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 לכבוד
 יצרני חלב בקר

 
 שלום רב,

 2320 -מדיניות תשלום לחלב מתוכנן ועודף ב
 המלצת ועדת תכנון

 
 לנובמבר סוכם לעדכן את מדיניות התשלום לחלב עודף. 30-בישיבת ועדת תכנון שהתקיימה ב

המנהלים של מועצת החלב. עדכון מדיניות  ההחלטה תובא לאישור בישיבה הקרובה של מועצת
 20 -מיליון ליטרים, ירידה של כ 1,530-1,535התשלום הוא בהתאם לאומדן הייצור הנדרש של 

 .2022-מיליון ביחס ל
 

 שתובא לאישור מועצת המנהלים  2023-להלן מדיניות התשלום ל
 

 :0232 -מדיניות התשלום לחלב בקר המיוצר מעבר למכסה )חלב עודף( ב .1
 

       וקטובר. א -, מאי  קיץ פריל, נובמבר, דצמבר. א-, ינוארחורף :הגדרת עונות .1.1

 .3%  מעלחריגה  חלב עודף ב',  3%  עדחריגה של  חלב עודף א' .1.2

 ממחיר המטרה. 80%התשלום לחלב עודף א' שייוצר בחודשי החורף יעמוד על  .1.3

 ממחיר המטרה. 40%לחלב עודף ב' שייוצר בחודשי החורף תעמוד על  המקדמה .1.4

 ממחיר המטרה . 90%התשלום לחלב עודף א' שייוצר בחודשי הקיץ  יעמוד על  .1.5

 ממחיר המטרה . 80%התשלום לחלב עודף ב' שייוצר בחודשי הקיץ  יעמוד על  .1.6

 בשאר החודשים.כחלב עודף קיץ יחשב היצור העודף בקיץ בקיזוז תת הביצוע המצרפי  .1.7

התמורות המופחתות מתייחסות למחיר המטרה בשער המשק )ללא היטל(. למחירים  .1.8
 אלו יש להוסיף היטלים ומע"מ כחוק.

הכמות שתיוצר בכל חודש  –חשבון חלב עודף הוא חשבון שנתי מתגלגל מחודש לחודש  .1.9
 מתווספת לכמויות שיוצרו בחודשים שלפניו וכך הלאה עד לתום שנת המכסות. 

ש"ח  0.50הפחתה נוספת בסך של  אפריל  תהייה-הפחתה מיוחדת: בחודשים ינואר .1.10
 פריל(.א-לתקופה )ינואר 15%בגין כל ליטר שייוצר מעבר לחריגה של 

  



 

 

 

 

 לל מחלבתי של החלב העודף.כ-בתום שנת המכסות יערך גמר חשבון ענפי .1.11

גבוה  במידה והפדיון הממוצע בפועל של החלב העודף בשווקים השונים יהיה .1.11.1
רני חלב עודף ב'( הרי שיצ -מהתשלום הממוצע )המקדמות לחלב עודף א' ו

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

 תוספת לחלב עודף א' קיץ. .1.11.1.1
 תוספת לחלב עודף ב' קיץ. .1.11.1.2

במידה ובקופת חלב עודף תמצא ביתרה חיובית לאחר יישום  .1.11.1.3
שיתקיים דיון במועצת החלב ליעוד  הרי 1.11.1.2-ו 1.11.1.1

היתרה, כאשר האפשרויות הם העברת היתרות לקרנות הוויסות 
תוספות לחלב העודף. בכל מקרה לא ייהיו של המועצה או 

 .1.10החזרים בגין הגביה בסעיף 

 

מוצע בפועל יהיה נמוך מהתשלום הממוצע לחלב עודף במידה והפדיון המ .1.11.2
 הרי שהתשלום לחלב עודף יוקטן בדיעבד עפ"י העקרונות הבאים:

-'( וחלב עודף חורף א' ב-המחירים לחלב עודף קיץ )א ו .1.11.2.1
 מובטחים.

מחיר חלב עודף ב' חורף אינו מובטח ובמידת הצורך יקוזז עד  .1.11.2.2
 לרמת הפדיון השולי של החלב העודף.

 קופת תמצא 1.11.2.2 בסעיף כאמור הקיזוזים לאחרו במידה .1.11.2.3
 .המועצהוקרנות   מתקציבי זה גרעון ימומן, בגירעון  עודף חלב

 

 (0222-)ללא שינוי ביחס למדיניות עידוד ייצור חלב קיץ המיוצר במסגרת המכסה  .2

 אוקטובר.     –קיץ : מאי  , אפריל-חורף: ינואר  הגדרת עונות  .2.1

 חודשים נובמבר ודצמבר לא משתתפים במדיניות העברת חלב מתוכנן בין העונות.        

חורף )דהיינו, הייצור בעונת החורף קטן הביצוע בעונת -יצרן חלב שהיה בתת   .2.2
אג' לליטר  60מהמכסה( וביצע את החסר בעונת הקיץ, יקבל מן המחלבה תוספת של 

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

יצרן שחרג בעונת החורף )דהיינו הייצור בעונת החורף גבוה מהמכסה( יקבל מן  .2.3
המחלבה בתמורה לחלב, שיוצר בעונת החורף במקום בעונת הקיץ, את מחיר המטרה 

 אג' לליטר. 60פחות 

 לסכומים אלו יתווסף מע"מ כחוק. .2.4

הסכומים שיצטברו בגין סעיף  יישום המדיניות יתבצע בסוף שנת המכסות. ההפרש בין .2.5
יאוזן במסגרת קרנות המועצה בהתאם לתקציב  2.4לסכומים שיצטברו בגין סעיף  2.3

 היתרה, במידת הצורך, תמומן ע"י המחלבות הקולטות. 2023-המועצה ל

מדיניות העברת חלב בין עונות תנוהל באופן פרטני לכל רפת לרבות רפתות המאוגדות  .2.6
 פית מייצגת.במסגרת של אגודה שיתו

  

  



 

 

 
 

 

 תוכל הצורך ובמידת ובצריכה בייצור המגמות אחר יעקבו התכנון וועדת המנהלים מועצת .3
 עדכון כל של התחולה. 2023 במהלך עודף לחלב התשלום מדיניות עדכון על החלטה להתקבל

 . העדכון ממועד תהייה

 

וערכי  2021-הממוצע בכולה הנורמטיבית  מתבססת על הת  2023-תשלום לפי רכיבי חלב ב .4
בגין  10%ותשלום של  42.5:57.5הרכיבים מגלמים יחס מחירים בין חלבון לשומן של 

 הנוזלים.

 3.485% חלבון נורמטיבי
 3.952% שומן נורמטיבי

 14.0492 ערך החלבון במונחי מחיר מטרה
 10.3842 ערך השומן במונחי מחיר מטרה

 10% ערך הנוזלים במונחי מחיר מטרה

 2012-סעיף זה בהתאם לתקנות תכנון משק החלב )מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב(, התשע"ב
 ובהתאם להחלטות ועדת ההגוי שהרכבה ותפקידיה מוגדאות בתקנות אלו.

 

: מובהר בזאת כי ההוראות דלעיל מהוות מדיניות לענף כולו. האחריות לביצוע ביצוע החלטות .5
 הקולטות והיצרנים בהתאם להסכמים שביניהם.מוטלת על המחלבות 

 
 

 בכבוד רב,

 
 איציק שניידר  

 מנכ"ל מועצת החלב

 
 : העתק

 יו"ר מועצת החלב –ד"ר אסף לוי 
 מנכ"ל בכיר לכלכה ואסטרטגיה והמפקח על המחירים, משרד החקלאות.ס –ר ב-אורי צוק

 אש תחום בע"ח, משרד החקלאות.ר –ד"ר זיו בר נחום 
 פרנט חקלאות באגף התקציבים, משרד האוצר.ר –גלעד קצב 

 ה"מ, משרד החקלאותש –המחלקה לבקר  -הלל מלכה 
 התאחדות יצרני החלב בישראל.

 התאחדות חקלאי ישראל.
 מחלבות קולטות חלב בקר.

 אןכ –מחלקות תכנון, כספים , ייעוץ משפטי וכלכלה 
 
 
 
 

            
 
 

    



 

 

 
 
 

 
 )ללא שינוי(: 2023-בהתפלגות מכסות החלב עפ"י חודשים 

 

  
התפלגות  בקעת כנרות, בקעת   

 הירדן ועמק בית שאן
 התפלגות ארצית

 חודש
התפלגות 
חודשית 
 באחוזים

התפלגות 
מצטברת 
 באחוזים

התפלגות 
חודשית 
 באחוזים

התפלגות 
מצטברת 
 באחוזים

  9.43          9.4            8.46          8.46         ינואר

  18.29        8.9            16.19        7.73         פברואר

  28.29        10.0          25.06        8.87         מרץ

  37.68        9.4            33.74        8.68         אפריל

  46.89        9.2            42.81        9.07         מאי

  55.26        8.4            51.29        8.48         יוני

  63.22        8.0            59.66        8.37         יולי

  69.99        6.8            67.69        8.03         אוגוסט

  75.94        6.0            75.35        7.66         ספטמבר

  82.81        6.9            83.40        8.05         אוקטובר

  90.71        7.9            91.40        8.00         נובמבר

  100.00      9.3            100.00      8.60         דצמבר

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 טבלת המקדמות לחלב המיוצר מעבר למכסה           
 

 חודשים עונה

תמורה לחלב 

 3%עודף עד 

 חריגה

 3%תמורה לחלב עודף מעל 

 חריגה

 חורף
אפריל,  –ינואר 

 דצמבר, נובמבר

ממחיר  80%

 המטרה

                 ממחיר המטרה  40%

 לא מובטח

 אוקטובר-מאי קיץ
ממחיר  90%

 המטרה
 ממחיר המטרה 80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


