי
ל"מנכ

:העתק
רמועצתהחלב"יו–רתניברופא"ד

הרשותלתכנוןבמשרדהחקלאות,ח"מהלתחוםבע-אהודאלפרט
משרדהחקלאות,מ"שה–המחלקהלבקר

התאחדותמגדליבקרלחלב
התאחדותחקלאיישראל

מחלבות
 כאן-כספיםוכלכלה,מחלקותתכנון
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 3-ו 0נספח לסעיפים 
 

  
 התפלגות ארצית

 התפלגות העמקים
 הירדן ובית שאן, כנרות

התפלגות  
חודשים 
 באחוזים

התפלגות 
מצטברת 
 באחוזים

התפלגות 
חודשית 
 באחוזים

התפלגות 
מצטברת 
 באחוזים

  9.433.42 1.46 1.46 ינואר
  18.29 1.16 06.03 2.22 פברואר
  28.29 01.11 71.16 1.12 מרץ
  37.68 3.23 22.24 1.61 אפריל
  46.89 7.30 13.20 7.17 מאי
  55.26 2.27 50.37 2.12 יוני 
  63.22 7.75 57.55 2.27 יולי

  69.99 5.77 57.57 2.12 אוגוסט
  75.94 5.75 75.25 7.55 ספטמבר
  82.81 5.27 22.11 2.15 אוקטובר
  90.71 2.31 30.41 1.11 נובמבר
  100.00 3.73 011.11 1.61 דצמבר

 
 







