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 ותשע" י"ב אדר ב',  תאריך:   

 2016מרץ,  22
 
 

 פרוטוקול ועדת הישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר הנדון : 
 (1.4.2016-30.6.2016) 2016לשנת  2רבעון 

 
 

 :חברים
  .לירון תמיר,אהוד אלפרטרחל בורשק, 

 .עלי בינגחסר: 
 
 

 עלות העבודה:
 4המעודכן על פי נתוני הלמ"ס, לוח יא/במשק לעובדים ישראלים ומנוכי עונתיות ,  לנתון השכר הממוצעבהתאם 

והשפעתה על כלל סעפי  0.60%העבודה החודשי בגובה של בסעיף בשכר  עליהעודכנה  .בירחון הסטטיסטי לישראל
 . אג'  0.22 –העבודה מסתכמת ב 

 
 מזון מרוכז:

 –אג'  1.40בגובה של  ירידהמצביעה על  2015 נובמברומת מדד לע 2016 פברוארבמדד עודכן  מדד תערובות לבקר
 .רבעון קודםב עלות שחושבהל  האבהשוו 2.02%

 
 מזון אחר:

 .שינוי 5%צבר  בשלב זה טרם, 2015מאי קבוצת הוצאה זו עודכנה לאחרונה על פי מדדי 
 

 משתנות והון:

 שינוי. 5%לוף שנה או לאחר צבירה של , יעודכנו בשנית בח2015עודכנו בתחשיב אוקטובר הסעיפים הללו 

 
 בשר ויונקים:

בשל מכרזים מחודש מרץ.  2מבוסס על נתוני ינואר פברואר ו שר פרות ויונקים, ההכנסה המחושבת ממכירת ב
, עלייה -1.03%אג', המסתכם ב  0.98בסה"כ ב  עלתהמחירי הבשר, התרומה של מחיר הבשר למחיר המטרה  עליית

 .עה על הורדה במחיר המטרהבהכנסות מבשר משפי
 

  מרכיב פריון: 
 בגין התייעלות. 0.5%ם בהתאם לנוהל קביעת מחיר המטרה הרי שמדי רבעון מנכי

 אג'(. 14.33) 7% ינוכה ברבעון זה
 

  :ות רבעוניתנלהתחשב מרכיב זמני
מן  הנובע (.1.23=1.70-0.47 1-3/2016)מופחת עדכון יום עבודה  ,אג' לליטר 1.231של  רדההועל רק עומד המרכיב 
 .לויות שנרשמו בפועל במהלך הרבעוןלבין הע 2016לשנת  1ן המחיר שנקבע לרבעון יההפרש ב

 
 ניכוי מרכיב התייעלות מואצת:

, ותיקון חוק החלב 2012אוק'  19בהתאם להסכם עקרונות לעניין מתווה רב שנתי לייעול ענף הבקר לחלב מיום 
ובהתאם לתקנות קביעת מחיר המטרה שהותאמו בתהליך החקיקה הנדרש, החל ממחיר המטרה לרבעון שלישי 

אג' לליטר המתווסף  1.69וא ה 2015לשנת  3הכולל ניכוי שלישי המתחייב מההסכם. גובה הניכוי החל מרבעון 
לעומת  2015אג' הנקובים בהסכם וממודדים ע"י מדד מחירים לצרכן של מאי  5.13לניכוי קודם בשיעור זה.  שהם 

 תובא פעימת הפחתה אחרונה בהתאם להסכם העקרונות. 2016.  ביולי 2012ספטמבר 
 
 



   מדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראל
   משרד החקלאות ופיתוח הכפר משרד החקלאות ופיתוח הכפר משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

   גורמי ייצורגורמי ייצורגורמי ייצורהרשות לתכנון הרשות לתכנון הרשות לתכנון 
 

 03-9485767פקס:   03-9485757 , טל 50250בית דגן  30, ת.ד  הרשות לתכנון

 
 
 
 
 
 
 

 לסיכום:
 -ב טל לרפתנים ירדמחיר המטרה בשער המשק כולל ההיר, תמורה מהבשכתוצאה מירידה במדדים ועלייה קלה ב

 אג'. 0.98 -הירידה מסתכמת ב 0.52%

 

 

 

 המלצת ועדת הישום:

 אג'. 184.08 יעמוד עלהיטל המועצה נטו ללא  ער המשקשטרה במחיר המ
 .אג'( 3.80ההיטל בגובה  )כולל 'אג 187.88 יעמוד על מחיר המטרה בשער המשק

 אג'. 0.98של ביחס לרבעון קודם בגובה  0.52%של  ירידהסה"כ 
 לקילוגרם.₪ 31.1355 מחיר חלבון
 לקילוגרם.₪ 16.7653מחיר שומן  

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

 ,בברכה
 

 אהוד אלפרט
 יו"ר ועדת היישום         

 
 
 

 :יםהעתק
  ועדת ההגוי , יו"רבר, המפקח על המחירים-אורי צוק

 חברי ועדת היישום.
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-6.83                   

מחירמחירמחירמחירמחירמחיר

הערותשינוישיעור שינוירבעון 2רבעון 1רבעון 4רבעון 3רבעוןרבעון 1

אחרוןן)אג'(אחרון %אפר-16ינו-16אוק-15יול-15אפר-15ינו-15

         0.60%0.12                   19.97                   19.86                  19.81          19.78          19.64          19.57עבודה עצמית

         0.60%0.09                   14.77                   14.69                  14.65          14.63          14.53          14.48עבודה שכירה

         0.60%0.01                     1.62                     1.61                    1.61            1.61            1.60            1.59עבודה במנהלה

        1.40-2.02%-                   67.70                   69.09                  70.59          71.65          76.30          75.77מזון מרוכז

צבר 5% ל במאי 2015           -0.00%                   60.49                   60.49                  60.49          60.49          63.01          69.83מזון אחר

           -0.00%                   35.16                   35.16                  37.00          37.00          37.00          37.34משתנות

עודכנו בתחשיב אוקטובר 2015 

שיושם בינואר, עדכון נוסף בחלוף 

שנה או לאחר 5% שינוי

         0.18%0.02                   12.81                   12.79                  12.79          12.79          12.79          12.75פחת

         0.18%0.02                     9.42                     9.40                    9.40            9.40            9.40            9.38ריבית להון דומם

מעבר שנה עדכון ביולי 2015           -0.00%                     7.49                     7.49                    7.49            7.49            7.93            7.93ריבית להון חי

        1.14-0.49%-                229.45                230.59               233.83        234.85        242.20        248.65סך הוצאות בשער המשק

         4.83%0.51                   11.03                   10.52                    9.82            8.89            8.20            8.36בשר פרות

         8.30%0.44                     5.73                     5.29                    4.66            3.91            3.51            3.45עגלים

         3.87%0.04                     1.00                     0.96                    0.94            0.93            0.95            1.00מבכירות ועגלות

           -0.00%                     6.92                     6.92                    6.92            6.92            7.33            7.33שינוי אינ. חי
 ערך תוצרת לוואי  )בשר  

20.1419.9920.6522.3423.6924.67ויונקים(
4.15%0.98         

        2.12-1.03%-            204.78            206.90           211.49     214.20     222.20     228.51הוצאות נטו

        2.12-1.03%-            204.78            206.90           211.49     214.20     222.20     228.51הוצאות נטו )מעוגל( למחיר מטרה

רבעון 14 להורדת פריון         4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%7.0%7.69%0.01ניכוי פריון באחוזים

        0.89-6.59%         14.3344-         13.4485-        12.6896-  11.7807-  11.1102-  10.2829-ניכוי פריון  באגורות
 עלות מוכרת בשער המשק  

        3.01-1.56%-      190.4422      193.4515     198.8039   202.41   211.09   218.23נטו

מרכיב זמני להתחשבנות 

         62.24%2.03-          1.231-          3.260-         1.567-    3.057-     0.251     0.679רבעונית
כולל רטרו מעודכן ליום עבודה -

1.70- , מופחת 0.4

התייעלות הסכם החלב
-3.44           -3.44           -5.13           -5.13                   -5.13                    -5.13                    0.00%-           

ביולי 2015 וביולי 2016 הפחתה 

נוספת צמוד מדד

        0.98-0.53%-         184.08         185.06        192.10   194.23   207.91   215.47מחיר מטרה בשער המשק

 דמי שרות/היטל        

           -0.00%             3.80             3.80            3.23       3.23       3.23       3.23מועצת החלב

מחיר מטרה שער 

        0.98-0.52%-       187.880       188.860      195.330 197.460 211.140 218.700המשק+מועצה

         84.33%0.03-0.52%-3.31%-1.08%-6.48%-3.46%-0.05%-שינוי מרבעון קודם באחוזים

ערך חלבון סקר 

2011
        0.17-0.53%-          31.1355          31.3012         32.4920   32.8523   35.1661   36.4448 ערך חלבון

        0.09-0.53%-          16.7653          16.8545         17.4957   17.6897   18.9356   19.6241 ערך שומן

        0.00-0.53%-            0.1841            0.1851           0.1921     0.1942     0.2079     0.2155 ערך נוזלים

        0.00-0.44%-            0.2221            0.2231           0.2244     0.2265     0.2402     0.2478 ערך נוזלים )כולל דמי שרות(

מחירי מטרה  

2013/14  לפי 

סעיפים באג' לליטר

עליית מדד עבודה + עדכון שנתי 

מדדי למ"ס על פי לוח יא4

 שינוי נורמות רכיבים סקר 

2011
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מחירמחיר

רבעון 2(מדד פברוארר)(מדד ינואר)(מדד דצמבר)רבעון1(מדד נובמבר)(מדד אוקטובר)(מדד ספטמבר)

אפר-16מרץ-15פבר-15ינו-16ינו-16דצמ-15נוב-15אוק-15

                   19.97                 19.97                 20.06                 20.06                 19.86             19.86             19.81             19.81עבודה עצמית

                   14.77                 14.77                 14.84                 14.84                 14.69             14.69             14.65             14.65עבודה שכירה

                     1.62                   1.62                   1.63                   1.63                   1.61               1.61               1.61               1.61עבודה במנהלה

                   67.70                 67.70                 68.03                 68.13                 69.09             69.09             69.63             70.46מזון מרוכז

                   60.49                 60.49                 60.49                 60.49                 60.49             60.49             60.49             60.49מזון אחר

                   35.16                 35.16                 35.16                 35.16                 35.16             35.16             35.16             35.16משתנות

                   12.81                 12.81                 12.81                 12.81                 12.79             12.79             12.79             12.79פחת

                     9.42                   9.42                   9.42                   9.42                   9.40               9.40               9.40               9.40ריבית להון דומם

                     7.49                   7.49                   7.49                   7.49                   7.49               7.49               7.49               7.49ריבית להון חי

סך הוצאות בשער 

         229.45        229.45        229.94        230.04        230.59    230.59    231.03    231.86המשק

                   11.03                 11.03                 10.94                 10.82                 10.52             10.52             10.19               9.95בשר פרות

                     5.73                   5.73                   5.60                   5.45                   5.29               5.29               5.08               4.87עגלים

                     1.00                   1.00                   0.98                   0.97                   0.96               0.96               0.95               0.95מבכירות

                     6.92                   6.92                   6.92                   6.92                   6.92               6.92               6.92               6.92שינוי אינ. חי

 ערך תוצרת לוואי  

22.6923.1523.6923.6924.1624.4524.6724.67)בשר  ויונקים(

205.8830 206.9000  206.90  207.88  209.18הוצאות נטו  205.4983  204.7766  204.7766  
הוצאות נטו )מעוגל( למחיר 

      204.78     204.78     205.50     205.88     206.90  206.90  207.88  209.18מטרה

6.0%6.0%6.0%6.5%6.5%6.5%6.5%7.0%ניכוי פריון באחוזים

   14.3346-    13.311-    13.358-    13.382-  13.4485- 12.414- 12.473- 12.551-ניכוי פריון  באגורות
 עלות מוכרת בשער 

    190.45   191.47   192.14   192.50   196.63195.41194.49193.45המשק  נטו
מרכיב זמני 

                    1.23-                3.260-                3.260-                3.260-                  3.26-            1.567-            1.567-            1.567-להתחשבנות רבעונית

                    5.13-                  5.13-                  5.13-                  5.13-                  5.13-              5.13-              5.13-              5.13-התייעלות הסכם החלב

189.93188.71187.79185.06184.11183.75183.08184.08מחיר מטרה בשער המשק

 דמי שרות/היטל        

                     3.80                   3.80                   3.80                   3.80                   3.80               3.23               3.23               3.23מועצת החלב

מחיר מטרה שער 

193.16191.94191.02188.86187.91187.55186.88187.88המשק+מועצה

עלות מחושבת עלות מחושבת
מחירי מטרה  2012/13  

לפי סעיפים באג' לליטר

 


