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 "א תמוז, תשפ"אכ
 2021יולי  01

 

 פרוטוקול ועדת הישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר הנדון :
 (1.7.2021-30.9.2021) 1202לשנת  3רבעון 

 
 .2021ביולי  1-ביוני ו 29, בימים ומייליםשיבה התקיימה באמצעות התוכנה זום, ובסבב טלפוני/ הי

 .גלעד קצב, לירון תמיר,רחל בורשק )יו"ר(, אהוד אלפרט :חברים
 .אילנה דרור :המשקיפ

 
 להלן עיקרי חוות הדעת המשפטית לפיה פועלת ועדת היישום:

חוק החלב(, בתקופה שעד שמונה שנים מיום  –)להלן  2011 –)א( לחוק תכנון משק החלב, התשע"א 44לפי ס'  .1

( מחיר המטרה ייקבע בהתאם לתקנות, המבוססות על "נוהל ההתחשבנות 6.10.2019עד יום  –תחילתו )כלומר 

)ב( 44של מחיר המטרה שנקבע בפרסום האחרון שהוציא המשרד בעניין זה לפני יום התחילה". בהתאם לסעיף 

 –)להלן  2012-ב )מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב(, התשע"בלחוק הותקנו תקנות תכנון משק החל

 .6.10.19תקנות מחיר המטרה(, מכוחן פועלת ועדת היישום. תוקפן של התקנות אמור היה לפקוע ביום 

ל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים לתקופת כהונתה כלחוק יסוד: הכנסת,  38לפי סעיף  .2

תוך שלושת החדשים  היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, אושל הכנסת 

יעמוד בתקפו עד תום שלושת החדשים האמורים. מכוח  -הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת 

 17.6.2020הוראה זו, ולנוכח הליכי הבחירות שהיו בשנתיים האחרונות, הוארך תוקף התקנות מעת לעת.  ביום 

 . 31.12.2020)א( תוארך עד ליום 44לחוק החלב הקובע כי התקופה האמורה בסעיף  3נכנס לתוקף תיקון מספר 

. לפיכך, ובהתאם למכתבו של איל זנדברג, ראש 23.3.21פוזרה הכנסת, ונקבעו בחירות ליום  23.12.20ביום  .3

 23.12.20ורות לפקוע לאחר , תוקף תקנות שהיו אמ18.1.21תחום משפט ציבורי במשרד המשפטים מיום 

 , בכללן תקנות מחיר מטרה.6.7.21לחוק יסוד: הכנסת עד ליום  38הוארך מכוח סעיף 

על שולחן הכנסת,  2021 –(, התשפ"א 4הונחה הצעת חוק תכנון משק החלב )תיקון מס'  2021ביוני  28ביום  .4

 1ההצעה אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ביום אשר אושרה יום קודם לכן בהחלטת הממשלה. 

 . 2021ביולי 

על פי הצעת החוק, יוארך תוקפה של הוראת המעבר מכוחה נקבעו תקנות מחיר המטרה בשלוש שנים נוספות,  .5

השרים( רשאים להאריך את תוקפה לתקופה נוספת בת שנתיים, באישור  –ושרי האוצר והחקלאות )להלן 

נסת. בנוסף, מאפשרת הצעת החוק לתקן את תקנות מחיר המטרה כך שבחישוב עלויות ועדת הכלכלה של הכ

 של ברפתות השנתיות הייצור עלויות ייעשה לפי חלב ייצור עלויות חישוב הייצור של ליטר חלב גולמי כי

 אלף ליטר או יותר. בנוסף, לפי הצעת החוק, יוסמכו השרים לתקן את 700בהיקף של  היא יצרנים שמכסתם

, יופחתו מחישוב 2021כך שברבעונים השלישי והרביעי של שנת , 2021ספטמבר  30עד יום תקנות מחיר המטרה 

 אגורות. 2.8המחיר הרבעוני 

כלומר, ככל שהליכי  .2021ביולי  1לפי הצעת החוק, תוקפו של התיקון המוצע בה יהיה רטרואקטיבי, מיום  .6

ת על ידי השרים, ועדת היישום תוסמך באופן רטרואקטיבי ובהתאם לכך יותקנו תקנוחקיקת החוק יושלמו 

 השנתיותבאופן שיאפשר הפחתה, הנובעת מכך שבסיס התחשיב הוא עלויות הייצור  המחיר הרבעונילחשב את 

 2021אלף ליטר או יותר, והן מכך שברבעון השלישי של שנת  700בהיקף של  היא יצרנים שמכסתם של ברפתות

 אגורות נוספות. 2.8היום( יופחתו מהמחיר הרבעוני )שאנו מצויים בפתחו 
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על פי חוות דעתה של היועצת המשפטית של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הגב' אפרת אביאני, אשר  .7

ניתן לחשב את המחיר הרבעוני על יסוד , להלן 8ועיקריה מפורטים בפסקה  נמסרה לוועדת היישום היום

, 2021כי החקיקה הנדרשים יושלמו עד תום הרבעון השלישי של ההנחה הסבירה שהתיקון לחוק ויתר הלי

 שתחילתו היום.

נוכח התקדמותם הממשית של הליכי החקיקה בנושא, ובפרט אישור על פי חוות דעתה של היועצת המשפטית,  .8

הצעת החוק בקריאה ראשונה במליאת הכנסת היום לפנות בוקר, העובדה שהתיקון המוצע בהצעת החוק 

לאחר  מדויק את האופן שבו אמורה להתבצע ההפחתה במחיר הרבעוני לפי תקנות מחיר המטרה משקף באופן

, וכן בשל הצורך להבטיח את 2021של  3-, תחולתו הרטרואקטיבית של התיקון לחוק מתחילת הרבעון התיקונן

החריגות , בנסיבות ניתן –יציבות המחיר ומניעת תנודתיות בו, לרווחת היצרנים המחלבות והצרכנים 

ההנחה לבצע חישוב המשקף את ההפחתה במחיר הרבעוני כבר ברבעון זה, וזאת על יסוד  והמיוחדות שנוצרו,

 מו של הרבעון.הסבירה שהצעת החוק תאושר בקריאה שניה ושלישית ויתר הליכי החקיקה יושלמו עד תו

 

 לאור האמור לעיל, להלן חישוב המחיר הרבעוני לפי התקנות:

 
 הנדרש במחיר המטרה לפי התקנות:סך העדכון 

 אג' )כולל היטל המועצה(, כמפורט בנספח א. 217.14 –אג', ל  7.31עליה של 

 

ה הנובעת מהעדכון הצפוי של תקנות מחיר המטרה, על יסוד התחולה הרטרואקטיבית הפחתלהלן חישוב ה
בוקר בקריאה ראשונה במליאת בחוק תכנון משק החלב שאושר ה 4הצפויה של התיקון בתקנות עקב תיקון מס' 

 אלף ליטר או יותר: 700הכנסת, וזאת על סמך חישוב עלויות הייצור ברפתות של יצרנים שמכסתם היא 
 

בעיקרי  5, לרבות השינויים בגין עדכון הסל כאמור בסעיף 2021לשנת  3התפתחות מחירי התשומות במהלך רבעון 

 .))מצ"ב בנספח ב' חוות הדעת

 
 סעיפי עבודה:

 -, על פי מדד שכר העבודה )לא מנוכה עונתיות2020דד העבודה במחיר המטרה עודכן לאחרונה ברבעון שני בשנת מ

. יו"ר ועדת ההיגוי הנחה במייל 2020מאחר ובאותה העת לא פורסם מדד מנוכה העונתיות( עבור חודש מרץ 

 בודה ללא שינוי.היישום להמשיך ולהותיר את מדד הע ת)מצ"ב( את וועד 17.2.20201מתאריך 

, 2021בועדת היישום הוצגה החלטת ועדת המחירים של משרד האוצר בדבר הקפאת מדד השכר הממוצע בכל שנת 

בהחלטה הוסבר שמדד העבודה נותר ללא שינוי בשל השינויים במשק בעקבות מגפת הקורנה והצאת עובדים רבים 

 לקיים דיון מסודר בנושא בוועדת ההיגוי. לחל"ת, תישלח פניה של וועדת היישום ליו"ר וועדת ההיגוי

העדכון נובע מהמעבר לסל אג' במדדי תשומות העבודה.  1עדכון מדדי תשומות העבודה תרמה לירידה של 

 אלף ליטרים או יותר. 700התשומות של רפתות עם מכסת חלב של 

 
 מזון מרוכז:

לרבות לעומת מדד חודש אפריל. לעומת הרבעון הקודם  במדד תערובות בקר ממשיכה מגמת העליה ברבעון הנוכחי 

אחר והעליה מעל המרכיב הזמני  יםאג' במחיר המטרה ומשפיע 5.21לעליה של  השינויים בגין עדכון הסל תורמים

 נרשמה במהלך כל הרבעון.
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 מזון אחר:

הן משום שעברה שנה מאז העדכון הקודם והן בגין עדכון סל התשומות, סך העדכון  קבוצת הוצאה זו עודכנה
  אג'. 0.43  לקבוצה

 
 
 

 משתנות:
 אג'. 0.24 -קבוצת הוצאה זו עודכנה בגין עדכון הסל, סעיף זה ירד ב

 
 
 

 הון דומם:ריבית על סעיפי פחת ו
 .אג' 0.34בגין עדכון הסל ותרמו לירידה של סעיפים אלה עודכנו 

 
 :ריבית ושינוי ערך אינוונטר חיסעיפי 

 0.02העדכון לרבות השינוי בגין עדכון הסל  תרם לעלייה של בחלוף שנה,  2021סעיפים אלה מעודכנים בחודש מאי  

 אג'.

 
 הכנסות ממכירת פרות לבשר ויונקים לפיטום:

החודשים האחרונים  12-ההכנסה המחושבת ממכירת בשר פרות ויונקים מגלמת את המחירים הממוצעים ב

לעריכת התחשיב )ממוצע נע(. בתחשיב נוכחי נרשמה מגמת עליה. העליה בחודשים האחרונים של מחירי המכירה 

 אג' במחיר המטרה. 0.84להורדה של  לרבות השינוי בגין עדכון הסל תורם  מביא

 

 מרכיב פריון:  

אשר מהווה  1.5%בגין התייעלות. ברבעון זה ינוכה  0.5%בהתאם לתקנות הקיימות יש לנכות מדי רבעון במצטבר 

 אג' 1.08אג' ברבעון קודם כלומר ירידה של  2.06אג', לעומת  3.13

 

 מרכיב זמני להתחשבנות רבעונית: 

לויות שנרשמו בפועל בשלושת חודשי לבין הע 2021לשנת  2מרכיב זה נובע מן ההפרש בין המחיר שנקבע לרבעון 

אג' ברבעון הקודם )כלומר  2.534אג' לליטר, לעומת מרכיב חיובי של  4.860הרבעון. מרכיב זה חיובי ועומד על  

  .אג'( 2.33עליה של 

 

 4 -ו 3מרכיב זמני לרבעונים 
 'אג 2.8לעיקרי חוות הדעת יש להפחית  5בהתאם לאמור בסעיף 

 
 :ועל יסוד התחולה הרטרואקטיבית הצפויה של התיקון בהן יר המטרה לפי התקנותסך העדכון הנדרש במח

כמפורט  –)כולל היטל המועצה(  אג' 211.52אג'(, מחיר המטרה יעמוד על  7.31אג' )במקום עליה של  1.69עליה של 

 בנספח ב'.
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 :ועדת הישוםסיכום 

 :במליאת הכנסת בקריאה ראשונהחוק החלב אשר אושר הרטרואקטיבי לתיקון הבשל הכללת השפעת 

 .(אג' 217.14 )במקום  211.52 יעמוד עלמחיר המטרה 

 אג' 207.72 עליעמוד היטל המועצה ללא טרה מחיר המ.  

  אג'( 3.80עומד על ההיטל ) 'אג 211.52 על עומד כולל היטל המועצהמחיר המטרה. 

 לקילוגרם.₪  29.8643 עומד על  מחיר חלבון
 לקילוגרם. ₪  22.0736   עומד על מחיר שומן

 .החודשיהמחיר , המחיר הרבעוני: יםת עזר כנספחאומצ"ב טבל

 ,בברכה
 

 אהוד אלפרט
 יו"ר ועדת היישום         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :יםהעתק
 גורמי ייצור.אגף לה –ד"ר אסף לוי 

 .בר, המפקח על המחירים, יו"ר ועדת ההגוי-אורי צוק
 חברי ועדת היישום.
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 נספח א': -  לתקנותבהתאם ריכוז מחיר המטרה 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מחירמחירמחירמחיר

הערותשינוישיעור שינוירבעון 3רבעון 2רבעון 1רבעון 4

אחרוןן)אג'(אחרון 1% יול 121 אפר 121 ינו 121 אוק 20

             -0.00%                   15.28                   15.28                  15.28                  17.14עבודה עצמית

             -0.00%                   19.12                   19.12                  19.12                  17.99עבודה שכירה

             -0.00%                     1.45                     1.45                    1.45                    1.30עבודה במנהלה

           8.29%5.51                   72.07                   66.55                  61.57                  62.49מזון מרוכז

           1.87%1.09                   59.33                   58.24                  58.24                  54.65מזון אחר
עודכן במדד חודש אפריל 2021 

בחלוף שנה

             -0.00%                   34.27                   34.27                  34.27                  34.78משתנות
עודכן בגין חלוף שנה במדדי 

ספטמבר 2020

             -0.00%                   12.19                   12.19                  12.23                  11.08פחת

             -0.00%                     6.43                     6.43                    6.45                    6.59ריבית להון דומם

מעבר שנה עדכון במאי 2021           4.34%0.30                     7.12                     6.82                    6.82                    6.61ריבית להון חי

           3.13%6.90                 227.26                 220.36                215.43                212.63סך הוצאות בשער המשק

           5.58%0.58                   11.04                   10.45                  10.09                    8.48בשר פרות

           5.70%0.15                     2.79                     2.64                    2.49                    2.48עגלים

           3.12%0.01                     0.41                     0.39                    0.38                    0.92מבכירות ועגלות

עודכן ברבעון 3 2021           4.34%0.06                     1.38                     1.32                    1.32                    4.02שינוי אינ. חי

 ערך תוצרת לוואי  )בשר  

           15.9014.2914.8115.615.43%0.80ויונקים(

           2.97%6.10              211.65              205.55             201.14             196.73הוצאות נטו

           2.97%6.10              211.65              205.55             201.14             196.73הוצאות נטו )מעוגל( למחיר מטרה

רבעון 3 להורדת הפריון           4.0%0.5%1.0%1.5%50.00%0.01ניכוי פריון באחוזים

            3.1747-            2.0555-           1.0057-           7.8694-ניכוי פריון  באגורות

           2.45%4.98       208.4752       203.4948      200.1346      188.8648 עלות מוכרת בשער המשק  נטו

מרכיב זמני להתחשבנות 

           2.33                4.860                2.534             4.019-             1.329-רבעונית
מחיר מטרה בשער המשק 

           3.55%7.31           213.34           206.03          196.12          191.62)מעוגל(

 דמי שרות/היטל        

               3.80               3.80              3.80              3.80מועצת החלב
מחיר מטרה שער 

           3.48%7.31         217.140         209.830        199.920        195.420המשק+מועצה

          0.01-29.72%-0.00%2.30%4.96%3.48%שינוי מרבעון קודם באחוזים

           3.55%1.05            30.6723            29.6213           28.1966           28.7830 ערך חלבון

           3.55%0.78            22.6708            21.8940           20.8409           19.1886 ערך שומן

           3.55%0.01              0.2133              0.2060             0.1961             0.1916 ערך נוזלים

           3.00%0.01              0.2513              0.2440             0.2341             0.2296 ערך נוזלים )כולל דמי שרות(

מחירי מטרה  

2020/21  לפי סעיפים 

באג' לליטר
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 :נספח ב' -לאחר התיקון הצפוי בחוק החלב   ריכוז מחיר המטרה

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מחירמחירמחירמחיר

הערותשינוישיעור שינוירבעון 3רבעון 2רבעון 1רבעון 4

אחרוןן)אג'(אחרון 1% יול 121 אפר 121 ינו 121 אוק 20

          1.64-10.75%-                   13.64                   15.28                  15.28                  17.14עבודה עצמית

           3.34%0.64                   19.76                   19.12                  19.12                  17.99עבודה שכירה

           0.36%0.01                     1.45                     1.45                    1.45                    1.30עבודה במנהלה

           7.83%5.21                   71.76                   66.55                  61.57                  62.49מזון מרוכז

           0.73%0.43                   58.67                   58.24                  58.24                  54.65מזון אחר
עודכן במדד חודש אפריל 2021 

בחלוף שנה

          0.24-0.71%-                   34.02                   34.27                  34.27                  34.78משתנות
עודכן בגין חלוף שנה במדדי 

ספטמבר 2020

          0.21-1.68%-                   11.99                   12.19                  12.23                  11.08פחת

          0.13-2.06%-                     6.30                     6.43                    6.45                    6.59ריבית להון דומם

מעבר שנה עדכון במאי 2021           3.85%0.26                     7.09                     6.82                    6.82                    6.61ריבית להון חי

           1.96%4.32                 224.68                 220.36                215.43                212.63סך הוצאות בשער המשק

           6.34%0.66                   11.11                   10.45                  10.09                    8.48בשר פרות

           5.99%0.16                     2.80                     2.64                    2.49                    2.48עגלים

           4.71%0.02                     0.41                     0.39                    0.38                    0.92מבכירות ועגלות

עודכן ברבעון 3 2021           18.21%0.24                     1.56                     1.32                    1.32                    4.02שינוי אינ. חי

 ערך תוצרת לוואי  )בשר  

           15.9014.2914.8115.887.29%1.08ויונקים(

           1.58%3.24              208.79              205.55             201.14             196.73הוצאות נטו

           1.58%3.24              208.79              205.55             201.14             196.73הוצאות נטו )מעוגל( למחיר מטרה

רבעון 3 להורדת הפריון           4.0%0.5%1.0%1.5%50.00%0.01ניכוי פריון באחוזים

            3.1319-            2.0555-           1.0057-           7.8694-ניכוי פריון  באגורות

           1.06%2.17       205.6608       203.4948      200.1346      188.8648 עלות מוכרת בשער המשק  נטו

מרכיב זמני להתחשבנות 

           2.33                4.860                2.534             4.019-             1.329-רבעונית

                    2.80-עדכון חוק החלב
-2.80          

 2.8אג הורדה רטרו לרבעונים 3,4

לשנת 2021

מחיר מטרה בשער המשק 

           0.82%1.69           207.72           206.03          196.12          191.62)מעוגל(

 דמי שרות/היטל        

               3.80               3.80              3.80              3.80מועצת החלב
מחיר מטרה שער 

           0.81%1.69         211.520         209.830        199.920        195.420המשק+מועצה

          0.04-83.75%-0.00%2.30%4.96%0.81%שינוי מרבעון קודם באחוזים

           0.82%0.24            29.8643            29.6213           28.1966           28.7830 ערך חלבון

           0.82%0.18            22.0736            21.8940           20.8409           19.1886 ערך שומן

           0.82%0.00              0.2077              0.2060             0.1961             0.1916 ערך נוזלים

           0.69%0.00              0.2457              0.2440             0.2341             0.2296 ערך נוזלים )כולל דמי שרות(
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 ריכוז חישוב מחיר מטרה חודשי:
 

 

מעל700

מחירמחיר

רבעון 3מדד מאימדד אפרילמדד מרץרבעון 2(מדד פברוארר)(מדד ינואר)(מדד דצמבר)

Jan-21Feb-21Mar-21Apr-21Apr-21May-21Jun-21Jul-21

                  13.64               15.28               15.28               15.28               15.28              15.28              15.28              15.28עבודה עצמית

                  19.76               19.12               19.12               19.12               19.12              19.12              19.12              19.12עבודה שכירה

                   1.45                 1.45                 1.45                 1.45                 1.45                1.45                1.45                1.45עבודה במנהלה

                  71.76               72.07               71.14               69.09               66.55              66.55              65.00              62.19מזון מרוכז

                  58.67               59.33               59.33               58.24               58.24              58.24              58.24              58.24מזון אחר

                  34.02               34.27               34.27               34.27               34.27              34.27              34.27              34.27משתנות

                  11.99               12.19               12.19               12.19               12.19              12.19              12.19              12.19פחת

                   6.30                 6.43                 6.43                 6.43                 6.43                6.43                6.43                6.43ריבית להון דומם

                   7.09                 7.12                 6.82                 6.82                 6.82                6.82                6.82                6.82ריבית להון חי

סך הוצאות בשער המשק
216.00     218.81     220.36     220.36      222.90      226.03      227.26      224.68        

                  11.11               11.04               10.86               10.69               10.45              10.45              10.30              10.18בשר פרות

                   2.80                 2.79                 2.74                 2.69                 2.64                2.64                2.57                2.52עגלים

                   0.41                 0.41                 0.40                 0.40                 0.39                0.39                0.39                0.39מבכירות

                   1.56                 1.38                 1.32                 1.32                 1.32                1.32                1.32                1.32שינוי אינ. חי

 ערך תוצרת לוואי  

14.4114.5814.8114.8115.0915.3215.6115.88)בשר  ויונקים(

     208.79      211.65      210.71      207.80    205.55     205.55     204.23     201.59הוצאות נטו
הוצאות נטו )מעוגל( למחיר 

     208.79      211.65      210.71      207.80    205.55     205.55     204.23     201.59מטרה

0.5%0.5%0.5%1.0%1.0%1.0%1.0%1.5%ניכוי פריון באחוזים

    3.1319-  2.1165-  2.1071-  2.0780-  2.0555- 1.0278- 1.0211- 1.0080-ניכוי פריון  באגורות
 עלות מוכרת בשער 

    205.66    209.53    208.61    205.72  203.49   204.52   203.21   200.58המשק  נטו
מרכיב זמני 

                  4.860              4.019-              4.019-              4.019-               2.534             4.019-             4.019-             4.019-להתחשבנות רבעונית

                  2.80-עדכון חוק החלב

    201.71204.59205.51207.72  196.56199.19200.50206.03מחיר מטרה בשער המשק
 דמי שרות/היטל        

                   3.80                 3.80                 3.80                 3.80                 3.80                3.80                3.80                3.80מועצת החלב

מחיר מטרה שער 

200.36202.99204.30209.83205.51208.39209.31211.52המשק+מועצה

עלות מחושבת עלות מחושבת
מחירי מטרה   לפי 

סעיפים באג' לליטר


