י"טטבת,תשפ"א
3ינואר,0202
02-5-20

נוהל לקביעת מחיר מיוחד לרכישת חלב בקר גולמי ו/או חומרי גלם חלביים,
מייצור מקומי ,לתעשיות שאינן מחלבות
רקע:
מכירתחלבגולמיוחומריגלםחלבייםמייצורמקומילתעשיותשאינןמחלבות,נעשיתכחלק
מפעילותהוויסותשלמועצתהחלב– שיווקשלעודפיחלבוחומריגלםחלביים,קיימים או
צפויים,מחוץלמשקהמתוכנן.


מכירתחלבוחומריהגלםמייצורמקומי,מאפשרתלהגדילאתהייצורהמקומילצורךעמידה
בדרישות השוק בתקופות שונות של השנה ,מחד ,ולהגדיל את השימושים בעודפי החלב
בתקופותבהןהצריכהקטנה,מנגד.


קביעת מחיר מיוחד נועדה לתמרץ את המפעלים לרכוש חלב גולמי ו/או חומרי גלם חלביים
מייצורמקומי,הנדרשיםלהםלייצורמוצריהם,בשיםלבלמצבהמלאיםבענף.


נוהלזהנועדלהסדיראתהאופןשבויינתןלמפעלים,שאינןמחלבות,אישורלרכישתחלבבקר
גולמיו/אוחומריגלםחלבייםבמחירמיוחד,לצורךניהולוויסותהמלאיםשלהענף.


קיימת הפרדה בין שלושה סוגי מפעלים ,כדלקמן;
 מפעליםלייצורממתקיםאוקונדיטוריות';
 מפעליגלידות;
 מפעליםהמייצריםמוצריםלבעליחיים.


מעבר לכך ,מועצת החלב מאשרת מכירת חומרי גלם במחיר מיוחד לעזה ובמידת הצורך,
באישורהדירקטוריון,מבצעתמכרזלייצואשלחומריגלם.


באשר למפעלי הגלידה ,היות וגלידה היא מוצר חלב ,כהגדרתו בחוק תכנון משק החלב,
התשע"א –  0222ומפעלי הגלידה רשאים לייבא חומרי גלם חלביים בפטור ממס ,אך נוכח
עודפי החלבון בענף והצורך של מפעלי הגלידה באבקת חלב לייצור מוצריהם ,הוחלט לאשר
למפעליהגלידה,לרכושרקאבקתחלבכחושבמחירמיוחדוזאתבכפוףלכךשלאיקבלוהנחה
עליצואשלמוצריםאלו.


מפעלים אחרים ,שאינם מפעלי גלידה ,רשאים להגיש בקשות לרכישת חלב גולמי וחומרי
גלםחלביים,ובלבד שהם נדרשים ומשמשים אותם לייצור מוצריהם.


י"טטבת,תשפ"א
3ינואר,0202
02-5-20

הליך מכירת חלב בקר גולמי ו/או חומרי גלם חלביים מייצור מקומי ,במחיר
מיוחד ,למפעלי מזון שונים ,שאינם מחלבות ואינם מפעלי גלידה

הגדרות:
אבקת חלב–אבקתחלבכחושLHבשקיםשל05ק"גובמשטחשל2טון.
חומרי גלם חלביים-אבקתחלבוחמאה,שיוצרומחלבגולמי.
חלב גולמי–חלבגולמיעלפיהתקןהישראלילחלבפרהגולמי(ת"י.)55
חמאה–חמאהתעשייתיתבהתאםלתקןהישראלי,כ– 20%שומןאךלאפחותמ–22%
שומן),באריזהשל05ק"גבמשטחיםשל2.0טון.
מחיר מלא–מחירשמתפרסםעלידימועצתהחלבמדירבעון,עבורחלבגולמי,אבקתחלב
וחמאהבהתאםלתקנותתכנוןמשקהחלב(מנגנוןלעדכוןמחיריםמזערייםשלליטרחלב),
התשע"ב–.0220
מחיר מיוחד לחומרי גלם חלביים–מחירמופחתעבורחומריגלםחלבייםכפישיפורסםעל
ידימועצתהחלבבסוףכלרבעוןלרבעוןהעוקב.1
מחיר מיוחד לחלב גולמי–55%ממחירהמטרהבשערהמשקבתוספתדמישירות.2
הסדר מכירה של חלב גולמי וחומרי גלם חלביים במחיר מיוחד -
 .2מפעל המעוניין ברכישת חלב גולמי ו/או חומרי גלם חלביים ,לצורך תהליך הייצור
שלו,יגישלמועצתהחלבבקשהבכתבויצייןאתהכמותאותההואמבקשומתחייב
לרכוש.

הבקשהתוגשעד לסיום השנה הקלנדרית והמפעליחתוםעלכתבהתחייבותבנוסח
שיימסרלועלידימועצתהחלב,לצורךהסדרתהמכירהבשנה העוקבת.
פנייה שתתקבל לאחר המועד האמור ,תיבדק בהתאם למלאים הקיימים ומקורות
המימוןשלהמועצה,ותועברלהחלטהמיוחדתשלצוותויסותבמועצה.



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

לא יאושר מחיר מיוחד לחלב גולמי בחודשים יולי עד אוקטובר (כולל).




.0

המפעל ימסור למועצת החלב הצהרה חתומה בכתב בדבר כמות חומר הגלם ו/או
החלבהגולמיהדרושלולשםייצור2טוןמןהמוצרשבכוונתולייצרבמפעל.

.3

בכפוף לעמידה בהתחייבויות המפעל ,תאשר מועצת החלב למפעל ,רכישה של חלב
גולמיבמחירמיוחדלחלבגולמיו/אורכישהשלחומריגלםחלבייםבמחירמיוחד
לחומריגלםחלביים,לפיהעניין,בכמותהמבוססתעלהשימושיםשלהמפעלבשנה
קודמתובהתאםלמלאיםהקיימיםולצרכיהענף.
מובהר ,כי מועצת החלב תהא רשאית לבטל ו/או הקטין את הכמות המאושרת
לתשלום במחיר מופחת ,במצב של חוסר ענפי בחומרי גלם חלביים.

.4

מועצתהחלבתקבעמאיזומחלבהירכושהמפעלאתהחלבהגולמיו/אוחומרהגלם
החלבי ,והמפעל ישלם למחלבה מחיר מלא .תנאי המכירה ,אופן התשלום ומועד
האספקהייקבעוביןהמפעללמחלבה.

.5

מדי רבעון ,יציג המפעל למועצת החלב מסמכים המעידים על רכישת חומרי הגלם
ו/אוהחלבהגולמי מהמחלבהשנקבעה,כאמורבסעיף 4לעיל,וכןמסמכיםהמעידים
עלשימושבחומריהגלםלייצורמוצריםבמפעל.
כמו כן ,בסוף הרבעון הרביעי של השנה ,יציג המפעל אישור של רואה חשבון בדבר
צריכתהחלבו/אוחומריהגלם,בנוסחהמצורף.

.6

לאחרהצגתהמסמכיםכאמורבסעיף,5תשלםמועצתהחלבלמפעל,מדירבעון,את
ההפרשביןהמחירהמלאלמחירהמיוחד.

.5

המועצהלאתישאבכלאחריותלאיכותהחלבהגולמיוחומריהגלםהחלבייםשנרכשו
עלידיהמפעל.













י"טטבת,תשפ"א
3ינואר,0202
02-5-20



הליך מכירת אבקת חלב כחוש מייצור מקומי ,במחיר מיוחד ,למפעלי גלידה

הגדרות:
אבקת חלב–אבקתחלבכחושLHבשקיםשל05ק"גובמשטחשל2טון.
מחיר מלא–מחירשמתפרסםעלידימועצתהחלבמדירבעון,עבורחלבגולמי,אבקתחלב
וחמאהבהתאםלתקנותתכנוןמשקהחלב(מנגנוןלעדכוןמחיריםמזערייםשלליטרחלב),
התשע"ב–.0220
מחיר מיוחד לאבקת חלב – מחיר מופחת עבור אבקת חלב כחוש ,כפי שיפורסם על ידי
מועצתהחלבבסוףכלרבעוןלרבעוןהעוקב.3
הסדר מכירה של אבקת חלב כחוש במחיר מיוחד -
.2

.0

מפעלגלידההמעונייןברכישתאבקתחלב,לצורךתהליךהייצורשלו,יגישלמועצת
החלבבקשהבכתבויצייןאתהכמותאותההואמבקשומתחייבלרכוש.
הבקשהתוגשעד לסיום השנה הקלנדרית,והמפעליחתוםעלכתבהתחייבותבנוסח
שיימסרלועלידימועצתהחלב,לצורךהסדרתהמכירהבשנה העוקבת.
פנייה שתתקבל לאחר המועד האמור ,תיבדק בהתאם למלאים הקיימים ומקורות
המימוןשלהמועצה,ותועברלהחלטהמיוחדתשלצוותויסותבמועצה.

.3

המפעלימסורלמועצתהחלבהצהרהחתומהבכתבבדברכמותאבקתהחלב הדרוש
לולשםייצור2טוןמןהמוצרשבכוונתולייצרבמפעל.

.4

בכפוףלעמידהבהתחייבויותהמפעל,תאשרמועצתהחלבלמפעל,רכישהשלאבקת
חלב במחיר מיוחד לאבקת חלב ,בכמות המבוססת על השימושים של המפעל בשנה
קודמתובהתאםלמלאיםהקיימיםולצרכיהענף.
מובהר ,כי מועצת החלב תהא רשאית לבטל ו/או הקטין את הכמות המאושרת
לתשלום במחיר מופחת ,במצב של חוסר ענפי באבקת חלב.

 3מחיר זה מבוסס על המחירים העולמיים כפי שהם מצותתים בבורסת הסחורות בשיקגו ( )CMEבתוספת  01%אך לא פחות מ-
 01%מהמחיר המקומי בשוק המתוכנן שמפרסמת המועצה.





.5

מועצת החלב תקבע מאיזו מחלבה ירכוש המפעל את אבקת החלב ,והמפעל ישלם
למחלבהמחירמלא.תנאיהמכירה,אופןהתשלוםומועדהאספקהייקבעוביןהמפעל
למחלבה.

.6

מדי רבעון ,יציג המפעל למועצת החלב מסמכים המעידים על רכישת אבקת החלב
מהמחלבהשנקבעה,כאמורבסעיף 5לעיל,וכןמסמכיםהמעידיםעלשימושבאבקת
החלבלייצורמוצריםבמפעל.
כמו כן ,בסוף הרבעון הרביעי של השנה ,יציג המפעל אישור של רואה חשבון בדבר
צריכתאבקתהחלב,בנוסחהמצורף.

.5

לאחרהצגתהמסמכיםכאמורבסעיף,6תשלםמועצתהחלבלמפעל,מדירבעון,את
ההפרשביןהמחירהמלאלמחירהמיוחד.
מובהר,כיהתשלוםכפוףלכךשהמפעללאקיבלהנחהעליצואהמוצרים.

.2

המועצהלאתישאבכלאחריותלאיכותהחלבהגולמיוחומריהגלםהחלבייםשנרכשו
עלידיהמפעל.




י"טטבת,תשפ"א
3ינואר,0202
02-5-20

הליך מכירת חומרי גלם חלביים ,במחיר מיוחד,
למפעלים לייצור מזון לבעלי חיים

הגדרות:

אבקת חלב–אבקתחלבכחושLHבשקיםשל05ק"גובמשטחשל2טון.
חומרי גלם חלביים-אבקתחלבוחמאה,שיוצרומחלבגולמי.
חמאה–חמאהתעשייתיתבהתאםלתקןהישראלי,כ– 20%שומןאךלאפחותמ–22%
שומן),באריזהשל05ק"גבמשטחיםשל2.0טון.
מחיר מלא – מחיר שמתפרסם על ידי מועצת החלב מדי רבעון ,עבור אבקת חלב וחמאה
בהתאם לתקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב),
התשע"ב–.0220
מחיר מיוחד לאבקת חלב לבעלי חיים –מחירשייקבעעלידימועצתהחלבפעמייםבשנה:
בחודשאוגוסט,יקבעהמחירלמחציתהראשונהשלהשנההעוקבתובחודשפברואריקבע
המחיר למחצית השנייה של אותה שנה .המחיר שייקבע הוא המחיר המעודכן בבורסה
בגרמניהעבוראבקהלבעליחייםלפיאתר,clal.itבאותומועד,בהתאםלשערהחליפיןשל
האירו.
שער חליפין – שערהחליפיןשלהאירוביום3לחודשספטמברעבורמחציתהשנההעוקבת
ושערהחליפיןביום 3לחודשמרץעבורהמחציתהשנייהשלאותהשנה(במידהומועדזה
יהיהביוםשבתון,השערייקבעיוםלאחרהשבתון).
הסדר מכירה של חומרי גלם חלביים במחיר מיוחד -
.2


.0

מפעלהמעונייןברכישתחומריגלםחלביים,לצורךתהליךהייצורשלו,יגישלמועצת
החלבבקשהבכתבויצייןאתהכמותאותההואמבקשומתחייבלרכוש.
המפעל יחתום על כתב התחייבות בנוסח שיימסר לו על ידי מועצת החלב ,לצורך
הסדרתהמכירה.
הבקשהתוגש עדסוףחודשספטמברעבורהמחציתהראשונהשלהשנההעוקבתועד
סוףחודשמרץעבורמחציתהשנההשנייהשלאותהשנה.




פנייה שתתקבל לאחר המועד האמור ,תיבדק בהתאם למלאים הקיימים ומקורות
המימון של המועצה ,ותועבר להחלטה מיוחדת של צוות ויסות במועצה .בקשה
שתאושר לאחר המועד ,תאושר במחיר האחרון שנקבע כמחיר מיוחד לאבקת חלב
לבעליחייםבתוספת.5%
.3

המפעל ימסור למועצת החלב הצהרה חתומה בכתב בדבר כמות חומרי הגלם
הדרושיםלולייצור2טוןמןהמוצרשבכוונתולייצרבמפעל.

.4

בכפוףלעמידהבהתחייבויותהמפעל,תאשרמועצתהחלבלמפעל,רכישהשלאבקות
חלבלבעליחייםבמחירמיוחדשנקבעלאבקותחלבלבעליחיים,בכמותהמבוססת
עלהשימושיםשלהמפעלבשנהקודמתובהתאםלמלאיםהקיימיםולצרכיהענף.
מובהר ,כי מועצת החלב תהא רשאית לבטל ו/או הקטין את הכמות המאושרת
לתשלום במחיר מופחת ,במצב של חוסר ענפי בחומרי גלם חלביים.

.5

מועצת החלב תקבע מאיזו מחלבה ירכוש המפעל את חומר הגלם החלבי ,והמפעל
ישלםלמחלבהמחירמלא.תנאיהמכירה,אופןהתשלוםומועדהאספקהייקבעובין
המפעללמחלבה.

.6

מדי רבעון ,יציג המפעל למועצת החלב מסמכים המעידים על רכישת חומרי הגלם
מהמחלבהשנקבעה,כאמורבסעיף5לעיל,וכןמסמכיםהמעידיםעלשימושבחומרי
הגלםלייצורמוצריםבמפעל.
כמו כן ,בסוף הרבעון הרביעי של השנה ,יציג המפעל אישור של רואה חשבון בדבר
צריכתחומריהגלם,בנוסחהמצורף.

.5

לאחרהצגתהמסמכיםכאמורבסעיף,6תשלםמועצתהחלבלמפעל,מדירבעון,את
ההפרשביןהמחירהמלאלמחירהמיוחד.

.2

המועצה לא תישא בכל אחריות לאיכות חומרי הגלם החלביים שנרכשו על ידי
המפעל.







