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לכבוד
יצרני חלב עזים
שלום רב,
הנדון:עדכון מדיניות תשלום חלב עיזים עודף בשנת 6102
החלטתשולחןמגדליעזיםמתאריך3ליולי6102


לאורהגדלתהביקושיםלחלבעזיםהוחלטבישיבתשולחןמגדליעזיםלעדכןאתמדיניותהתשלוםלחלב
עודף ,להרחיב את הרצועה לחלב עודף א'  מ 61%-ל ,51%-ולהעלות את התמורה המופחתת והלא
מובטחתמ51%-ממחירהמטרהל.31%-
להלןהמדיניותהמעודכנת:

.0 התשלום לכל החלב,מתוכנן ועודף,שייוצר בחודשים ינואר,פברואר,מרץ,אפריל,נובמבר ודצמבר
6102יהיהתשלוםמלא.

.6 בחודשים מאי-אוקטובר  6102חלב עודף עד לחריגה של  51%(רצועה א')מהמכסה לתקופה יקבל
תמורהמופחתתולאמובטחתשל31%ממחירהמטרה.

.3 חלבעודףמעברלחריגהשל51%מהמכסהבחודשיםאלו,יקבלתמורהמופחתתולאמובטחתשל
05%ממחירהמטרה.

.4 ליצרנים שהיו בתת ביצוע בחודשים מרץ ואפריל,חשבון החלב העודף כאמור בסעיפים  6ו 3-יערך
עבורהחודשיםמרץ-אוקטובר.

.5 לגבייצרניםשמכסתהחלבהשנתיתשלהםנמוכהמ021-אלףליטריםתהייהרצועהנוספתשהיא
השלמה ל 021-אלף ליטרים ברמה השנתית .התמורה המופחת לחלב שייוצר במסגרת רצועה זו
בחודשים מאי-אוקטובר תהייה  55%ממחיר המטרה ,תמורה זו מובטחת .מעבר לרצועה זו
(השלמה ל 021-א"ל) הרי שהתמורה המופחתת והלא מובטחת עד לחריגה של  51%מהמכסה
בתוספתההשלמה,לתקופהתהייה31%ממחירהמטרהומעברלחריגהזו05%ממחירהמטרה.

.2 הבסיס להפחתה הוא מחיר חלב עזים בשער הדיר (ללא התוספות וההפחתות בגין מדיניות האיזון
ביןהעונות,ללאההיטלמהיצרניםוללאהתוספותוהפחתותבגיןאיכותהחלבותכולתהחלבון).

.7 חשבון החלב העודף הוא חשבון מצטבר ומתגלגל מחודש לחודש ,החל מחודש מאי (לגבי יצרנים
בתת-ביצוע בחודשים מרץ-אפריל ,החל מחודש מרץ כאמור בסעיף  )4ועד לסוף חודש אוקטובר,
הכמות שתיוצר בכל חודש מתווספת לכמות שיוצרה בחודש שלפניו וכך הלאה עד ליום 30
באוקטובר.התפלגותהמכסותהחודשיתתהייהאחידהעלפניהשנה.
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בסוף השנה יערך חשבון ענפי של פדיון החלבהעודף בשווקים השונים.במידה וקופת החלב העודף
המצרפית תמצא בעודף ,יוחזר העודף ליצרני החלב העודף או שייצבר (חלקו או כולו) בקרן רב
שנתית המיועדת לפינוי עודפים ,בכפוף להחלטת שולחן מגדלי עזים .במידה וקופת החלב העודף
המצרפית תהיה בחוסר ,תבוצע גביה נוספת מיצרני החלב העודף לאיזון הקופה.
קופת החלב העוד הענפית תנוהל ע"י מועצת החלב .השימושים (החזרים ופינוי עודפים)במקורות
הקופהיהיואךורקבאישורמועצתהחלב.


.01 ביצועהחלטות:מובהרבזאתכיההוראותדלעילמהוותמדיניותתשלוםלחלבמתוכנןועודףלענף
העזים כולו (למעט יצרנים המשווקים חלב במסגרת "משקים סגורים").האחריות לביצוע מוטלת
על המחלבות הקולטות חלב עזים וההסכמים בין היצרנים למחלבות הקולטות יכללו את האמור
במסמך זה .באחריות המחלבות הקולטות לגבות מדי חודש מהיצרנים את ההפרש שבין מחרי
המטרהוהתשלוםבמופחתולזכותחשבוןמיוחדבמחלבה,גביה בגין חלב עודף עזים .6102
.00 שארמרכיביהתשלוםלחלבעזים(מדיניותאיזוןביןעונות,תגמוללפיחלבוןוכו')ללאשינוי.
.06 שולחן מגדלי העזים ימשיך ויעקוב אחר המגמות בביקוש ובהיצע של חלב עזים ,ובמידה ויהיה
צורךיתקבלוהחלטותעלעדכוןהמדיניותגםבהמשך.


בכבוד רב,

איציק שניידר
יו"רשולחןמגדליעזיםוסמנכ"ל
מועצת החלב
העתקים:
מיכלקראוס–מנכ"לית
ערןאטינגר–יו"רמועצתהחלב
ד"ראסףלוי–סגןבכירלמנהלהרשותלתכנוןבמשרדהחקלאות,גורמיייצור
ארגונימגדלים
התאחדותחקלאיישראל
מחלבותקולטותחלבעזים
המחלקהלצאן–משרדהחקלאות
חברישולחןמגדליעזים
מחלקותתכנון,כספיםוכלכלה-כאן


