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 ה, תשע"כסלו דכ"  תאריך:   

 2367, דצמבר 64
 
 

 פרוטוקול ועדת הישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר הנדון : 
 (12121015-212221015) 1015לשנת  1רבעון 

 
 

 משתתפים:
 ., עלי בינגלירון תמיר,אהוד אלפרטרחל בורשק, 

 
 

 עלות העבודה:
 7המעודכן על פי נתוני הלמ"ס, לוח יא/ק לעובדים ישראלים ומנוכי עונתיות , לנתון השכר הממוצע במשבהתאם 

והשפעתה על כלל סעפי  3.74%העבודה החודשי בגובה של בסעיף בשכר  עליהעודכנה  .בירחון הסטטיסטי לישראל
 אג'. - 3.64 –העבודה מסתכמת ב 

 
 מזון מרוכז:

 –אג'  3.40בגובה של עליה מצביעה על  2367 אוגוסטמדד לעומת  2367 נובמברבמדד עודכן  מדד תערובות לבקר
 .רבעון קודםב עלות שחושבהל  האבהשוו 3.94%

 
 מזון אחר:

 .שינוי 0%בשלב זה לא צבר , 2367מאי קבוצת הוצאה זו עודכנה לאחרונה על פי מדדי 
 

 משתנות והון:

ה בסעיפי המשתנות וההון הדומם, על פי התקנות בתחשיב ינואר יש לעדכן את ההוצאה המחושבת במחיר המטר

אג', הסעיפים הללו יעודכנו סופית  3.69ועדת היישום הביאה עדכונים אלו בחשבון, עדכונים אלו תרמו לעליה של 

 .2360, בעת בה יעודכן תחשיב מחיר המטרה של חודש ינואר 2367לאחר פרסום מדדי הל.מ.ס לחודש דצמבר 

 
 בשר ויונקים:

רת בשר פרות ויונקים, בשל ירידת מחירי הבשר, התרומה של מחיר הבשר למחיר המטרה ההכנסה המחושבת ממכי
 .-2.59%אג', המסתכם ב  3.4פחתה בסה"כ ב 

 
  מרכיב פריון: 

 בגין התייעלות. 3.0%ם בהתאם לנוהל קביעת מחיר המטרה הרי שמדי רבעון מנכי
 אג'(. 63.29) 7.0% ינוכה ברבעון זה

 
  :רבעוניתות נלהתחשב מרכיב זמני

לבין  2367לשנת  7ן המחיר שנקבע לרבעון ימן ההפרש ב , הנובעאג' לליטר 3.449של  עלייהעל רק עומד המרכיב 
 לויות שנרשמו בפועל במהלך הרבעון.הע

 
 ניכוי מרכיב התייעלות מואצת:

, ותיקון חוק החלב 2362אוק'  69ונות לעניין מתווה רב שנתי לייעול ענף הבקר לחלב מיום בהתאם להסכם עקר
 שניכולל ניכוי  0מחיר המטרה לרבעון החל מותקנות קביעת מחיר המטרה שהותאמו בתהליך החקיקה הנדרש, 

אג' הנקובים  0.77ם שה המתווסף לניכוי קודם בשיעור זה.  אג' לליטר 6.42המתחייב מההסכם. גובה הניכוי הוא 
 .2362לעומת ספטמבר  2367מאי של  בהסכם וממודדים ע"י מדד מחירים לצרכן
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 דמי שירות מועצת החלב:
אג',  0.20בהמשך לאישור וועדת הכספים ומועצת המנהלים, דמי השירות לשנת למועצת החלב פחתו ועומדים על 

 .64.65%אג' המהווים הפחתה של  3.44הורדה של 
 

 יכום:לס
 3.24% -כתוצאה מעליה קלה במדדים וירידת התמורה מהבשר, מחיר המטרה בשער המשק לרפתנים עלה ב

 אג', המחיר לצרכן נותר כמעט ללא שינוי. 3.44שהם  64.65% -אג'. בשל הורדת היטל המועצה ב 3.04 -המסתכם ב

 

 

 

 המלצת ועדת הישום:

 אג'. 260.74 מוד עליעהיטל המועצה נטו ללא  ער המשקשטרה במחיר המ
 .אג'( 0.20ההיטל בגובה  )כולל 'אג 112270 יעמוד על מחיר המטרה בשער המשק

 אג'. 3.6של ביחס לרבעון קודם בגובה  3.30%של  ירידהסה"כ 
 לקילוגרם.₪  04.7775מחיר חלבון 
 לקילוגרם.₪ 69.4276מחיר שומן  

 .יהחודשהמחיר , המחיר הרבעוני: יםת עזר כנספחאומצ"ב טבל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,בברכה
 

 אהוד אלפרט
 יו"ר ועדת היישום         

 
 
 

 :יםהעתק
  , יו"ר ועדת ההגויבר, המפקח על המחירים-אורי צוק

 חברי ועדת היישום.
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2.00                    -4.00                    

מחירמחירמחירמחירמחירמחירמחיר

הערותשינוישיעור שינוירבעון 1רבעון 4רבעון 3רבעון 2רבעון 1רבעון 4רבעון 3

אחרוןן)אג'(אחרון %ינו-15אוק-14יול-14אפר-14ינו-14אוק-13יול-13

         0.46%0.09           19.57           19.48           19.30          19.36          19.32          19.14          18.73עבודה עצמית

         0.46%0.07           14.48           14.41           14.27          14.32          14.29          14.15          13.86עבודה שכירה

         0.46%0.01             1.59             1.58             1.57            1.57            1.57            1.55            1.52עבודה במנהלה

         0.97%0.73           75.77           75.04           81.92          77.57          81.12          87.24          88.17מזון מרוכז

צבר 5% ל במאי 2014 )עודכן(           -0.00%           69.83           69.83           69.83          62.64          60.64          60.64          57.70מזון אחר

עדכון אחרון בינואר 2014        0.23-0.62%-           37.34           37.57           37.57          37.57          36.91          36.04          36.04משתנות

         1.24%0.16           12.75           12.60           12.60          12.60          12.52          12.39          12.39פחת

         1.24%0.11             9.38             9.26             9.26            9.26            9.20            9.11            9.11ריבית להון דומם

         1.99%0.15             7.93             7.78             7.78            7.78            7.78            7.74            7.74ריבית להון חי

         0.44%1.09         248.65         247.56         250.10        242.67        243.35        248.01        245.26סך הוצאות בשער המשק

        0.49-5.55%-             8.36             8.85             9.32            9.71            9.88            9.86            9.74בשר פרות

        0.17-4.62%-             3.45             3.61             4.19            4.46            4.77            4.77            5.00עגלים

        0.08-7.70%-             1.00             1.08             1.14            1.19            1.19            1.15            1.25מבכירות ועגלות

         1.99%0.14             7.33             7.19             7.19            7.19            7.19            7.19            7.19שינוי אינ. חי
 ערך תוצרת לוואי  )בשר  

23.1922.9723.0422.5521.8420.7420.14ויונקים(
-2.89%-0.60        

         0.74%1.69      228.51      226.82      228.26     220.12     220.31     225.03     222.07הוצאות נטו

         0.74%1.69      228.51      226.82      228.26     220.12     220.31     225.03     222.07הוצאות נטו )מעוגל( למחיר מטרה

רבעון שמיני להורדת פריון         1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%12.50%0.01ניכוי פריון באחוזים

        1.21-13.34%   10.2829-     9.0729-     7.9890-    6.6036-      5.508-      4.501-      3.331-ניכוי פריון  באגורות
 עלות מוכרת בשער המשק  

         0.22%0.48    218.23    217.75    220.27   213.52   214.80   220.53   218.74נטו

מרכיב זמני להתחשבנות 

         16.13%0.09      0.679      0.585      8.100    1.455-    4.610-     2.260    3.560-רבעונית

            3.44-            3.44-            3.44-           1.72-           1.72-           1.72-התייעלות הסכם החלב
ביולי 2015 וביולי 2016 הפחתה 

נוספת של 1.72 אג' צמוד

         0.27%0.57    215.47    214.90    224.93   210.34   208.47   221.07   215.18מחיר מטרה בשער המשק

 דמי שרות/היטל        

        0.67-17.18%-        3.23        3.90        3.90       3.90       3.90       4.53       4.53מועצת החלב

מחיר מטרה שער 

        0.10-0.05%-  218.700  218.800  228.830 214.240   212.37   225.60   219.71המשק+מועצה

0.05%-4.38%-5.86%0.88%6.81%-4.24%2.68%-שינוי מרבעון קודם באחוזים

ערך חלבון סקר 

2011
         0.27%0.10    36.4448    36.3484    38.0449   35.5771   35.2608   37.3920   36.3958 ערך חלבון

         0.27%0.05    19.6241    19.5722    20.4857   19.1569   18.9866   20.1342   19.5977 ערך שומן

         0.27%0.00      0.2155      0.2149      0.2249     0.2103     0.2085     0.2211     0.2152 ערך נוזלים

        0.01-2.41%-      0.2478      0.2539      0.2639     0.2493     0.2475     0.2664     0.2605 ערך נוזלים )כולל דמי שרות(

מחירי מטרה  

2013/14  לפי 

סעיפים באג' לליטר

עליית מדד עבודה + עדכון שנתי 

מדדי למ"ס

עדכון אחרון בינואר 2014

 שינוי נורמות רכיבים סקר 

2011
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מחיר

רבעון1(מדד נובמבר)(מדד אוקטובר)(מדד ספטמבר)

ינו-15דצמ-14נוב-14אוק-14

              19.57              19.57              19.48             19.48עבודה עצמית

              14.48              14.48              14.41             14.41עבודה שכירה

                1.59                1.59                1.58               1.58עבודה במנהלה

              75.77              75.77              74.87             74.84מזון מרוכז

              69.83              69.83              69.83             69.83מזון אחר

              37.34              37.57              37.57             37.57משתנות

              12.75              12.60              12.60             12.60פחת

                9.38                9.26                9.26               9.26ריבית להון דומם

                7.93                7.93                7.93               7.93ריבית להון חי

סך הוצאות בשער 

     248.65     248.61     247.55    247.51המשק

                8.36                8.36                8.49               8.65בשר פרות

                3.45                3.45                3.49               3.55עגלים

                1.00                1.00                1.05               1.07מבכירות

                7.33                7.33                7.33               7.33שינוי אינ. חי

 ערך תוצרת לוואי  

20.6020.3720.1420.14)בשר  ויונקים(

   228.51   228.47   227.18  226.91הוצאות נטו
הוצאות נטו )מעוגל( למחיר 

   228.51   228.47   227.18  226.91מטרה

4.0%4.0%4.0%4.5%ניכוי פריון באחוזים

  10.283-    9.139-    9.087-   9.076-ניכוי פריון  באגורות
 עלות מוכרת בשער 

219.33 217.83218.09המשק  נטו  218.23  
מרכיב זמני 

              0.679                0.58                0.58               0.58להתחשבנות רבעונית

               3.44-               3.44-               3.44-              3.44-התייעלות הסכם החלב

214.98215.24216.48215.47מחיר מטרה בשער המשק

 דמי שרות/היטל        

                3.23                3.90                3.90               3.90מועצת החלב

מחיר מטרה שער 

218.88219.14220.38218.70המשק+מועצה

מחירי מטרה  2012/13  

לפי סעיפים באג' לליטר

עלות מחושבת
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