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תקנות תכנון משק החלב )מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב( 
)הוראת שעה(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 44)ב()1(, )3( ו–)4( לחוק תכנון משק החלב, התשע"א-12011  
)להלן - החוק(, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

)א( על אף האמור בתקנות תכנון משק החלב )מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של   .1
ליטר חלב(, התשע"ב-22012 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקופה שמיום תחילתן של 
תקנות אלה עד יום י"ט בטבת התשפ"ד )31 בדצמבר 2023(, יראו כאילו בתקנה 6)א( 

לתקנות העיקריות -

)1( בפסקה )1(, בסופה בא "חישוב עלות כאמור יתבסס על תוצאות הסקר ביחס 
לרפתות של יצרנים שמכסתם היא בהיקף של 700 אלף ליטר או יותר";

יצרנים  של  לרפתות  "ביחס  בא  הסקר"  תוצאות  פי  "על  אחרי   ,)2( )2( בפסקה 
שמכסתם היא בהיקף של 700 אלף ליטר או יותר".

שנת  של  והרביעי  השלישי  הרבעון  לעניין  העיקריות,  בתקנות  האמור  אף  )ב( על   
2021, יראו כאילו בתקנה 7)4( לתקנות העיקריות - 

 2021 שנת  של  השלישי  לרבעון  בנוגע  "ואולם  בא   ")1( פסקה  "לפי  אחרי    )1(
המחיר  רבעון;  לאותו  הראשון  ביום  יבוצע  חלב  לליטר  הרבעוני  המחיר  חישוב 

הרבעוני יחושב";

)2( בסופה בא "והכול בהפחתה של 2.8 אגורות".

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"א בתמוז התשפ"א )1 ביולי 2021(.  .2
ז' בתשרי התשפ"ב )13 בספטמבר 2021(

 )חמ 3-4292(
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הוראות שעה

תחילה

ס"ח התשע"א, עמ' 762; התשפ"א עמ' 2924.  1

ק"ת התשע"ב, עמ' 1002; התשע"ד, עמ' 35.  2
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