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הנדון :מדיניות התשלום לחלב עודף המיוצר מעבר למכסה בשנת 7102
(החלטת שולחן כבשים  0120727101יאושר במועצת המנהלים הקרובה)
 .8ברבעונים הראשון (ינואר-מרץ) והרביעי (אוקטובר-דצמבר) ,לא תהייה התחשבנות
בגין ייצור מעבר למכסה.
 .6ברבעון ( 6אפריל-יוני) התמורה המופחתת והלא מובטחת לחלב שייוצר עד לחריגה של
 91%ברבעון (חלב עודף א') ,תעמוד על  19%ממחיר המטרה .התמורה המופחתת והלא
מובטחת לחלב שייוצר מעבר לחריגה של  91%ברבעון (חלב עודף ב') ,תעמוד על 01%
ממחיר המטרה.
 .3ברבעון ( 3יולי-ספטמבר) התמורה המופחתת והלא מובטחת לחלב שייוצר עד לחריגה
של  31%ברבעון (חלב עודף א') ,תעמוד על  11%ממחיר המטרה .התמורה המופחתת
והלא מובטחת לחלב שייוצר מעבר לחריגה של  31%ברבעון (חלב עודף ב') ,תעמוד על
 01%ממחיר המטרה.
 .4חשבון חלב עודף הינו רבעוני ולא ניתן לקזז חריגה ברבעון מסוים בגין תת-ביצוע
ברבעון אחר.
 .9הבסיס להפחתה הוא מחיר הבסיס לחלב כבשים בשער הדיר (ללא ההפחתות או
התוספות בגין מדיניות האיזון בין העונות וללא ההיטל ליצרנים).
 .2בסוף השנה יערך חשבון ענפי של פדיון החלב העודף בשווקים השונים (שוק מקומי
וייצוא).
 .0במידה וקופת חלב עודף תמצא בעודף יקבלו יצרני חלב עודף ב' השלמה עד לפדיון
השולי של החלב ורק לאחר מכן יינתנו החזרים לחלב עודף א'.

 .1במידה וקופת חלב עודף תמצא בגרעון יקוזזו התמורות לחלב עודף ב' עד לפדיון
השולי ,ולאחר מכן יקוזזו במידת הצורך התמורות לחלב עודף א'.
 .5מובהר בזאת כי ההוראות דלעיל מהוות מדיניות התשלום לחלב מתוכנן ועודף לענף
חלב הכבשים כולו .האחריות לביצוע מוטלת על המחלבות הקולטות חלב כבשים.
ההסכמים בין היצרנים למחלבות הקולטות יכללו מסמך זה כלשונו .באחריות
המחלבה לגבות מדי חודש מהיצרנים את ההפרש שבין מחיר המטרה והתשלום
המופחת ולזכות חשבון מיוחד במחלבה ,גביה בגין חלב עודף כבשים .6180
 .81קביעת המחיר הבסיס ,התוספות וההפחתות העונתיות וההתפלגות החודשית של
המכסה ,ללא שינוי.
 200מועצת החלב תעקוב אחר המגמות בייצור ובביקוש לחלב כבשים ובמידת הצורך
תמליץ על עדכון המדיניות2
הבהרה :התמורות לחלב עודף אינן מובטחות ובמקרים מסוימים יכולה להיות גביה נוספת
בגין חלב עודף.
בכבוד רב,
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סמנכ"ל מועצת החלב
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מחלבות קולטות חלב כבשים

