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 יצרני חלב בקר ומחלבות הקולטות חלב בקר

 
 

 ,שלום רב
 

 6102מדיניות תשלום לחלב בקר גולמי בשנת 
6.05.5102החלטתמועצתהמנהליםמיום


:5106לחלבמתוכנןועודףבשנתהמעודכנתלהלןמדיניותהתשלום

 
6102בשנת( חלב עודף)מדיניות התשלום לחלב בקר המיוצר מעבר למכסה  .0

 'כפישמופיעבמספחא5102-ההתפלגותהחודשיתשלהמכסהללאשינויביחסל .0.0

 :הגדרתעונות .0.5

 .חודשים6דצמבר-נובמבר,אפריל-ינואר:חורף .0.5.0

 .חודשים6אוקטובר-מאי:קיץ .0.5.5

 .%4חלבהמיוצרמעברלמכסהעדלחריגהשל–'חלבעודףא .0.1

 .מהמכסה%4חלבהמיוצרמעברלחריגהשל–'חלבעודףב .0.1

 .ממחירהמטרה%01עמודעלישייוצרבחודשיהחורף'לחלבעודףאהתשלוםהמופחת .0.2

.ממחירהמטרה%59עמודעלישייוצרבחודשיהקיץ'לחלבעודףאהתשלוםהמופחת .0.6

%41עמודעלישייוצרבחודשיהחורף'עבורחלבעודףבוהלאמובטחהתשלוםהמופחת .0.7

 (.עלוללהיותנמוךיותר'הפדיוןהסופילחלבעודףב)ממחירהמטרה

 .ממחירהמטרה%59עמודעלישייוצרבחודשיהקיץ'עבורחלבעודףבהתשלוםהמופחת .0.8

 .כחלבעודףקיץיחשבהיצורהעודףבקיץבקיזוזאיהביצועהמצרפיבשארהחודשים .0.1

למחיריםאלו(.ללאהיטל)התמורותהמופחתותמתייחסותלמחירהמטרהבשערהמשק .0.01

 .מכחוק"ישלהוסיףהטליםומע
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מתגלגלמחודשלחודש .0.00 שנתי חלבעודףהואחשבון הכמותשתיוצרבכלחודש–חשבון

 .מתווספתלכמויותשיוצרובחודשיםשלפניווכךהלאהעדלתוםשנתהמכסות

ח בגין "ש 1191אפריל  תהייה הפחתה נוספת בסך של -בחודשים ינואר: הפחתה מיוחדת 01061

מובהר כי הפחתה זו (1 אפריל-ינואר)לתקופה  %09כל ליטר שייוצר מעבר לחריגה של 

 1לא תקוזז בגין תת ביצוע בתקופות אחרות

 .כללמחלבתישלהחלבהעודף-בתוםשנתהמכסותיערךגמרחשבוןענפי .0.01

במידהוהפדיוןהממוצעבפועלשלהחלבהעודףבשווקיםהשוניםיהיהגבוה .0.01.0

 א)מהתשלוםהממוצע עודף לחלב המקדמות 'ב-ו' חל( שיצרני עודףהרי ב

:יהסדרהבא"התוספתתינתןעפ,יקבלותוספותתשלוםבהתאם

 .קיץ'תוספתלחלבעודףא .0.01.0.0

 .קיץ'תוספתלחלבעודףב .0.01.0.5

יישום 010110111 לאחר חיובית ביתרה תמצא עודף חלב וקופת במידה

ליעוד0.01.0.5-ו0.01.0.0 החלב במועצת דיון שיתקיים הרי

היתרה כאשרהאפשרויותהםהעברתהיתרותלקרנותהויסות,

 או המועצה העודףשל לחלב תוספות בכל מקרה לא יהיו .

 01061החזרים בגין הגביה בסעיף 

בפועליהיהנמוךמהתשלוםהממוצעלחלבעודףהריבמידהוהפדיוןהממוצע .0.01.5

 :יהעקרונותהבאים"שהתשלוםלחלבעודףיוקטןבדיעבדעפ

 .ממחירהמטרה%59-בקיץמובטחולאירדמ'מחירחלבעודףא .0.01.5.0

א .0.01.5.5 עודף חלב מחיר מ' ירד ולא מובטח ממחיר%01-בחורף

 .המטרה

 .82%-קיץמובטחולאירדמ'מחירחלבעודףב .0.01.5.1

ב .0.01.5.1 עודף חלב מחיר עד' יקוזז הצורך ובמידת מובטח אינו חורף

.לרמהשלהפדיוןהשולישלהחלבהעודף

חלבקופתתמצא0.01.5.1בסעיףכאמורהקיזוזיםולאחרבמידה .0.01.5.2

 .המועצהמתקציביזהגרעוןימומן,בגירעוןעודף
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 (1מתוכנןחלב )מדיניות עידוד ייצור חלב קיץ המיוצר במסגרת המכסה  61

.'כפישמופיעבנספחא5102-ההתפלגותהחודשיתשלהמכסהללאשינויביחסל .5.0

 :הגדרתעונות .5.5

 .חודשים6דצמבר-נובמבר,אפריל-ינואר:חורף .5.5.0

 .חודשים6אוקטובר-מאי:קיץ .5.5.5

חלבשהיהבתת .5.1 -יצרן בעונתהחורף דהיינו)ביצוע מהמכסה, בעונתהחורףקטן (הייצור

הקיץ בעונת החסר את וביצע , של תוספת המחלבה מן אג61יקבל הכמות' על לליטר

 .ממכסתהחורף11%עדלתקרהשל,שהועברהמהחורףלקיץ

בתת .5.1 שהיה ינואר-יצרן בחודשים אפריל-ביצוע נובמבר, בחודשים תקופתית ובחריגה

ודצמבר בתקופתהקיץ, במידהוחרג בחודשיםינואר, ייחשבכתת-תתהביצוע -אפריל

 ביצועחורף

יקבלמןהמחלבה(דהיינוהייצורבעונתהחורףגבוהמהמכסה)יצרןשחרגבעונתהחורף .5.2

'אג61אתמחירהמטרהפחות,בעונתהחורףבמקוםבעונתהקיץשיוצר,בתמורהלחלב

 .לליטר

בסעיפיםההפרשביןהסכומיםשישולמו.יתבצעבתוםשנתהמכסות(1)יישוםסעיףזה .5.6

 .יאוזןבמסגרתקרנותהמועצה5.2לסכומיםשיתקבלובסעיף5.1-ו5.1

רפת .5.7 לכל פרטני באופן תנוהל הקיץ לעונת החורף מעונת מתוכנן חלב העברת מדיניות

 .לרבותרפתותהמאוגדותבמסגרתשלאגודהשיתופיתמייצגת

 

 :חלבון ושומן-י רכיבי חלב "תשלום עפ 11

-ב"התשע,(מנגנוןלעדכוןמחיריםמזערייםשלליטרחלב)ןמשקהחלבבתקנותתכנו(ג)8תקנה

5105 

:הערכיםהנורמטיבייםלחלבוןושומןיהיוכדלקמן .1.0

 .גרםלליטר11.011.101%חלבון .1.0.0

 .גרםלליטר17.081.708%שומן .1.0.5

 .5100ערכיםאלומבטאיםאתתכולתהרכיביםהממוצעתבשנת
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 :המטרהיהיוכדלקמןערכיהרכיביםבחישובמחיר .1.5

06.1010-חלבון .1.5.0

1.0176-שומן .1.5.5

 1.01-(נפח)נוזלים .1.5.1

(ללאהיטלהמועצה)מקדמיםאלוישלכפולבמחירהמטרהבשערהמשק

בהתאמהותשלום12:62והםמבטאיםיחסמחיריםביןחלבוןלשומןשל

.ממחירהמטרה01%בגיןנוזליםבשיעורשל

ל מועצת החלב שתבחן את סוגיית התמחור של "בראשות סמנכמועצת החלב תמנה ועדה 

 1רכיבי החלב

 

עודףלחלבהתשלוםמדיניותעדכוןעלהחלטהלקבלהתכנוןועדתאתמסמיכההמנהליםמועצת .4

 .פרסוםהעדכוןממועדתהייהעדכוןכלשלהתחולה.זאתיחייבהמצבבהםבמקרים5106במהלך

 

החלטותביצוע .5 כולולענףמדיניותמהוותדלעילההוראותכיבזאתמובהר: לביצועהאחריות.

 .שביניהםלהסכמיםבהתאםוהיצרניםהקולטותהמחלבותעלמוטלת

 

 חג אורים שמח
 

 

 


מיכלקראוס
ליתמועצתהחלב"מנכ

 :העתק

רמועצתהחלב"יו-ערןאטינגר
לבכירלכלכלהואסטרטגיה"סמנכ-בר-אוריצוק

מ"שה-המחלקהלבקר
התאחדותמגדליבקרלחלבבישראל

התאחדותחקלאיישראל
כאן-כלכלהוכספים,תכנון-מחלקות
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 6-ו 0לסעיפים ' נספח א

 
   

 התפלגות ארצית
בקעת , התפלגות  בקעת כנרות

 הירדן ועמק בית שאן
התפלגות  חודש עונה

חודשית 
 באחוזים

התפלגות 
מצטברת 
 באחוזים

התפלגות 
חודשית 
 באחוזים

התפלגות 
מצטברת 
 באחוזים

  9.431.11 8.16 8.16 ינוארחורף
  18.29 8.86 06.01 7.71 פברואר חורף
  28.29 01.11 52.16 8.87 מרץ חורף
  37.68 1.11 11.71 8.68 אפריל חורף
 46.89 5160 46150 5110 מאי קיץ
 55.26 5110 90165 5145 יוני קיץ
 63.22 0152 95122 5110 יולי קיץ
 69.99 2100 20125 5111 אוגוסט קיץ
 75.94 9159 09119 0122 ספטמבר קיץ
 82.81 2150 51141 5119 אוקטובר קיץ
  90.71 7.11 10.11 8.11 נובמברחורף
  100.00 1.51 011.11 8.61 דצמברחורף


21.1100-050-1חורף 


21.87 
11.662-01קיץ


12.01 

 
 באחוזים ממחיר המטרה 6102מדיניות תשלום לחלב עודף בשנת 

 חודשים תקופה
 גביה מיוחדת 'בעודף 'אעודף

1%-עד
  09%מעל חריגה של  חריגה1%-מעל חריגה

 חורף

-ינואר
,אפריל
-נובמבר
 דצמבר

לאפחות
 71%-מ

תשלוםמופחתלא
 11%שלמובטח

  

 קיץ
-מאי

 אוקטובר
לאפחות

 12%-מ
 82%-לאפחותמ

תקופה 
לגביה 

 מיוחדת

 -ינואר
 אפריל

  
נוספת של  הפחתה

 ח לליטר"ש 1191





 

 


