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 פרוטוקול ועדת הישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר הנדון : 

 (1.10.2017-31.12.2017) 2017לשנת  4רבעון 
 :חברים

  .לירון תמיר,אהוד אלפרטרחל בורשק, 
 נציגת אוצר: תמר לוי בונה התעדכנה.

 
 עבודה:

המשפיעים על  0.37%חלה עליה  של  2017 ספטמברבתחשיב החלב של חודש  בנתון השכר הממוצע במשק המיושם
 אג' לליטר. 0.14סעיפי השכר בתחשיב ב 

 
 מזון מרוכז:

ולכן ירידה של , 0.64%ירידה מצביעה על  2017 יונילעומת מדד  2017 ספטמברמדד תערובות לבקר עודכן במדד 
 אג' לליטר. 0.36

 
 מזון אחר:

 .שינוי ולא חלפה שנה 5%, לא צבר 2017מאי נה לאחרונה על מדדי עודכ ה זוקבוצת הוצא
 

 משתנות:

מדדים אלו יהיו ידועים במהלך , 2016 רבעון רביעי לשנתשיושם ב 2016עודכנו בתחשיב אוקטובר הסעיפים הללו 

 ויעודכנו ברבעון הבא. 2017אוקטובר 

 
 סעיפי הון דומם:

עדכון נוסף בחלוף שנה או , 2017ויושמו ברבעון ינואר לשנת  2016מבר סעיפים אלו עודכנו לאחרונה על פי מדדי דצ

 .שינוי 5% צבירה של לאחר

 סעיפי הון חי:
 שינוי. 5%עדכון נוסף בחלוף שנה או לאחר צבירה של , 2017יולי סעיפים אלו עודכנו לאחרונה על פי מדדי 

 
 בשר ויונקים:

בשל ירידת לאחרונה, ף מגמת ההתייצבות במחירי הבשר קים. על אשר פרות ויונההכנסה המחושבת ממכירת ב
)מבוסס על אומדן מחיר חד'. 12ומאחר ומדובר בממוצע נע של  ,כולה הממושכת לכל אורך התקופה מחירי הבשר

אג',  0.705התרומה של עלות הבשר למחיר המטרה משפיעה בירידה ב  ( ויעודכן2017 ספטמברבשר ממוצע לחודש 
 , ולכן הירידה בהכנסות מבשר משפיעה על עליה במחיר המטרה.-4.15%המסתכם ב 

 
  מרכיב פריון: 

 .2% ינוכה ברבעון זהבגין התייעלות,  0.5%ם בהתאם לנוהל קביעת מחיר המטרה הרי שמדי רבעון מנכי
 

  :ות רבעוניתנלהתחשב מרכיב זמני
לויות לבין הע 2017לשנת  3יר שנקבע לרבעון ן המחימן ההפרש ב הנובע .אג' לליטר 0.36של  עליהעומד על המרכיב 

 .שנרשמו בפועל במהלך הרבעון
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 המלצת ועדת הישום:

 
 אג'. 194.89 יעמוד עלהיטל המועצה נטו ללא  ער המשקשטרה במחיר המ

 .אג'( 3.80ההיטל בגובה  )כולל 'אג 198.69 יעמוד על מחיר המטרה בשער המשק
 אג'. 3.11של ן קודם בגובה ביחס לרבעו 1.71%של  ירידהסה"כ 

 לקילוגרם.₪ 31.1947 מחיר חלבון
 לקילוגרם.₪ 18.7168מחיר שומן  

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

 ,בברכה
 

 אהוד אלפרט
 יו"ר ועדת היישום         

 :יםהעתק
 גורמי ייצור.אגף לה –ד"ר אסף לוי 

 ., יו"ר ועדת ההגויבר, המפקח על המחירים-אורי צוק
 חברי ועדת היישום.
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-2.00                          

מחירמחירמחירמחיר

הערותשינוישיעור שינוירבעון 4רבעון 3רבעון 2רבעון 1

אחרוןן)אג'(אחרון %אוק-17יול-17אפר-17ינו-17

          0.37%0.06                   17.47                   17.41                  17.00                  16.87עבודה עצמית

          0.37%0.07                   18.31                   18.25                  17.82                  17.68עבודה שכירה

          0.37%0.01                     1.49                     1.48                    1.45                    1.44עבודה במנהלה

         0.36-0.64%-                   56.14                   56.50                  55.72                  57.49מזון מרוכז

צבר 5% ל במאי 2017            -0.00%                   58.70                   58.70                  58.62                  58.29מזון אחר

            -0.00%                   36.52                   36.52                  36.52                  36.55משתנות

עודכנו בתחשיב אוקטובר 2016 

שיושם בינואר, עדכון נוסף בחלוף 

שנה או לאחר 5% שינוי

            -0.00%                   12.53                   12.53                  12.53                  12.39פחת

            -0.00%                     6.70                     6.70                    6.70                    6.62ריבית להון דומם

מעבר שנה עדכון ביולי 2017          0.00%0.00                     6.93                     6.93                    6.78                    6.78ריבית להון חי

         0.22-0.10%-                214.79                215.01               213.13               214.10סך הוצאות בשער המשק

         0.26-2.68%-                     9.54                     9.80                  10.31                  10.85בשר פרות

         0.44-12.18%-                     3.19                     3.63                    4.11                    4.55עגלים

            -0.00%                     1.93                     1.93                    1.93                    1.93מבכירות ועגלות

עודכן ברבעון 3 2017            -0.00%                     1.63                     1.63                    1.59                    1.59שינוי אינ. חי

 ערך תוצרת לוואי  )בשר  

18.9317.9416.9916.29ויונקים(
-4.15%-0.70         

          0.24%0.48            198.50            198.02           195.19           195.17הוצאות נטו

          0.24%0.48            198.50            198.02           195.19           195.17הוצאות נטו )מעוגל( למחיר מטרה

רבעון 4 להורדת הפריון0.5%1.0%1.5%2.0%ניכוי פריון באחוזים

         1.00-           3.9701-           2.9703-          1.9519-          0.9759-ניכוי פריון  באגורות
 עלות מוכרת בשער המשק  

         0.52-0.94%      194.5338      195.0515     193.2349     194.1942נטו

מרכיב זמני להתחשבנות 

           0.360           2.945          1.366         4.982-רבעונית

         3.11-1.75%         194.89         198.00        194.60        189.21מחיר מטרה בשער המשק

 דמי שרות/היטל        

             3.80             3.80            3.80            3.80מועצת החלב
מחיר מטרה שער 

         3.11-1.71%       198.690       201.800      198.400      193.010המשק+מועצה

1.54%-3.96%2.79%1.71%שינוי מרבעון קודם באחוזים
ערך חלבון סקר 2015

     0.4978-1.75%          31.1947          31.6925         31.1483         30.2855 ערך חלבון

     0.2987-1.75%          18.7168          19.0155         18.6890         18.1713 ערך שומן

     0.0031-1.75%            0.1949            0.1980           0.1946           0.1892 ערך נוזלים

     0.0031-1.46%            0.2329            0.2360           0.2326           0.2272 ערך נוזלים )כולל דמי שרות(

מחירי מטרה  

2016/17  לפי 

סעיפים באג' לליטר

 שינוי נורמות רכיבים סקר 

2015
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 ריכוז מחיר המטרה החודשי:

 
 

מחירמחיר

רבעון 4(מדד אוגוסט)(מדד יולי)(מדד יוני)רבעון 2(מדד מאי)(מדד אפריל)(מדד מרץ)

אוק-17ספט-17אוג-17יול-17אוק-17יונ-17מאי-17אפר-17

                17.47                17.47                17.41                17.41              17.41               17.41               17.00               17.00עבודה עצמית

                18.31                18.31                18.25                18.25              18.25               18.25               17.82               17.82עבודה שכירה

                  1.49                  1.49                  1.48                  1.48                1.48                 1.48                 1.45                 1.45עבודה במנהלה

                56.14                56.14                56.39                56.34              56.50               56.50               57.77               58.18מזון מרוכז

                58.70                58.70                58.70                58.70              58.70               58.70               58.70               58.62מזון אחר

                36.52                36.52                36.52                36.52              36.52               36.52               36.52               36.52משתנות

                12.53                12.53                12.53                12.53              12.53               12.53               12.53               12.53פחת

                  6.70                  6.70                  6.70                  6.70                6.70                 6.70                 6.70                 6.70ריבית להון דומם

                  6.93                  6.93                  6.93                  6.93                6.93                 6.93                 6.78                 6.78ריבית להון חי

סך הוצאות בשער 

המשק
215.60      215.26      215.01      215.01     214.85       214.90       214.79       214.79       

                  9.54                  9.54                  9.53                  9.63                9.80                 9.80               10.07               10.24בשר פרות

                  3.19                  3.19                  3.30                  3.46                3.63                 3.63                 3.79                 3.94עגלים

                  1.93                  1.93                  1.93                  1.93                1.93                 1.93                 1.93                 1.93מבכירות

                  1.63                  1.63                  1.63                  1.63                1.63                 1.63                 1.59                 1.59שינוי אינ. חי

 ערך תוצרת לוואי  

17.7017.3916.9916.9916.6616.3916.2916.29)בשר  ויונקים(

    198.50    198.50    198.51    198.19   198.02   198.02   197.87   197.90הוצאות נטו
הוצאות נטו )מעוגל( למחיר 

    198.50    198.50    198.51    198.19   198.02   198.02   197.87   197.90מטרה

1.0%1.0%1.0%1.5%1.5%1.5%1.5%2.0%ניכוי פריון באחוזים

   3.9701-   2.9775-   2.9777-   2.9729-  2.9703-  1.9802-  1.9787-  1.9790-ניכוי פריון  באגורות
 עלות מוכרת בשער 

  194.53  195.52  195.53  195.22 195.05 196.04 195.89 195.92המשק  נטו
מרכיב זמני 

                 1.37                 1.37                 1.37להתחשבנות רבעונית
2.94                

2.94                  2.94                  2.94                  0.36                  

197.29197.26197.41198.00198.16198.48198.47194.89מחיר מטרה בשער המשק

 דמי שרות/היטל        

                  3.80                  3.80                  3.80                  3.80                3.80                 3.80                 3.80                 3.80מועצת החלב

מחיר מטרה שער 

201.09201.06201.21201.80201.96202.28202.27198.69המשק+מועצה

עלות מחושבת
מחירי מטרה  2016/17  

לפי סעיפים באג' לליטר

עלות מחושבת

 
 


