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  2011 עדכון מדיניות התשלום לחלב בקר עודף לשנת :הנדון
  )החלטת מועצת המנהלים(

  
 ועל מנת להבטיח כי לא יהיה 2011ולאור הצפי לביקושים בשנת , לאור רמת המלאים הנמוכה

 כדלקמן 2011בחומרי גלם חלביים עודכנה מדיניות התשלום לחלב עודף בשנת מחסור בחלב ו
  ):1.1.2011-תחולת העדכון ה(
  

 2011בשנת ) חלב עודף(מדיניות התשלום לחלב בקר המיוצר מעבר למכסה  .1
 

 :הגדרת עונות .1.1
 . חודשים6   -נובמבר ודצמבר , אפריל-ינואר: חורף .1.1.1
 . חודשים6          - אוקטובר -מאי  : קיץ  .1.1.2

 
) 8%במקום   (14% חלב המיוצר מעבר למכסה עד לחריגה של –' חלב עודף א .1.2

 .מהמכסה
 

 .  מהמכסה14% חלב המיוצר מעבר לחריגה של –' חלב עודף ב .1.3
 

  . ממחיר המטרה75%שייוצר בחודשי החורף תעמוד על ' המקדמה לחלב עודף א .1.4
    

 . ר המטרה ממחי95%שייוצר בחודשי הקיץ תעמוד על ' המקדמה לחלב עודף א .1.5
 

) 60%במקום   (70%שייוצר בחודשי החורף תעמוד על ' המקדמה עבור חלב עודף ב .1.6
 .ממחיר המטרה

 
 . ממחיר המטרה80%שייוצר בחודשי הקיץ תעמוד על ' המקדמה עבור חלב עודף ב .1.7

 
כחלב עודף קיץ יחשב היצור העודף בקיץ בקיזוז אי הביצוע המצרפי בשאר  .1.8

 .החודשים
 

 הכמות שתיוצר בכל –וא חשבון שנתי מתגלגל מחודש לחודש חשבון חלב עודף ה .1.9
חודש מתווספת לכמויות שיוצרו בחודשים שלפניו וכך הלאה עד לתום שנת 

 .  המכסות



 

 

  .כלל מחלבתי של החלב העודף-בתום שנת המכסות יערך גמר חשבון ענפי .1.10

במידה והפדיון הממוצע בפועל של החלב העודף בשווקים השונים יהיה  .1.10.1
הרי שיצרני ) ' ב-ו' המקדמות לחלב עודף א(גבוה מהתשלום הממוצע 

י הסדר "התוספת תינתן עפ, חלב עודף  יקבלו תוספות תשלום בהתאם
 :הבא

 .קיץ ' תוספת לחלב עודף א .1.10.1.1
 .קיץ' תוספת לחלב עודף ב .1.10.1.2
תמצא ביתרה חיובית לאחר במידה ובקופת חלב עודף  .1.10.1.3

 הרי שיתקיים דיון במועצת 1.10.1.2- ו1.10.1.1יישום 
תוך מתן העדפה לתוספת פדיון לחלב , החלב ליעוד היתרה

 .עודף חורף
במידה והפדיון הממוצע בפועל יהיה נמוך מהתשלום הממוצע לחלב  .1.10.2

 :י העקרונות הבאים"עודף הרי שהתשלום לחלב עודף יוקטן בדיעבד עפ
 95%-בקיץ הינו מובטח ולא ירד מ'  חלב עודף אמחיר .1.10.2.1

 .ממחיר המטרה
 75% -בחורף הינו מובטח ולא ירד מ' מחיר חלב עודף א .1.10.2.2

 .ממחיר המטרה

 80%-קיץ הינו מובטח ולא ירד מ' מחיר חלב עודף ב .1.10.2.3
  ).70%במקום (

חורף הינו מקדמה ובמידת הצורך יקוזז ' מחיר חלב עודף ב .1.10.2.4
 .החלב העודףעד לרמה של הפדיון השולי של 

 
 תמצא קופת חלב עודף  1.10.2.4במידה ולאחר הקיזוזים כאמור בסעיף  .1.10.3

 .ימומן גרעון זה מתקציבי המועצה, בגירעון
 

) י הסמכת מועצת המנהלים"או ועדת תכנון עפ(י המלצת ועדת תכנון  "מועצת המנהלים עפ .2
 במקרים בהם 2011רשאית  לקבל החלטה על עדכון מדיניות התשלום לחלב עודף במהלך 

 . התחולה של כל עדכון תהייה ממועד העדכון.  המצב  יחייב זאת
  

  ,בכבוד רב
  
  
  

  שייקה דרורי
 ל"מנכ

  :העתק
  ר"יו, דוד-איציק בן

  הרשות לתכנון, ר תניב רופא"ד
  אגף התקציבים, דניאלה גרא

  התאחדות מגדלי בקר לחלב
  התאחדות חקלאי ישראל

  מ"שה, המחלקה לבקר
  מחלבות קולטות

  

 


