
   מדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראל
   ר ר ר משרד החקלאות ופיתוח הכפמשרד החקלאות ופיתוח הכפמשרד החקלאות ופיתוח הכפ

   רררהרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפהרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפהרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפ
 

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

                  
 ה, תשע"תמוז' ו  תאריך:   

 2015, יוני 23
 

 פרוטוקול ועדת הישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר הנדון : 
 (1.7.2015-30.9.2015) 2015לשנת  3רבעון 

 
 

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

 
 

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

 .0.71%אג', המהווים  0.25, עליה של בירחון הסטטיסטי לישראל
 

 מזון מרוכז:
אג'  4.65בגובה של  ירידהעל  , העדכון  מצביע2015 פברואר לעומת מדד 2015מאי במדד עודכן  מדד תערובות לבקר

 .רבעון קודםב עלות שחושבהל  האבהשוו 6.09%–
 

 מזון אחר:
אג', ברבעון נוכחי בהמשך להוזלת מחירי מזונות האביב  6.83הורדה של  2נכלל בחישוב ברבעון קבוצת הוצאה זו 

 .3.98%אג' המהווים  2.51עודכן המדד בהורדה נוספת של 
 

 משתנות והון:

 שינוי. 5%לב זה לא צבר , בש2015קבוצת הוצאה זו עודכנה לאחרונה על פי מדדי ינואר 
 .5.6%אג' המהווים  0.44וצבר הוזלה של  2015ריבית להון חי עודכן ביולי 

 
 בשר ויונקים:

מה של מחיר הבשר למחיר מחירי הבשר, התרו גדלה, בשל עליית ההכנסה המחושבת ממכירת בשר פרות ויונקים
 .3.30%אג', המסתכם ב  0.66בסה"כ ב  המטרה גדלה

 
   מרכיב פריון:

 בגין התייעלות. 0.5%ם בהתאם לנוהל קביעת מחיר המטרה הרי שמדי רבעון מנכי
 אג'(. 11.78) 5.5% ינוכה ברבעון זה

 
  :ות רבעוניתנלהתחשב מרכיב זמני

לבין  2015לשנת  2ן המחיר שנקבע לרבעון ימן ההפרש ב , הנובעאג' לליטר 3.057של  ירידהעומד על המרכיב 
 במהלך הרבעון.לויות שנרשמו בפועל הע

 
 ניכוי מרכיב התייעלות מואצת:

, ותיקון חוק החלב 2012אוק'  19בהתאם להסכם עקרונות לעניין מתווה רב שנתי לייעול ענף הבקר לחלב מיום 
כולל ניכוי נוכחי המחיר המטרה לרבעון החל מותקנות קביעת מחיר המטרה שהותאמו בתהליך החקיקה הנדרש, 

 המתווסף לניכוי קודם בשיעור זה.  )צמוד למדד( לליטר  אג' 1.69גובה הניכוי הוא המתחייב מההסכם.  לישיש
 .2012לעומת ספטמבר  2015 מאישל  אג' הנקובים בהסכם וממודדים ע"י מדד מחירים לצרכן 5.13שהם 

 
 
 

 דמי שירות מועצת החלב:
 אג'. 3.23תו ועומדים על החלב פח למועצתומועצת המנהלים, דמי השירות בהמשך לאישור וועדת הכספים 
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 לסיכום:
כי יש מקום להתייחסות ועדת היישום לעניין  סובריםנציגת החקלאים ונציג מועצת החלב,  - שני חברי הועדה 

מאחר ולא בוצע סקר דו שנתי  בנושא שפכי הרפתות כבר שנה. תוספת העלויות המושתות ע"י הטלת רגולציה חדשה
 . ביטוי במחיר המטרהידי סופג עלות זו והיא אינה באה לכי החקלאי עלות זו לא עודכנה, מכאן יוצא 

לתת בחצי  לכלול עלות זו בתחשיב השוטף, וכן –אגורות לליטר, ומתבקש  0.46תוספת העלות היא של  הערכת
 מטרה בשנים עשר החודשים האחרונים.י על כך שרכיב זה לא נכלל במחיר השנה הבאה פיצו

 אגורות לליטר. 1.38 לכן, סך התוספת הנדרשת מחושבת בגובה
 .)מצ"ב( דיון בנושא בוועדת היישום בר בכתב, ולא התקיים-יו"ר ועדת ההיגוי מר אורי צוקהפנייה נעשתה ל

 ת ההיגוי.דמתוכנן דיון בנושא זה בוע
 

ירידת  שלא תיווצר, במטרה יהמרכיב הזמנעלות נציגת החקלאים ונציג מועצת החלב מבקשים לדחות את בנוסף, 
 הקיץ, ובפרט לאור מחירי הבשר הגבוהים. ונת שיא מועד זה שהוא חל במחיר תלולה מאוד דווקא ב

 
 פי עלות העבודה:יעסעדכון 

ובלבד שהם : "רשאית ועדת היישום לכלול בחישוב המחיר הרבעוני שינויים עתידיים 6סעיף קטן  7על פי תקנה 
 ."..צפויים בודאות קרובה

מדד השכר האחרון הידוע  ,₪ ( 4,650 -ל ₪  4,300 -)מ 8.1%עודכן שכר המינימום בשיעור של  2015בחודש אפריל 
 שכר המינימום אינה מגולמת במדדים הידועים. , ולכן השפעת עליית2015ל חודש מרץ הינו ש

 
על  אגורות, והפשרה שהוצעה  3. לאור בקשת נציגת החקלאים ומועצת החלב לדחות את המרכיב הזמני בגובה 1

, משרד החקלאות בדק את )בהתאם לצפי עלויות סעיפי העבודה( לדחות מחצית ממנווהיו"ר ידי נציג האוצר 
 .2015ההיתכנות של עלייה עתידית ברכיבי השכר עקב עליית שכר המינימום בחודש אפריל 

לא אמורה להיות בגובה המקדמה אינה ידועה וכנראה . מכיוון שבדיקת ההיתכנות הראתה שההשפעה 2
 .1.5 -כ המבוקשת, הוחלט לא לבצע את ההצעה לדחייה של

 עה שיש לדחות את כל המרכיב הזמני.בד. נציגת החקלאים ונציג מועצת החלב היו 3
 סעיף קטן ד:  4על פי תקנה . 4

 ראש." בולות, תכריע דעת היושם יינתנו ברוב דעות; היו הדעות שק"החלטות ועדת היישו
 לא לעשות כן.שיו"ר הוועדה ונציג האוצר הכריעו 

 

 שום:המלצת ועדת הי

 אג'. 194.23 יעמוד עלהיטל המועצה נטו ללא  ער המשקשטרה במחיר המ
 .אג'( 3.23ההיטל בגובה  )כולל 'אג 197.46 יעמוד על מחיר המטרה בשער המשק

 אג'. 13.68של ביחס לרבעון קודם בגובה  6.48%של  ירידהסה"כ 
 לקילוגרם.₪  32.8523מחיר חלבון 
 לקילוגרם.₪  17.6897מחיר שומן  

 .החודשיהמחיר , 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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-6.83                   

מחירמחירמחיר

הערותשינוישיעור שינוירבעון 3רבעוןרבעון 1

אחרוןן)אג'(אחרון %יול-15אפר-15ינו-15

         0.71%0.14           19.78          19.64          19.57עבודה עצמית

         0.71%0.10           14.63          14.53          14.48עבודה שכירה

         0.71%0.01             1.61            1.60            1.59עבודה במנהלה

        4.65-6.09%-           71.65          76.30          75.77מזון מרוכז

צבר 5% ל במאי 2015        2.51-3.98%-           60.49          63.01          69.83מזון אחר

עדכון אחרון בינואר 2015           -0.00%           37.00          37.00          37.34משתנות

           -0.00%           12.79          12.79          12.75פחת

           -0.00%             9.40            9.40            9.38ריבית להון דומם

מעבר שנה עדכון ביולי 2015        0.44-5.60%-             7.49            7.93            7.93ריבית להון חי

        7.35-3.03%-         234.85        242.20        248.65סך הוצאות בשער המשק

         8.44%0.69             8.89            8.20            8.36בשר פרות

         11.31%0.40             3.91            3.51            3.45עגלים

        0.02-1.99%-             0.93            0.95            1.00מבכירות ועגלות

        0.41-5.60%-             6.92            7.33            7.33שינוי אינ. חי
 ערך תוצרת לוואי  )בשר  

20.1419.9920.65ויונקים(
3.30%0.66         

        8.01-3.60%-      214.20     222.20     228.51הוצאות נטו

        8.01-3.60%-  214.1952     222.20     228.51הוצאות נטו )מעוגל( למחיר מטרה

רבעון 11 להורדת פריון4.5%5.0%5.5%ניכוי פריון באחוזים

   11.7807-  11.1102-  10.2829-ניכוי פריון  באגורות
 עלות מוכרת בשער המשק  

        8.68-4.11%-    202.41   211.09   218.23נטו

מרכיב זמני להתחשבנות 

        3.31-1319%-     3.057-     0.251     0.679רבעונית

        1.70-49.40%            5.13-           3.44-           3.44-התייעלות הסכם החלב
ביולי 2015 וביולי 2016 הפחתה 

נוספת צמוד מדד

      13.68-6.58%-    194.23   207.91   215.47מחיר מטרה בשער המשק

 דמי שרות/היטל        

        3.23       3.23       3.23מועצת החלב
מחיר מטרה שער 

      13.68-6.48%-  197.460 211.140 218.700המשק+מועצה

6.48%-3.46%-0.05%-שינוי מרבעון קודם באחוזים

ערך חלבון סקר 

2011
        2.31-6.58%-    32.8523   35.1661   36.4448 ערך חלבון

        1.25-6.58%-    17.6897   18.9356   19.6241 ערך שומן

        0.01-6.58%-      0.1942     0.2079     0.2155 ערך נוזלים

        0.01-5.70%-      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

עדכון אחרון בינואר 2015

 שינוי נורמות רכיבים סקר 

2011

 
 

 מחיר חודשי:
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מחירמחיר

רבעון3(מדד מאי)(מדד אפריל)(מדד מרץ)רבעון2(מדד פברואר)(מדד ינואר)(מדד דצמבר)

יול-15יונ-15מאי-15אפר-15אפר-15מרץ-15פבר-15ינו-15

                 19.78              19.78              19.64              19.64              19.64             19.64             19.57             19.57עבודה עצמית

                 14.63              14.63              14.53              14.53              14.53             14.53             14.48             14.48עבודה שכירה

                   1.61                1.61                1.60                1.60                1.60               1.60               1.59               1.59עבודה במנהלה

                 71.65              71.65              73.55              74.61              76.30             76.30             76.40             75.81מזון מרוכז

                 60.49              60.49              60.49              69.83              63.01             69.83             69.83             69.83מזון אחר

                 37.00              37.01              37.00              37.00              37.00             37.00             37.00             37.00משתנות

                 12.79              12.79              12.79              12.79              12.79             12.79             12.79             12.79פחת

                   9.40                9.40                9.40                9.40                9.40               9.40               9.40               9.40ריבית להון דומם

                   7.49                7.49                7.93                7.93                7.93               7.93               7.93               7.93ריבית להון חי

סך הוצאות בשער 

        234.85     234.86     236.93     247.33     242.20    249.02    249.00    248.40המשק

                   8.89                8.20                8.59                8.31                8.20               8.20               8.24               8.30בשר פרות

                   3.91                3.51                3.70                3.57                3.51               3.51               3.47               3.45עגלים

                   0.93                0.95                0.94                0.94                0.95               0.95               0.97               0.98מבכירות

                   6.92                7.33                7.33                7.33                7.33               7.33               7.33               7.33שינוי אינ. חי

 ערך תוצרת לוואי  

20.0720.0119.9919.9920.1620.5519.9920.65)בשר  ויונקים(

214.1952   214.86   216.37   227.17   222.20  229.03  229.00  228.33הוצאות נטו  
הוצאות נטו )מעוגל( למחיר 

     214.20   214.86   216.37   227.17   222.20  229.03  229.00  228.33מטרה

4.5%4.5%4.5%5.0%5.0%5.0%5.0%5.5%ניכוי פריון באחוזים

  11.7810-  10.743-  10.819-  11.359-  11.110- 10.306- 10.305- 10.275-ניכוי פריון  באגורות
 עלות מוכרת בשער 

215.81 218.06218.70218.72211.09המשק  נטו  205.55  204.12  202.42   
מרכיב זמני 

                3.057-                0.25                0.25                0.25                0.25               0.68               0.68               0.68להתחשבנות רבעונית

                  5.13-               3.44-               3.44-               3.44-               3.44-              3.44-              3.44-              3.44-התייעלות הסכם החלב

215.30215.94215.97207.91212.63202.37200.93194.23מחיר מטרה בשער המשק

 דמי שרות/היטל        

                   3.23                3.23                3.23                3.23                3.23               3.23               3.23               3.23מועצת החלב

מחיר מטרה שער 

218.53219.17219.20211.14215.86205.60204.16197.46המשק+מועצה

עלות מחושבת עלות מחושבת
מחירי מטרה  2012/13  

לפי סעיפים באג' לליטר

 
 
 
 
 
 
 


