כ"זאדר,תש"פ 
23מרץ, 2020
 20-120-11

לכבוד
יצרני החלב
שלום רב,

הנדון :עדכון מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2020
(אושר בועדת תכנון מתאריך  – 23.3.2020יאושר במועצת מנהלים הקרובה)

לאורהגידולבצריכהבשלמשברהקורונהעודכנההמדיניותלתשלום,השינוייםהםבסעיפים1.8
ובסעיף2מדיניותהעברתחלבביןעונות. 

להלןנוסחההצעההמעודכנת :
 .1מדיניות התשלום לחלב בקר המיוצר מעבר למכסה (חלב עודף) בשנת 2020
ההתפלגותהחודשיתשלהמכסהללאשינויביחסל2019- 
.1.1
הגדרתעונות:
.1.2
 .1.2.1חורף:ינואר-אפריל,נובמבר-דצמבר 6חודשים.
6חודשים.
 .1.2.2קיץ:מאי-אוקטובר
חלבעודףא'–חלבהמיוצרמעברלמכסהעדלחריגהשל3%.
.1.3
חלבעודףב'–חלבהמיוצרמעברלחריגהשל3%מהמכסה.
.1.1
המקדמהלחלבעודףא'שייוצרבחודשיהחורףתעמודעל60%ממחירהמטרה.
.1.1
המקדמהלחלבעודףא'שייוצרבחודשיהקיץתעמודעל90%ממחירהמטרה.
.1.6
המקדמה עבור חלב עודף ב' שייוצר בחודשי החורף תעמוד על  10%ממחיר המטרה
.1.1
(הפדיוןהסופילחלבעודףב'עלוללהיותנמוךיותר) .
המקדמהעבורחלבעודףב'שייוצרבחודשיהקיץתעמודעל90%ממחירהמטרה.
.1.8
כחלבעודףקיץיחשבהיצורהעודףבקיץבקיזוזתתהביצועהמצרפיבשארהחודשים.
.1.9
 .1.10התמורותהמופחתותמתייחסותלמחירהמטרהבשערהמשק(ללאהטל).למחיריםאלו
ישלהוסיףהיטליםומע"מכחוק.
 .1.11חשבוןחלבעודףהואחשבוןשנתימתגלגלמחודשלחודש– הכמותשתיוצרבכלחודש
מתוו ספתלכמויותשיוצרובחודשיםשלפניווכךהלאהעדלתוםשנתהמכסות. 
 .1.12הפחתהמיוחדת:בחודשיםינואר-אפרילתהייההפחתהנוספתבסךשל 0.10ש"חבגין
כלליטרשייוצרמעברלחריגהשל11%לתקופה(ינואר-אפריל).












.1.13



















בתוםשנתהמכסותיערךגמרחשבוןענפי-כללמחלבתישלהחלבהעודף.
 .1.13.1במידה והפדיון הממוצע בפועל של החלב העודף בשווקים השונים יהיה גבוה
מהתשלום הממוצע (המקדמות לחלב עודף א' ו -ב') הרי שיצרני חלב עודף
יקבלותוספותתשלוםבהתאם,התוספתתינתןעפ"יהסדרהבא:
 .1.13.1.1תוספתלחלבעודףא'קיץ .
 .1.13.1.2תוספתלחלבעודףב'קיץ.
 .1.13.1.3במידה ובקופת חלב עודף תמצא ביתרה חיובית לאחר יישום
 1.13.1.1ו 1.13.1.2-הרי שיתקיים דיון במועצת החלב ליעוד
היתרה ,כאשר האפשרויות הם העברת היתרות לקרנות הויסות
של המועצה או תוספות לחלב העודף .בכל מקרה לא ייהיו
החזריםבגיןהגביהבסעיף.1.12
 .1.13.2במידהוהפדיוןהממוצעבפועליהיהנמוךמהתשלוםהממוצעלחלבעודףהרי
שהתשלוםלחלבעודףיוקטןבדיעבדעפ"יהעקרונותהבאים:
 .1.13.2.1מחירחלבעודףא'בקיץמובטחולאירדמ90%-ממחירהמטרה.
 .1.13.2.2מחיר חלב עודף א' בחורף מובטח ולא ירד מ - 60%ממחיר
המטרה.
 .2.23.2.3מחיר חלב עודף ב' קיץ מובטח ולא ירד מ. 90%-
 .1.13.2.1מחיר חלב עודף ב' חורף אינו מובטח ובמידת הצורך יקוזז עד
לרמהשלהפדיוןהשולישלהחלבהעודף.
 .1.13.2.1במידהולאחרהקיזוזיםכאמורבסעיף1.13.2.1תמצאקופתחלב
עודףבגירעון,ימומןגרעוןזהמתקציביהמועצה .






 .2מדיניות העברת חלב בין עונות :
הגדרתעונות:
.2.1
 4חודשים.
 .2.1.1חורף :ינואר-אפריל
6חודשים.
 .2.1.2קיץ:מאי-אוקטובר
להתפלגותב–.2019

ביחס


שינוי
ללא
המכסות 

החודשית 
של


ההתפלגות
.2.2
ביצועתקופתי בחודשיהחורףוביצעאתהחוסרבחודשיהקיץיקבל

שהיהבתת -

יצרן 

.2.3
מהמחלבה תוספת של  60אג' לליטר בגין הכמות המועברת ועד לתקרה של 30%
ממכסתהחורף .
 .2.1יצרן שהיה בחריגה תקופתית בחודשי החורף וקיזז חריגה זו בחודשי הקיץ יקבל
מהמחלבהתמורהמופחתתב60-אג'לליטרבגיןהכמותהמועברת .
 .2.1לסכומיםאלויתווסףמע"מכחוק.
 .2.6יישוםהמדיניותיתבצעבסוףשנתהמכסות.ההפרשביןהסכומיםשיצטברובגיןסעיף
2.3לסכומיםשיצטברובגיןסעיף2.1יאוזןבמסגרתקרנותהמועצהעדלהיקףמצטבר
של 3.5מיליוני ש"ח,היתרה,במידתהצורך,תמומןע"יהמחלבותהקולטות .
 .2.1מדיניותהעברתחלבביןעונותתנוהלבאופןפרטנילכלרפתלרבותרפתותהמאוגדות
במסגרתשלאגודהשיתופיתמייצגת.
 .3מועצת הנהלים וועדת התכנון יעקבו אחר המגמות בייצור ובצריכה ובמידת הצורך תוכל
להתקבל החלטה על עדכון המדיניות.
 .1ביצוע החלטות :מובהר בזאת כי ההוראות דלעיל מהוות מדיניות לכלל הענף .האחריות
לביצועההחלטותמוטלתעלהמחלבותהקולטותוהיצרנים.

בכבודרבובשורותטובות ,


מיכלקראוס 
מנכ"לית 
העתק:
ערןאטינגר–יו"רמועצתהחלב 
ד"ראסףלוי–משרדהחקלאות 
אהודאלפרט–משרדהחקלאות 
המחלקהלבקרשה"מ 
תמרלויבונה–משרדהאוצר 
התאחדותחקלאיישראל 
התאחדותמגדליבקר 
מחלבותקולטות 
מחלקותכספים,כלכל,תכנון–מועצתהחלב 



