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לכבוד
יצרני חלב בקר
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מדיניות תשלום לחלב מתוכנן ועודף בשנת 0202
החלטת ועדת תכנון מה ,00.22-ההחלטה אושרה במועצת המנהלים ב02022-

מועצתהחלבממליצהשלאלשנותאתהמכסההארציתהכוללתוהמכסותהפרטניותלשנת
.0201
להלן מדיניות התשלוםלחלב מתוכנןועודף במידה והמכסה הכוללת לשנת  0202תהייה
ללא שינוי .
 .1מדיניות התשלום לחלב בקר המיוצר מעבר למכסה (חלב עודף) בשנת0202
 .1.1ההתפלגותהחודשיתשלהמכסהללאשינויביחסל.0202-
 .1.0הגדרתעונות:חורף:ינואר-אפריל,נובמבר-דצמבר,קיץ:מאי-אוקטובר
 .1.2חלבעודףא'חריגהשלעד4%,חלבעודףב'חריגהמעל4%.
 .1.4התשלוםלחלבעודףא'שייוצרבחודשיהחורףיעמודעל57%ממחירהמטרה.
 .1.7המקדמה לחלב עודף ב' שייוצר בחודשי החורף תעמוד על  42%ממחיר
המטרה.
 .1.1התשלוםלחלבעודףא'שייוצרבחודשיהקיץיעמודעל02%ממחירהמטרה.
 .1.5התשלום עבור חלב עודף ב' שייוצר בחודשי הקיץ יעמוד על  02%ממחיר
המטרה.
 .1.0כחלבעודףקיץיחשבהיצורהעודףבקיץבקיזוזתתהביצועהמצרפיבשאר
החודשים.
 .1.0התמורות המופחתות מתייחסות למחיר המטרה בשער המשק (ללא היטל).
למחיריםאלוישלהוסיףהיטליםומע"מכחוק.
 .1.12חשבוןחלבעודףהואחשבוןשנתימתגלגלמחודשלחודש–הכמותשתיוצרבכל
חודש מתווספת לכמויות שיוצרו בחודשים שלפניו וכך הלאה עד לתום שנת
המכסות.
 .1.11הפחתה מיוחדת :בחודשים ינואר-אפריל  תהייה הפחתה נוספת בסך של 2.72
ש"חבגיןכלליטרשייוצרמעברלחריגהשל17%לתקופה(ינואר-אפריל).



 .1.10בתוםשנתהמכסותיערךגמרחשבוןענפי-כללמחלבתישלהחלבהעודף.
 .1.10.1במידהוהפדיוןהממוצעבפועלשלהחלבהעודףבשווקיםהשוניםיהיה
גבוה מהתשלום הממוצע (המקדמות לחלב עודף א' ו -ב') הרי שיצרני
חלבעודףיקבלותוספותתשלוםבהתאם ,התוספתתינתןעפ"יהסדר
הבא:
 .1.10.1.1תוספתלחלבעודףא'קיץ.
 .1.10.1.0תוספתלחלבעודףב'קיץ.
 .1.10.1.2במידה ובקופת חלב עודף תמצא ביתרה חיובית לאחר
יישום1.10.1.1ו1.10.1.0-הרישיתקייםדיוןבמועצתהחלב
ליעוד היתרה ,כאשר האפשרויות הם העברת היתרות
לקרנותהוויסותשלהמועצהאותוספות לחלבהעודף.בכל
מקרהלאייהיוהחזריםבגיןהגביהבסעיף.1.11
 .1.10.0במידה והפדיון הממוצע בפועל יהיה נמוך מהתשלום הממוצע לחלב
עודףהרישהתשלוםלחלבעודףיוקטןבדיעבדעפ"יהעקרונותהבאים:
 .1.10.0.1המחירים לחלב עודף קיץ (א ו-ב') וחלב עודף חורף א' –
מובטחים.
 .1.10.0.0מחירחלבעודףב'חורףאינומובטחובמידתהצורךיקוזז
עדלרמתהפדיוןהשולישלהחלבהעודף.
 .1.10.0.2במידה ולאחר הקיזוזים כאמור בסעיף  1.10.0.0תמצא
קופת חלב עודף בגירעון,ימומן גרעון זה מתקציבי  וקרנות
המועצה.
.0

מדיניות עידוד ייצור חלב קיץ המיוצר במסגרת המכסה
 .0.1ההתפלגותהחודשיתשלהמכסהללאשינויביחסל.0202-
 .0.0הגדרתעונות:חורף:ינואר-אפריל,קיץ:מאי-אוקטובר
חודשים נובמבר ודצמבר לא משתתפים במדיניות העברת חלב מתוכנן בין

העונות
 .0.2יצרן חלב שהיה בתת-ביצוע בעונת החורף (דהיינו ,הייצור בעונת החורף קטן
מהמכסה)וביצעאתהחסרבעונתהקיץ,יקבלמןהמחלבהתוספתשל 12אג'
לליטרעלהכמותשהועברהמהחורףלקיץ,עדלתקרהשל22%ממכסתהחורף.
 .0.4יצרןשחרגבעונתהחורף(דהיינוהייצורבעונתהחורףגבוהמהמכסה)יקבלמן
המחלבה בתמורה לחלב ,שיוצר בעונת החורף במקום בעונת הקיץ ,את מחיר
המטרהפחות12אג'לליטר.



 .0.7לסכומיםאלויתווסףמע"מכחוק.
 .0.1יישום המדיניות יתבצע בסוף שנת המכסות .ההפרש בין הסכומים שיצטברו
בגיןסעיף 0.2לסכומיםשיצטברובגיןסעיף 0.4יאוזןבמסגרת קרנותהמועצה
בהתאם לתקציב המועצה לשנת  0201היתרה ,במידת הצורך ,תמומן ע"י
המחלבותהקולטות.
 .0.5מדיניות העברת חלב בין עונות תנוהל באופן פרטני לכל רפת לרבות רפתות
המאוגדותבמסגרתשלאגודהשיתופיתמייצגת.
 .2 מועצת המנהלים וועדת התכנון יעקבו אחר המגמות בייצור ובצריכה ובמידת הצורך
תוכללהתקבלהחלטהעלעדכוןמדיניותהתשלוםלחלבעודףבמהלך.0201התחולה
של כל עדכון תהייה ממועד העדכון .לאחר ששר החקלאות יקבע את היקף המכסה
הארציתלשנת 0201תתכנסועדתהתכנוןותבחןאתהצורךבעדכוןמדיניותהתשלום
לחלבעודף,הועדהתתכנסלכלהמאוחרעדחודשדצמברגםאםעדלמועדזהטרם
יקבעהשראתהיקףהמכסה.
 .4 ביצוע החלטות :מובהר בזאת כי ההוראות דלעיל מהוות מדיניות לענף כולו.
האחריות לביצוע מוטלת על המחלבות הקולטות והיצרנים בהתאם להסכמים
שביניהם.

בכבוד רב,

איציק שניידר
מנכ"ל מועצת החלב

העתק:
ערןאטינגר–יו"רמועצתהחלב.
ד"ראסףלוי–סמנכ"לבכיר,מנהלהאגףגורמיייצור,משרדבחקלאות.
אוריצוק-בר–סמנכ"לבכירלכלכהואסטרטגיהוהמפקחעלהמחירים,משרדהחקלאות.
אהודאלפרט–ראשתחוםבע"ח,משרדהחקלאות.
אלימורגנשטרן–רכזחקלאותבאגףהתקציבים,משרדהאוצר.
התאחדותמגדליבקרלחלב.
התאחדותחקלאיישראל.
מחלקותתכנון,כספיםוכלכלה-כאן

