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נוהל לקביעת מחיר מיוחד לרכישת חלב בקר גולמי וחומרי גלם חלביים
(אבקת חלב כחוש וחמאה תעשייתית),
מייצור מקומי ,לתעשיות שאינן מחלבות או מפעלי גלידה

רקע:
תעשיות/מפעליםשונים,שאינןמחלבותאומפעליגלידה(להלן–המפעלים),נדרשותלרכושחלב
גולמיוחומריגלםחלבייםלצורךתהליךהייצורשלהן.
רכישתחומריהגלםמהמחלבותמאפשרתלהגדילאתהייצורהמקומיעלמנתלעמודבדרישות
השוק בתקופות שונות של השנה ,מחד ,ולהגדיל את השימושים בעודפי החלב בתקופות בהן
הצריכהקטנה,מנגד.
על מנת לעודד מפעלים לרכוש חלב גולמי ו/או חומרי גלם חלביים ,מייצור מקומי ,הוחלט
לאפשר במקרים המפורטים לעיל ,באישור מועצת החלב ,מכירה של חלב גולמי וחומרי גלם
במחירמיוחד.

הגדרות:
חומרי גלם חלביים-אבקתחלבוחמאה,שיוצרומחלבגולמי.
אבקת חלב–אבקתחלבכחושLHבשקיםשל52ק"גובמשטחשל3טון.
חמאה–חמאהתעשייתיתבאריזהשל52ק"גבמשטחיםשל3.5טון.
כ-25%שומןאךלאפחותמ21%-שומן.
חלב גולמי–חלבגולמיעלפיהתקןהישראלילחלבפרהגולמי(ת"י.)22
מחיר מלא – מחיר שמתפרסם על ידי מועצת החלב מדי רבעון ,עבור חלב גולמי ,אבקת חלב
וחמאה בהתאם לתקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב
התשע"ב–)5135
מחיר מיוחד לחומרי גלם חלביים–מחירמופחתעבורחומריגלםחלבייםכפישיפורסםעלידי
מועצתהחלבבסוףכלרבעוןלרבעוןהעוקב.1
מחיר מיוחד לחלב גולמי–52%ממחירהמטרהבשערהמשקבתוספתדמישירות.2

 1מחיר זה מבוסס על המחירים העולמיים כפי שהם מצותתים בבורסת הסחורות בשיקגו ( )CMEובתוספת  01%אך
לא פחות מ 01%-מהמחיר המקומי בשוק המתוכנן שמפרסמת המועצה.
2

לא יאושר מחיר מיוחד לחלב גולמי בחודשים יולי עד אוקטובר (כולל).
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הסדר מכירה של חלב גולמי וחומרי גלם חלביים במחיר מיוחד -
.1

מפעל המעוניין ברכישת חלב גולמי ו/או חומרי גלם חלביים ,לצורך תהליך הייצור שלו,
יגישלמועצתהחלבבקשהבכתב,עד לסיום השנה הקלנדרית,ויחתוםעלכתבהתחייבות
בנוסחשיימסרלועלידימועצתהחלב,לצורךהסדרתהמכירהבשנה העוקבת.

.2

המפעל ימסור למועצת החלב הצהרה חתומה בכתב בדבר כמות חומר הגלם ו/או החלב
הגולמיהדרושלולשםייצור3טוןמןהמוצרשבכוונתולייצרבמפעל.

.3

בכפוף לעמידה בהתחייבויות המפעל ,תאשר מועצת החלב למפעל ,רכישה של חלב גולמי
במחירמיוחדלחלבגולמיו/אורכישהשלחומריגלםחלבייםבמחירמיוחדלחומריגלם
חלביים,בכמותהמבוססתעלהשימושיםשלהמפעלבשנהקודמת.3
מובהר ,כי מועצת החלב תהא רשאית לבטל ו/או הקטין את הכמות המאושרת לתשלום
במחיר מופחת ,במצב של חוסר ענפי בחומרי גלם חלביים.

.4

מועצת החלב תקבע מאיזו מחלבה ירכוש המפעל את החלב הגולמי ו/או חומר הגלם
החלבי,והמפעלישלםלמחלבהמחירמלא.תנאיהמכירה,אופןהתשלוםומועדהאספקה
ייקבעוביןהמפעללמחלבה.

.5

מדי רבעון ,יציג המפעל למועצת החלב מסמכים המעידים על רכישת חומרי הגלם ו/או
החלבהגולמימהמחלבהשנקבעה,כאמורבסעיף2לעיל,וכןמסמכיםהמעידיםעלשימוש
בחומריהגלםלייצורמוצריםבמפעל.לאחרהצגתהמסמכיםכאמור,תשלםמועצתהחלב
למפעלאתההפרשביןהמחירהמלאלמחירהמיוחד.

.6

המועצהלאתישאבכלאחריותלאיכותהחלבהגולמיוחומריהגלםהחלבייםשנרכשו על
ידיהמפעל.




 3מועצת החלב תקבע את כמות החלב הגולמי ו/או חומרי הגלם החלביים שיאושרו למכירה במחיר מיוחד ,כאחוז מתוך סך
השימושים של המפעל בשנה קודמת ,בהתאם למסמכים שיוצגו למועצה .אחוז זה מבוסס על מלאי חומרי הגלם החלביים
הצפויים באותה שנה.

