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ליצרני חלב בקר
שלום רב,

עדכון מדיניות תשלום לחלב בקר עודף בשנת 0202
(החלטת מועצת מנהלים מיום )02.2.0202
בשלהחששממחסורבשומןבחודשיםאוקטובר-נובמברהמליצהועדתהתכנוןלעדכןאתמדיניות
התשלום לחלב עודף . הועדה ממליצה כי חודש נובמבר יצורף לחודשי הקיץ במסגרת מדיניות
התשלום לחלב המיוצר מעבר למכסה .להערכת הגורמים המקצועיים שינוי זה יביא לתוספת
ייצורשלכ4-מיליוןליטרים.

להלןנוסחההצעההמעודכנת:
 .0מדיניות התשלום לחלב בקר המיוצר מעבר למכסה (חלב עודף) בשנת0202
 .0.0ההתפלגותהחודשיתשלהמכסהללאשינויביחסל0102-
 .0.0הגדרתעונות:
5חודשים.
 .0.0.0חורף:ינואר-אפריל,דצמבר
3חודשים.
 .0.0.0קיץ:מאי-נובמבר
 .0.7חלבעודףא'–חלבהמיוצרמעברלמכסהעדלחריגהשל7%.
 .0.4חלבעודףב'–חלבהמיוצרמעברלחריגהשל7%מהמכסה.
 .0.5המקדמהלחלבעודףא'המיוצרבחודשיהחורףתעמודעל01%ממחירהמטרה.
 .0.0המקדמהלחלבעודףא'המיוצרבחודשיהקיץתעמודעל21%ממחירהמטרה.
 .0.3המקדמהעבורחלבעודףב'המיוצרבחודשיהחורףתעמודעל 41%ממחירהמטרה
(הפדיוןהסופילחלבעודףב'עלוללהיותנמוךיותר).
 .0.1המקדמהעבורחלבעודףב'המיוצרבחודשיהקיץתעמודעל22%ממחירהמטרה.
 .0.2כחלב עודף קיץ יחשב היצור העודף בקיץ בקיזוז תת הביצוע המצרפי בשאר
החודשים.
 .0.01התמורותהמופחתותמתייחסותלמחירהמטרהבשערהמשק(ללאהטל).למחירים
אלוישלהוסיףהיטליםומע"מכחוק.




 .0.00חשבון חלב עודף הוא חשבון שנתי מתגלגל מחודש לחודש – הכמות שתיוצר בכל
חודשמתווספתלכמויותשיוצרובחודשיםשלפניווכךהלאהעדלתוםשנתהמכסות.
 .0.00הפחתהמיוחדת:בחודשיםינואר-אפרילתהייההפחתהנוספתבסךשל 1.51ש"ח
בגיןכלליטרשייוצרמעברלחריגהשל05%לתקופה(ינואר-אפריל).
 .0.07בתוםשנתהמכסותיערךגמרחשבוןענפי-כללמחלבתישלהחלבהעודף.
 .0.07.0במידה והפדיון הממוצע בפועל של החלב העודף בשווקים השונים יהיה
גבוהמהתשלוםהממוצע(המקדמותלחלבעודףא'ו -ב')הרישיצרניחלב
עודףיקבלותוספותתשלוםבהתאם,התוספתתינתןעפ"יהסדרהבא:
 .0.07.0.0תוספתלחלבעודףא'קיץ.
 .0.07.0.0תוספתלחלבעודףב'קיץ.
 .0.07.0.7במידה ובקופת חלב עודף תמצא ביתרה חיובית לאחר יישום
 0.07.0.0ו 0.07.0.0-הרי שיתקיים דיון במועצת החלב ליעוד
היתרה,כאשרהאפשרויותהםהעברתהיתרותלקרנותהויסות
של המועצה או תוספות לחלב העודף .בכל מקרה לא ייהיו
החזריםבגיןהגביהבסעיף.0.00
 .0.07.0במידה והפדיון הממוצעבפועל יהיה נמוך מהתשלום הממוצע לחלב עודף
הרישהתשלוםלחלבעודףיוקטןבדיעבדעפ"יהעקרונותהבאים:
 .0.07.0.0מחיר חלב עודף א' בקיץ מובטח ולא ירד מ 21%-ממחיר
המטרה.
 .0.07.0.0מחיר חלב עודף א' בחורף מובטח ולא ירד מ - 01%ממחיר
המטרה.
 .0.07.0.7מחירחלבעודףב'קיץמובטחולאירדמ21%-.
 .0.07.0.4מחירחלבעודףב'חורףאינומובטחובמידתהצורךיקוזזעד
לרמהשלהפדיוןהשולישלהחלבהעודף.
 .0.07.0.5במידהולאחרהקיזוזיםכאמורבסעיף0.07.0.4תמצאקופת
חלבעודףבגירעון,ימומןגרעוןזהמתקציביהמועצה.
.0

מדיניות העברת חלב בין עונות(במדיניותזולאחלכלשינוי):
 .0.0הגדרתעונות:
 .0.0.0חורף:ינואר-אפריל 4חודשים.
 .0.0.0קיץ:מאי-אוקטובר0חודשים.
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יצרן שהיה בתת -ביצוע תקופתי בחודשי החורף וביצע את החוסר בחודשי הקיץ

.0.7
יקבלמהמחלבהתוספתשל 02אג'לליטרבגיןהכמותהמועברתועדלתקרהשל71%
ממכסתהחורף.
 .0.4יצרן שהיה בחריגה תקופתית בחודשי החורף וקיזז חריגה זו בחודשי הקיץ יקבל
מהמחלבהתמורהמופחתתב02-אג'לליטרבגיןהכמותהמועברת.
 .0.5לסכומיםאלויתווסףמע"מכחוק.
 .0.0יישום המדיניות יתבצע בסוף שנת המכסות .ההפרש בין הסכומים שיצטברו בגין
סעיף0.7לסכומיםשיצטברובגיןסעיף0.4יאוזןבמסגרתקרנותהמועצהעדלהיקף
מצטבר של  5.3מיליוני ש"ח ,היתרה ,במידת הצורך ,תמומן ע"י המחלבות
הקולטות.
 .0.3מדיניותהעברתחלבביןעונותתנוהלבאופןפרטנילכלרפתלרבותרפתותהמאוגדות
במסגרתשלאגודהשיתופיתמייצגת.
 מועצת הנהלים וועדת התכנון יעקבו אחר המגמות בייצור ובצריכה ובמידת הצורך תוכל
להתקבלהחלטהעלעדכוןהמדיניות.
ביצוע החלטות : מובהר בזאת כי ההוראות דלעיל מהוות מדיניות לכלל הענף .האחריות
לביצועההחלטותמוטלתעלהמחלבותהקולטותוהיצרנים.



בברכת שנה טובה

איציקשניידרמנכ"ל
העתק:
ערןאטינגר–יו"רמועצתהחלב
חברימועצתהמנהלים
המחלקהלבקר–שה"מ
האגףלגורמיייצור–משרדהחקלאות
התאחדותמגדליבקרלחלב
התאחדותחקלאיישראל
מחלקות:כספים,תכנון,כלכלה–כאן
מחלבות קולטות חלב בקר

