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  יצרני חלב בקר

 
 שלום רב,

 
 2022-מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בהנדון: 

 (21.10.21-, ההחלטה אושרה במועצת מנהלים מ19.10.21)החלטת ועדת תכנון מ 
 

עליה הוחלט בישיבת מועצת המנהלים  2022לשנת להלן מדיניות התשלום לחלב מתוכנן ועודף 
  .21.10.21מתאריך 

 

 :2022 -מדיניות התשלום לחלב בקר המיוצר מעבר למכסה )חלב עודף( ב .1

 ההתפלגות החודשית של המכסה ללא שינוי . .1.1

       אוקטובר  -: מאי   קיץדצמבר , -אפריל, נובמבר-: ינוארחורף :הגדרת עונות .1.2

 .  5%, חלב עודף ב' חריגה מעל   5%חלב עודף א' חריגה של עד   .1.3

 ממחיר המטרה. 80%התשלום לחלב עודף א' שייוצר בחודשי החורף יעמוד על  .1.1

 ממחיר   המטרה. 10%לחלב עודף ב' שייוצר בחודשי החורף תעמוד על  המקדמה .1.5

 ממחיר המטרה . 90%תשלום לחלב עודף א' שייוצר בחודשי הקיץ יעמוד על ה .1.1

 ממחיר המטרה. 85%התשלום עבור חלב עודף ב' שייוצר בחודשי הקיץ יעמוד על  .1.1

 כחלב עודף קיץ יחשב היצור העודף בקיץ בקיזוז תת הביצוע המצרפי בשאר החודשים. .1.8

)ללא הטל(. למחירים התמורות המופחתות מתייחסות למחיר המטרה בשער המשק  .1.9

 אלו יש להוסיף היטלים ומע"מ כחוק.

הכמות שתיוצר בכל  –חשבון חלב עודף הוא חשבון שנתי מתגלגל מחודש לחודש  .1.10

 חודש מתווספת לכמויות שיוצרו בחודשים שלפניו וכך הלאה עד לתום שנת המכסות. 

ש"ח  0.50אפריל  תהייה הפחתה נוספת בסך של -הפחתה מיוחדת: בחודשים ינואר .1.11

 אפריל(.-לתקופה )ינואר 15%בגין כל ליטר שייוצר מעבר לחריגה של 

  



 

 

 

 

 

 

 כלל מחלבתי של החלב העודף.-בתום שנת המכסות יערך גמר חשבון ענפי .1.12

במידה והפדיון הממוצע בפועל של החלב העודף בשווקים השונים יהיה גבוה  .1.12.1

חלב עודף ב'( הרי שיצרני  -מהתשלום הממוצע )המקדמות לחלב עודף א' ו

 יקבלו תוספות תשלום בהתאם, התוספת תינתן עפ"י הסדר הבא:

 תוספת לחלב עודף א' קיץ . .1.12.1.1

 תוספת לחלב עודף ב' קיץ. .1.12.1.2

במידה ובקופת חלב עודף תמצא ביתרה חיובית לאחר יישום  .1.12.1.3

הרי שיתקיים דיון במועצת החלב ליעוד  1.12.1.2-ו 1.12.1.1

לקרנות הוויסות היתרה, כאשר האפשרויות הם העברת היתרות 

תוספות לחלב העודף. בכל מקרה לא ייהיו החזרים של המועצה או 

 .1.11בגין הגביה בסעיף 

 

במידה והפדיון הממוצע בפועל יהיה נמוך מהתשלום הממוצע לחלב עודף  .1.12.2

 הרי שהתשלום לחלב עודף יוקטן בדיעבד עפ"י העקרונות הבאים:

 מובטחים. –חורף א' ב'( וחלב עודף -המחירים לחלב עודף קיץ )א ו .1.12.2.1

מחיר חלב עודף ב' חורף אינו מובטח ובמידת הצורך יקוזז עד לרמת  .1.12.2.2

 הפדיון השולי של החלב העודף.

 חלב קופת תמצא 1.12.2.2 בסעיף כאמור הקיזוזים ולאחר במידה .1.12.2.3

 .המועצהוקרנות   מתקציבי זה גרעון ימומן, בגירעון  עודף

 

 גרת המכסה מדיניות עידוד ייצור חלב קיץ המיוצר במס .2

 . ההתפלגות החודשית של המכסה ללא שינוי .2.1

 אוקטובר     -קיץ : מאי , אפריל-חורף: ינואר : הגדרת עונות  .2.2

 חודשים נובמבר ודצמבר לא משתתפים במדיניות העברת חלב מתוכנן בין העונות         

מהמכסה( ביצוע בעונת החורף )דהיינו, הייצור בעונת החורף קטן -יצרן חלב שהיה בתת .2.3

אג' לליטר על הכמות  10וביצע את החסר בעונת הקיץ, יקבל מן המחלבה תוספת של 

 ממכסת החורף. 30%שהועברה מהחורף לקיץ, עד לתקרה של 

יצרן שחרג בעונת החורף )דהיינו הייצור בעונת החורף גבוה מהמכסה( יקבל מהמחלבה  .2.1

 10מחיר המטרה פחות  בתמורה לחלב, שיוצר בעונת החורף במקום בעונת הקיץ, את

 אג' לליטר.

  



 

 

 

 

 לסכומים אלו יתווסף מע"מ כחוק. .2.5

יישום המדיניות יתבצע בסוף שנת המכסות. ההפרש בין הסכומים שיצטברו בגין סעיף  .2.1

יאוזן במסגרת קרנות המועצה עד להיקף  2.1לסכומים שיצטברו בגין סעיף  2.3

יתרה, במידת הצורך, ה 2022-שיקבע במסגרת אישור תקציב המועצה למצטבר 

 תמומן ע"י המחלבות הקולטות.

מדיניות העברת חלב בין עונות תנוהל באופן פרטני לכל רפת לרבות רפתות המאוגדות  .2.1

 במסגרת של אגודה שיתופית מייצגת.

 

 תוכל הצורך ובמידת ובצריכה בייצור המגמות אחר יעקבו התכנון וועדת המנהלים מועצת .3
 התחולה.  2022 במהלךלקראת ו עודף לחלב התשלום מדיניות עדכון על החלטה להתקבל

עד תחילת השנה ניתן יהיה לקבל החלטה על צמצום . העדכון ממועד תהייה עדכון כל של
הרצועות לחלב עודף א', במהלך השנה ניתן יהיה, במידת הצורך, לקבל החלטה על הרחבת 

 הרצועות.

 

 .2022-מדיניות התמריצים לשומן גבוה לא תתקיים ב .1

 

 .2021-התשלום לפי רכיבי חלב ללא שינוי ביחס למדיניות ב .5

 

 האחריות. כולו לענף מדיניות מהוות דלעיל ההוראות כי בזאת מובהר: החלטות ביצוע .1
  .שביניהם להסכמים בהתאם והיצרנים הקולטות המחלבות על מוטלת לביצוע

 

 

 בכבוד רב,

 
 איציק שניידר  

 מנכ"ל מועצת החלב
 : העתק
 .מנכ"לית משרד החקלאות ופיתוח הכפר –פס קאופמן נעמה

 .יו"ר מועצת החלב  –ד"ר אסף לוי 
 משרד החקלאות. ,החטיבה לאסטרטגיה –בר -אורי צוק

 משרד החקלאות. –המחלקה לבקר
 חלב.יצרני ה התאחדות מנכ"ל -ליאור שמחה

 התאחדות חקלאי ישראל.-אילנה דרור
 מחלבות קולטות

 כאן -מחלקות תכנון, כספים וכלכלה 

    


