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 :לכבוד
 .ל בכיר כלכלה ואסטרטגיה"סמנכ, אורי צוק בר

 .המפקח על המחירים
 

  עדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הויסות בענף החלב:הנדון 
 )1.10.2015-31.12.2015 (2015 לשנת 4רבעון 

 
עדכון המחיר המזערי לחלב בקר , במחלבה המווסתת) ייבוש אבקה וחיבוץ חמאה(הויסות  לבדיקת עלויות בהתאם

להלן המחירים המרביים ,  של מחירי חומרי הגלם ותעריפי הוויסותעדכוןה עקרונות י "ועפ)  מחיר המטרה(

 :לרבעון

 

 אבקת חלב כחוש

 :העלות הממוצעת לייצור אבקת חלב

 .ח לטון"ש 14,144: מרכיב החלב הגולמי

 .ח לטון"   ש4,408:  עלויות תעשייתיות  

--------------------------------------------- 

 .ח לטון"    ש18,552:   ה עלות מוכרת "ס

 

 : הכשרות הם כדלקמןסוגי פהמחירים המירביים לאבקת חלב כחוש  מייצור מקומי ל

 .ח לטון" ש17,872:    אבקת חלב כחוש בכשרות רגילה

 .ח לטון" ש18,853: בקת חלב כחוש בכשרות מהדריןא

 .ח לטון" ש20,724:     ץ"אבקת חלב כחוש בכשרות בד

 

 .ג" ק25באריזות של ) מפרט בהתאם לתקן הישראלי(חמאה תעשייתית 

 :העלות הממוצעת לייצור חמאה תעשייתית

 .ח לטון" ש17,227:  מרכיב החלב הגולמי

 .ח לטון"ש   3,413:   עלויות תעשייתיות  

--------------------------------------------- 

 .ח לטון" ש20,640    :ה עלות מוכרת "ס

 

 : הם כדלקמןות  הכשרסוגהמחירים המירביים לחמאה תעשייתית  מייצור מקומי לפי 

 .ח לטון"  ש20,272:    חמאה בכשרות רגילה

 .ח לטון"  ש20,982: חמאה בכשרות מהדרין

 .ח לטון"  ש21,691:     ץ" בכשרות בדחמאה

 

 . ממחירים אלו20% דרך מערכות ההפצה ניתן להוסיף עמלה בשיעור של עד במכירה •

 .מ כחוק"למחירים אלו יש להוסיף מע •
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 : ייבוש  חלב כחוש לאבקה וחיבוץ חמאה תעשייתית–תעריפי ויסות חלב 

 ייבוש חלב כחוש לאבקה

 . לטון אבקת חלב בכשרות רגילהח" ש3,050

 .ח לטון אבקת חלב בכשרות מהדרין" ש3,981

 

   חיבוץ חמאה

 .ח לטון חמאה תעשייתית בכשרות רגילה" ש2,783 

 .ח לטון חמאה בכשרות מהדרין" ש3,426 

 

 .מ כחוק"למחירים אלו יש להוסיף מע •

 .המשטחים אינם להחזרה, המחירים כוללים את עלות המשטחים •

 .לא תהייה גביה נוספת בגין איחסון הסחורה, המחירים כוללים עלויות איחסון •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,בברכה     

 

 מנהל תחום ענפי החי,       אהוד אלפרט      כלכלן ראשי                     ,                        לירון תמיר

            משרד החקלאות ופיתוח הכפר      המועצה לענף החלב                                               

 

 

 

 

 :העתק

 ל  "מנכ, משה בן אליהו 

     ר מועצת החלב"יו,  ד ערן אטינגר"עו

 לית מועצת החלב"מנכ, מיכל קראוס


