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 פרוטוקול ועדת הישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר הנדון :
 (1.1.2022-31.3.2022) 2202לשנת  1רבעון 

 
 .שיבה התקיימה באמצעות התוכנה זוםהי

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

 
 :2021לשנת  4תחות מחירי התשומות במהלך רבעון התפ

 
 עבודה:סעיפי 

 -, על פי מדד שכר העבודה )לא מנוכה עונתיות2020מדד העבודה במחיר המטרה עודכן לאחרונה ברבעון שני בשנת 

שכר  2021על פי מדד ספטמבר . 2020מאחר ובאותה העת לא פורסם מדד מנוכה העונתיות( עבור חודש מרץ 

 אג' בכלל סעיפי העבודה. 2.77סה"כ עליה של  7.94%בעלה ביחס למדד הקודם  מעודכןהעבודה ה

שוק העבודה פועל ללא מגבלות הקשורות למגפת הקורונה ולכן  25.11.2021על פי החלטת ועדת ההיגוי מתאריך 

  ניתן לחזור ולעדכן את עלות השכר בהתאם לתקנות מחיר המטרה.

 
 מזון מרוכז:

ודש לעומת מדד ח 0.25%  -ב  ברבעון הנוכחיוזו הסתכמה מגמת העליה חלה התמתנות בר במדד תערובות בק

אג' במחיר המטרה ומשפיעה אף על המרכיב הזמני נאחר והעליה  0.19. שינוי זה תורם לעליה של 2021אוגוסט 

 נרשמה במהלך כל הרבעון.

 
 מזון אחר:

 בשלב זה 5%ולא צברה שינוי ל , 2021קבוצת הוצאה זו עודכנה בחלוף שנה במדד אפריל 
 

 משתנות:
 .אג' 1.91של של  ירידהחלה  ובסך סעיפי המשתנות, 2021 ספטמברמדד ב 5.33%ירידה של  צברוהסעיפים הללו 

 
 הון דומם:פחת וסעיפי 

 אג'. 0.92של  עליה, סה"כ נרשמה בסעיפים אלו .2020לעומת מדד דצמבר  5.01%התייקרות של  ברוצסעיפים אלה 

 
 יפי הון חי:סע

 5%ולא צברו בשלב זה שינוי של מעל  בחלוף שנה 2021חודש מאי  על פי מדדי  סעיפים אלה עודכנו

 
 :לפיטום בשר ויונקיםהכנסות ממכירת פרות ל

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

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

 אג' במחיר המטרה. 0.50מביא להורדה של 

 

 מרכיב פריון:  

 אשר מהווים 2.5% ינוכה בגין התייעלות. ברבעון זה 0.5%לתקנות הקיימות יש לנכות מדי רבעון במצטבר בהתאם 

 אג'. 5.36
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 ונית: מרכיב זמני להתחשבנות רבע

לבין העלויות שנרשמו בפועל בשלושת חודשי  2021לשנת  4מרכיב זה נובע מן ההפרש בין המחיר שנקבע לרבעון 

דם )כלומר אג' ברבעון הקו 2.958, לעומת מרכיב חיובי של אג' לליטר -0.778 עומד על ו שליליהרבעון. מרכיב זה 

 אג'(.  3.74ירידה של 

 הלך הרבעון:ריכוז ההשפעת והתמורות שחלו במ

  אג' 2.77 –עדכון מדד העבודה 

  עדכון החשמל( – 1.91       –מדד המשתנות( 

  נוסף( 0.5%ג' )א – 1.1              - 2.5%פריון 

  ביחס לרבעון קודם – 3.74                      -רטרו( 

 :ועדת הישוםסיכום 

 .(אג' 0.59של  ירידה, אג' 212.99 )במקום  212.40 יעמוד עלמחיר המטרה 

 אג' 208.60 עליעמוד היטל המועצה ללא טרה מחיר המ.  

  אג'( 3.80 עומד עלההיטל ) 'אג 212.40 על עומד כולל היטל המועצהמחיר המטרה. 

 לקילוגרם.₪  29.9908 עומד על  מחיר חלבון
 לקילוגרם. ₪  22.1671   עומד על מחיר שומן

 .החודשיחיר המ, המחיר הרבעוני: יםת עזר כנספחאומצ"ב טבל

 

 

 

 

 

 

 

 בברכת מועדים לשמחה.

 
 

 אהוד אלפרט
 יו"ר ועדת היישום         

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

 .ל המחירים, יו"ר ועדת ההגויבר, המפקח ע-אורי צוק
 חברי ועדת היישום.
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 נספח א': -  בהתאם לתקנותריכוז מחיר המטרה 
 
 
 
 

מחירמחירמחיר

הערותשינוישיעור שינוירבעון 1רבעון 4רבעון 3

אחרוןן)אג'(אחרון 1% ינו 122 אוק 121 יול 21

           7.94%1.08                   14.72                  13.64                  13.64עבודה עצמית

           7.94%1.57                   21.32                  19.76                  19.76עבודה שכירה

           7.94%0.12                     1.57                    1.45                    1.45עבודה במנהלה

           0.25%0.19                   75.34                  75.16                  71.76מזון מרוכז

מזון אחר
58.67                  58.67                  58.67                   

0.00%-             
עודכן במדד חודש אפריל 2021 

בחלוף שנה

משתנות
34.02                  35.90                  33.98                   

עודכן במדדי אוגוסט 2021          1.91-5.33%-

           5.01%0.60                   12.59                  11.99                  11.99פחת

           5.01%0.32                     6.62                    6.30                    6.30ריבית להון דומם

                     7.09                    7.09                    7.09ריבית להון חי
מעבר שנה עדכון במאי 2021          0.00-0.07%-

           0.85%1.95                 231.90                229.95                224.68סך הוצאות בשער המשק

           3.49%0.41                   12.13                  11.72                  11.11בשר פרות

           2.84%0.08                     3.03                    2.95                    2.80עגלים

           2.08%0.01                     0.43                    0.42                    0.41מבכירות ועגלות

עודכן ברבעון 3 2021          0.00-0.07%-                     1.56                    1.56                    1.56שינוי אינ. חי

 ערך תוצרת לוואי  )בשר  

           15.8816.6517.153.01%0.50ויונקים(

           0.68%1.45              214.74             213.30             208.79הוצאות נטו

           0.68%1.45              214.74             213.30             208.79הוצאות נטו )מעוגל( למחיר מטרה

רבעון 5 להורדת הפריון1.5%2.0%2.50%ניכוי פריון באחוזים

          1.10-25.85%            5.3686-           4.2659-           3.1319-ניכוי פריון  באגורות

           0.17%0.35       209.3759      209.0307      205.6608 עלות מוכרת בשער המשק  נטו

מרכיב זמני להתחשבנות 

          3.74-              0.778-               2.958               4.860רבעונית

 2.8אג הורדה רטרו לרבעונים 3,4                   2.80-                   2.80-עדכון חוק החלב

לשנת 2021

מחיר מטרה בשער המשק 

          0.59-0.28%-           208.60          209.19          207.72)מעוגל(

 דמי שרות/היטל        

               3.80              3.80              3.80מועצת החלב
מחיר מטרה שער 

          0.59-0.28%-         212.400        212.990        211.520המשק+מועצה

שינוי מרבעון קודם באחוזים
0.81%0.69%-0.28%

          0.08-0.28%-            29.9908           30.0757           29.8643 ערך חלבון

          0.06-0.28%-            22.1671           22.2298           22.0736 ערך שומן

          0.00-0.28%-              0.2086             0.2092             0.2077 ערך נוזלים

          0.00-0.24%-              0.2466             0.2472             0.2457 ערך נוזלים )כולל דמי שרות(

מחירי מטרה  

2020/21  לפי סעיפים 

באג' לליטר

צברו 5% עודכן ברבעון 1 לשנת 

2022 במדדי דצמבר2021

 שינוי נורמות רכיבים סקר 

2019 ושינוי יחסי חלבון שומן 

57.5:42.5
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 ריכוז חישוב מחיר מטרה חודשי:
 
 


