מועצת החלב

משק הבקר והחלב 403

מועצת החלב החליטה על מדיניות התשלום לשנת ,2020
אנחנו מביאים את המסמך בשלמותו וזאת עקב חשיבותו,
על המסמך חתומה מנכ"לית המועצה ,מיכל קראוס

מדיניות תשלום לחלב בקר
מתוכנן ועודף בשנת 2020
ועדת התכנון של מועצת החלב
בישיבתה מה 7-לינואר  2020קיבלה
החלטה על עדכון מדיניות התשלום
לחלב מתוכנן ועודף בשנת .2020
ההחלטה תובא לאישור מועצת
המנהלים בישיבתה הקרובה •

רקע

על  60%ממחיר המטרה.
 .1.6המקדמה לחלב עודף א' שייוצר בחודשי הקיץ תעמוד
על  90%ממחיר המטרה.
 .1.7המקדמה עבור חלב עודף ב' שייוצר בחודשי החורף
תעמוד על  40%ממחיר המטרה (הפדיון הסופי לחלב
עודף ב' עלול להיות נמוך יותר).
 .1.8המקדמה עבור חלב עודף ב' שייוצר בחודשי הקיץ
תעמוד על  80%ממחיר המטרה.
 .1.9כחלב עודף קיץ יחשב היצור העודף בקיץ בקיזוז תת
הביצוע המצרפי בשאר החודשים.
 .1.10התמורות המופחתות מתייחסות למחיר המטרה
בשער המשק (ללא הטל) .למחירים אלו יש להוסיף
היטלים ומע"מ כחוק.
 .1.11חשבון חלב עודף הוא חשבון שנתי מתגלגל מחודש
לחודש  -הכמות שתיוצר בכל חודש מתווספת
לכמויות שיוצרו בחודשים שלפניו וכך הלאה עד לתום
שנת המכסות.
 .1.12הפחתה מיוחדת :בחודשים ינואר-אפריל תהייה
הפחתה נוספת בסך של  0.50ש"ח בגין כל ליטר
שייוצר מעבר לחריגה של  15%לתקופה
(ינואר-אפריל).
 .1.13בתום שנת המכסות יערך גמר חשבון ענפי-כלל
מחלבתי של החלב העודף.
 .1.13.1במידה והפדיון הממוצע בפועל של החלב
העודף בשווקים השונים יהיה גבוה
מהתשלום הממוצע (המקדמות לחלב
עודף א' ו-ב') הרי שיצרני חלב עודף יקבלו
תוספות תשלום בהתאם ,התוספת תינתן
עפ"י הסדר הבא:
 .1.13.1.1תוספת לחלב עודף א' קיץ .

ועדת המכסות קיבלה בתאריך  01.01.2019החלטה על הפחתת
מכסה באופן רוחבי בהיקף של  2%שהם כ 30-מיליון ליטרים.
הפחתה זו היא מקדמה.
להלן הצעה למדיניות תשלום לחלב מתוכנן ועודף בהינתן
ההפחתה של  2%במכסה.
במידה ושר החקלאות יחליט על היקף מכסה שונה יהיה צורך
לעדכן החלטה זו.
מטרת המדיניות להבטיח ייצור (במכסה ומעבר למכסה)
בהיקף של  1,510מיליון ליטרים .אספקת חלב בהיקף נמוך
יותר תגדיל את הסיכוי למחסור במוצרי חלב בחודשי הקיץ
ותחריף את המחסור בשומן וחמאה .אספקת חלב בהיקף גבוה
יותר תביא להגדלת המלאים של אבקות חלב ואת היקף הפינוי
הנדרש וזאת כאשר המקורות למימון פינוי עודפים מדוללים
מאד.

להלן החלטת ועדת התכנון:

 .1מדיניות התשלום לחלב בקר המיוצר מעבר למכסה
(חלב עודף) בשנת 2020
 .1.1ההתפלגות החודשית של המכסה ללא שינוי
ביחס ל2019-
 .1.2הגדרת עונות:
 .1.2.1חורף :ינואר-אפריל ,נובמבר-דצמבר
 6חודשים.
 .1.2.2קיץ  :מאי  -אוקטובר  6חודשים.
 .1.3חלב עודף א'  -חלב המיוצר מעבר למכסה עד לחריגה
של .3%
 .1.4חלב עודף ב'  -חלב המיוצר מעבר לחריגה של
 3%מהמכסה.
 .1.5המקדמה לחלב עודף א' שייוצר בחודשי החורף תעמוד
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 .1.13.1.2תוספת לחלב עודף ב' קיץ.
 .1.13.1.3במידה ובקופת חלב עודף תמצא
ביתרה חיובית לאחר יישום
 1.13.1.1ו 1.13.1.2-הרי שיתקיים
דיון במועצת החלב ליעוד היתרה,
כאשר האפשרויות הם העברת
היתרות לקרנות הויסות של
המועצה או תוספות לחלב העודף.
בכל מקרה לא ייהיו החזרים בגין
הגביה בסעיף .1.12
 .1.13.2במידה והפדיון הממוצע בפועל יהיה
נמוך מהתשלום הממוצע לחלב עודף הרי
שהתשלום לחלב עודף יוקטן בדיעבד עפ"י
העקרונות הבאים:
 .1.13.2.1מחיר חלב עודף א' בקיץ מובטח
ולא ירד מ 90%-ממחיר המטרה.
 .1.13.2.2מחיר חלב עודף א' בחורף מובטח
ולא ירד מ 60% -ממחיר המטרה.
 .1.13.2.3מחיר חלב עודף ב' קיץ מובטח ולא
ירד מ.80%-
 .1.13.2.4מחיר חלב עודף ב' חורף אינו
מובטח ובמידת הצורך יקוזז עד
לרמה של הפדיון השולי של החלב
העודף.
 .1.13.2.5במידה ולאחר הקיזוזים כאמור
בסעיף  1.13.2.4תמצא קופת חלב
עודף בגירעון ,ימומן גרעון זה
מתקציבי המועצה.

 .2מדיניות העברת חלב בין עונות:
 .2.1הגדרת עונות:
 .2.1.1חורף :ינואר-אפריל ,נובמבר-דצמבר
 6חודשים.
 .2.1.2קיץ  :מאי  -אוקטובר  6חודשים.
 .2.2ההתפלגות החודשית של המכסות ללא שינוי ביחס
להתפלגותב .2019 -
 .2.3יצרן שהיהבתת -ביצוע תקופת י בחודשי החורף
וביצע את החוסר בחודשי הקיץ יקבל מהמחלבה
תוספת של  60אג' לליטר בגין הכמות המועברת ועד
לתקרה של  30%ממכסת החורף.
 .2.4יצרן שהיה בחריגה תקופתית בחודשי החורף וקיזז
חריגה זו בחודשי הקיץ יקבל מהמחלבה תמורה
מופחתת ב 60-אג' לליטר בגין הכמות המועברת.
 .2.5לסכומים אלו יתווסף מע"מ כחוק.
 .2.6יישום המדיניות יתבצע בסוף שנת המכסות .ההפרש
בין הסכומים שיצטברו בגין סעיף  2.3לסכומים
שיצטברו בגין סעיף  2.4יאוזן במסגרת קרנות המועצה
עד להיקף מצטבר של  3.5מיליוני ש"ח ,היתרה ,במידת
הצורך ,תמומן ע"י המחלבות הקולטות.
 .2.7מדיניות העברת חלב בין עונות תנוהל באופן פרטני
לכל רפת לרבות רפתות המאוגדות במסגרת של אגודה
שיתופית מייצגת.
 .3מועצת הנהלים וועדת התכנון יעקבו אחר המגמות בייצור
ובצריכה ובמידת הצורך תוכל להתקבל החלטה על עדכון
המדיניות.
 .4ביצוע החלטות :מובהר בזאת כי ההוראות דלעיל מהוות
מדיניות לכלל הענף .האחריות לביצוע ההחלטות מוטלת
על המחלבות הקולטות והיצרנים▲ .

הדרכ לבחירה מקצועית
של מערכ הטיפול בשפכימ
חברת טל-טק מציעה לבדוק עבורכמ את הפתרונ האופטימלי
עבור תנאיה המיוחדימ של הרפת ,ולנצל השקעות שנעשו בעבר.
במגרת הייעוצ אנו עורכימ לבקשת הלקוח ניתוח כל החלופות האפשריות
לטובת בחירת הטכנולוגיה המתאימה ביותר עמ יעילות כלכלית מוכחת.
✔ בדיקת היתכנות לניתוק מהמט"ש
✔ פתרונ יציב בתנאימ משתנימ עבור הזרמה למט"ש
✔ תכנונ מכוונ לפשטות התחזוקה והתפעול
✔ התחייבות לתוצאות ואיכויות קולחימ
✔ ניצול מיטבי של נכימ קיימימ
✔ פתרונ טכנו -כלכלי מיטבי
✔ ליווי מלא מול הרשויות

צרו קשר

טל רוננ | tal@taltech.tech | 052-2364006
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