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 ג"תשפ, כסלו' ה"כ

 2022, דצמבר 19
 

 בקר חלב של מזערי מחיר לעדכון הישום ועדת פרוטוקול : הנדון
 (1.1.2023-31.3.2023) 2023 לשנת 1 רבעון

 

 .זום התוכנה באמצעות התקיימה שיבההי

 .קצב גלעד, תמיר לירון ,בורשק רחל, (ר"יו) נחום בר זיו ר"ד :חברים

 .דרור אילנה :המשקיפ

 

 

 :2022 שנתב 4 רבעון לעומת 2023 בשנת 1 לרבעון בעלות התשומות מחירי ותהתפתח

 

 :עבודה סעיפי

 .העבודה סעיפי בכלל' אג 0.40  של עלות תוספת פתהמשק 1.05% בגובה עליה נרשמה העבודה סעיפיב

 

 :מרוכז מזון

 אוגוסט חודש של קודם דדמ לעומת 2022 נובמבר מדד פי על 1.01%  - ב הסתכמהש ירידה חלה בקר תערובות במדד

 במהלך נרשמה ירידהוה אחרמ הזמני המרכיב על אף ומשפיע טרההמ במחיר' אג 0.93 של ירידהל תורם זה שינוי. 2022

 .הרבעון כל

 

 :אחר מזון

 .(5% מ נמוך הנצבר שהשינוי מכיוון) זה ברכיב לשינוי תורם שאינו, 0.5% לש שינוי נצבר

 

 :משתנות

 .שנה חלוף או 5% של שינוי צברו וטרם, 2022 פברואר מדדב עודכנו אלו סעיפים

 

 :דומם הוןו פחת סעיפי

 .שנה חלוף או 5% של שינוי צברו וטרם 2022 יולי חודש במדדי לאחרונה עודכנו אלו סעיפים

 

 :חי הון סעיפי

 (.5% מ נמוך הנצבר שהשינוי מכיוון) זה ברכיב לשינוי תורם שאינו, 1.7% של שינוי צברו ואל סעיפים
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 :לפיטום ויונקים בשרל פרות ממכירת הכנסות

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

 וללא, שבוע בגיל והעגלים הפרות בשר של הנע הממוצע מחיר של ירידה נרשמה נוכחיה בתחשיב(. נע ממוצע) התחשיב

 .המטרה במחיר' אג  0.39 של מתונה לתוספת מביא המכירה מחירי לש השינוי כ"סה. עגלותה במחיר שינוי

 

 :  פריון מרכיב

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

 .בהמשך פורטשי כפי, 2021 סקר בסיס על המחושבת עלות על כבר ומבוססים' אג

 

 : רבעונית להתחשבנות זמני מרכיב

 חודשי בשלושת בפועל שנרשמו העלויות לבין 2022 לשנת 4 לרבעון שנקבע המחיר בין ההפרש מן נובע זה מרכיב

 5.36 של ירידה כלומר) הקודם ברבעון' אג 7.21 של מרכיב לעומת, לליטר' אג 1.85 על עומדו חיובי זה מרכיב. הרבעון

 '(. אג

 

  :2021 סקר ישוםי

. 2022 לדצמבר 19 – ה ביום בישיבתה ההיגוי ועדת שאישרה כפי 2021 סקר ממצאי מיושמים 2023 1 מרבעון החל

 השוטף העדכון נוהל פי על עודכן סעיף כל כאשר,  2021 בסקר נמדד אשר התשומות סל את מגלם הסעיפים עדכון

 1.לתקנות בהתאם

 למדד כאמור המיוקר 2021 סקר על כבר מבוססת זה לפרוטוקול המצורפת הההוצא סעיפי פי על המחושבת העלות

 .בשנה חלב ליטר אלף 700 מעל המייצרות לרפתות הסקר ממצאי את ומשקף 2022 נובמבר

 

 :2019 סקר לעומת 2021 סקר החלת השפעת את המסכמת טבלה להלן

                                                 
 יותר נמוך שינוי שיעור) ההיגוי וועדת י"ע 2021 שנת במהלך ע"י מחיר מהקפאת בהתעלם הסקר משנת עודכן השכירה העבודה סעיף עדכון 1

 (.הזקופה העצמית העבודה ערך של ההקפאה להחלטת נגיעה להם שאין בפועל התשלומים מדידת את בחשבון הלוקח
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 .2022 שנת – 4 ברבעון (2019 סקר מבוסס) המטרה מחיר חישוב את מסכמת הראשונה העמודה

 . 2019 סקר לפי 2023 שנת – 1 ברבעון המטרה מחיר חישוב את מסכמת השנייה העמודה

 .2021 סקר לפי 2023 שנת – 1 ברבעון המטרה מחיר חישוב את מסכמת השלישית העמודה

 

 ל 249.31 בין ההפרש) לליטר אגורות 7.32 ב המטרה מחיר את מעלה כשלעצמה הסקר שהחלת לראות ניתן 

241.99 .) 

 אגורות 4.53 ב ירד המטרה מחיר( 2019 סקר לפי) 2023 1 לרבעון 2022 4 מרבעון שבמעבר לראות ניתן 

 ערך וירידת הפריון ניכוי הפרש, התשומות במחירי שינוי המבטאים(, 246.52 ל 241.99 בין ההפרש) טרללי

 . הזמני המרכיב

 על המבוסס 2023 1 לרבעון 2019 סקר על המבוסס 2022 4 מרבעון במעבר המטרה במחיר השינוי כ"סה, לכן 

 . לליטר אגורות 2.79 של עלייה הינו 2021 סקר

 

 :רכיבים

 יהיו ואלו, שומן 3.952%-ו חלבון 3.485% הם ושומן חלבון של הממוצעים השעורים (סקרה שנת) 2021 בשנת

  3.826%-ו חלבון  3.432% לעומת) 2024 לדצמבר 31 – ה עד 2023 לינואר 1-מה החל הנורמטיביים השיעורים

 (.2019 הסקר שנת על שהתבססו 2021-2022 בשנים שומן

 :שהיו כפי נשארים היחסים, כן כמו
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  57.5%: חלבון

  42.5%: שומן

 

 :כדלקמן הרכיבים מקדמי נגזרים אלו מסעיפים

 

 (.2022 תבשנ  14.3772 לעומת) 14.0492 – החלבון ערך

 (.2022 תבשנ 10.6266 לעומת) 10.3842 – השומן ערך

 

 :ברכיבים השינוי את המסכמת טבלה להלן

 

 :נגדיר הבהירות לשם

 לליטר באגורות חלב מחיר – נומינלי חלב מחיר. 

 החלב רכיבי לנורמות בהתאם המחלבה י"ע המשולמת התמורה – ריאלי חלב מחיר. 

 2.05% של שינוי מהווה וחלבון שומן לש הנורמטיבים בשיעורים המשוקלל השינויש לראות ניתן לעיל מהטבלה 

 .הריאלי החלב למחיר הנומינלי החלב מחיר בין לליטר אגורות 5.04 של להפרש המתורגם

 4 רבעון של המטרה ממחיר אגורות 2.25 ב נמוך 2019 סקר ברכיבי המתקבל 2023 1 רבעון של המטרה מחיר 

 5.04 של מחיר לירידת השקולה הרכיבים נורמת וישינ השפעת בקיזוז' אג 2.79 של נומינלית התייקרות) 2022

 '(.אג
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 לקזז יש זו מעלייה כאשר, לליטר אגורות 2.79 של הנומינלי החלב במחיר עלייה שחלה לראות ניתן מהטבלה 

 .לליטר אגורות 2.25 ב ירד הריאלי החלב שמחיר כך, הרכיבים בנורמות שחלו לשינויים בהתאם 5.04

 

 :הרבעון במהלך שחלו תוהתמורו תוההשפע עיקר

 לליטר אגורות 0.93-          – מרוכז מזון 

 לליטר אגורות 1.22-            - 0.5% פריון 

 (קודם לרבעון ביחס) 5.36-                      - רטרו 

 לליטר אגורות 7.32+      - 2021 סקר החלת 

 

  :הישום ועדת סיכום

 .('אג 2.79 של עליה, 'אג 246.52  במקום) 249.31 על יעמוד המטרה מחיר

 אג 245.51 על יעמוד המועצה היטל ללא טרההמ מחיר'.  

 (אג 3.80 על עומד ההיטל) 'אג 249.31 על עומד המועצה היטל כולל המטרה מחיר'. 

 .קודם ברבעון 34.8963 לעומת לקילוגרם₪  34.4922  על עומד חלבון מחיר

 .קודם ברבעון 25.7929 לעומת .םלקילוגר ₪  25.4942   על עומד שומן מחיר

 .קודם לרבעון ביחס 1.2%-ב הוזלו(,  ושומן חלבון) םהרכיבי מחירי

                                                                                                                                     

 .החודשי המחיר, רבעוניה המחיר: כנספחים עזר טבלאות ב"מצ

 

 ,בברכה

 
 וםנח בר זיו ר"ד

 היישום וועדת ר"יו

 

 :יםהעתק

 ייצור גורמיל אגףה מנהל – לוי אסף ר"ד

 .גוייהה ועדת ר"יו - בר-צוק וריא

 המחירים על המפקחת – ינקוביץ סיון

 .היישום ועדת חברי
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