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 לכבוד:
 אורי צוק בר, סמנכ"ל בכיר כלכלה ואסטרטגיה.

 המפקח על המחירים.
 

 עדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הויסות בענף החלב הנדון :
 (30.06.2022-01.04.2022) 2022לשנת 2רבעון 

 
לבדיקת עלויות הויסות )ייבוש אבקה וחיבוץ חמאה( במחלבה המווסתת, עדכון המחיר המזערי לחלב בקר בהתאם 

 .)מחיר המטרה( כפי שקבעה ועדת היישום ועפ"י  עקרונות העדכון של מחירי חומרי הגלם ותעריפי הוויסות

 להלן המחירים המרביים לרבעון:

 

 אבקת חלב כחוש

 :חלבהעלות הממוצעת לייצור אבקת 

 ש"ח לטון. 14,063מרכיב החלב הגולמי: 

 ש"ח לטון.  5,379עלויות תעשייתיות :  

--------------------------------------------- 

 ש"ח לטון.   19,442ס"ה עלות מוכרת :   

 

 :המחירים המירביים לאבקת חלב כחוש  מייצור מקומי לפי סוג הכשרות הם כדלקמן

 ש"ח לטון. 18,502    אבקת חלב כחוש בכשרות רגילה: 

 ש"ח לטון. 19,520אבקת חלב כחוש בכשרות מהדרין:  

 ש"ח לטון.  21,462אבקת חלב כחוש בכשרות בד"ץ:     

 

 ק"ג. 25חמאה תעשייתית )מפרט בהתאם לתקן הישראלי( באריזות של 

 :העלות הממוצעת לייצור חמאה תעשייתית

 ש"ח לטון. 22,291:  מימרכיב החלב הגול

 ש"ח לטון.   4,391עלויות תעשייתיות  :   

--------------------------------------------- 

 ש"ח לטון. 26,682    ס"ה עלות מוכרת :

 

 :המחירים המירביים לחמאה תעשייתית  מייצור מקומי לפי סוג הכשרות  הם כדלקמן

 ש"ח לטון.   26,352    חמאה בכשרות רגילה: 

 ש"ח לטון.   27,274 חמאה בכשרות מהדרין: 

 ש"ח לטון.  28,196     חמאה בכשרות בד"ץ: 

  ממחירים אלו. 20%במכירה דרך מערכות ההפצה ניתן להוסיף עמלה בשיעור של עד 

 .למחירים אלו יש להוסיף מע"מ כחוק 
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 :תעשייתיתייבוש  חלב כחוש לאבקה וחיבוץ חמאה  –תעריפי ויסות חלב 

 ייבוש חלב כחוש לאבקה

 ש"ח לטון אבקת חלב בכשרות רגילה. 3,724

 ש"ח לטון אבקת חלב בכשרות מהדרין.  4,688

 

   חיבוץ חמאה

 ש"ח לטון חמאה תעשייתית בכשרות רגילה. 3,924 

 ש"ח לטון חמאה בכשרות מהדרין.  4,773 

 

 .למחירים אלו יש להוסיף מע"מ כחוק 

  עלות המשטחים, המשטחים אינם להחזרה.המחירים כוללים את 

 לא תהייה גביה נוספת בגין איחסון הסחורה.המחירים כוללים עלויות איחסון , 

 

 

 

 בברכה,

 

 

 

 תמיר    לירון        אלפרט            אהוד 

 ראשי   כלכלן        ענפי החימנהל תחום 

 מועצת החלב       החקלאות      משרד 

 

 

 

 

 

 

 

 העתק:

  משרד החקלאות ופיתוח הכפרית , מנכ"ל נעמה קאופמן פס 

 ,  יו"ר מועצת החלבד"ר אסף לוי

 , מנכ"ל מועצת החלבאיציק שניידר

 מחלבות

 


