
החלב מועצת

ה החלב מועצת סגכ״ל - דרורי ש״ק

 התשלום מדיניות
בקר לחלב
נן כ תו ף מ ד עו ת ־ ו נ ש 2 ב 0 1 0

ת החלטת עז  מועצת הסמכת ע״ם תכנון ו
8.9.09 מתאריך מנהלים

 בשנת עודף( )חלב למכסה מענו המיוצר בקו לחלב התשלום מדיניות .1

2010

בנספח. מפורטת המכסה של החודשית ההתפלגות .1.1

עונות: הגדרת .1.2

חודשים. 7 - ודצמבר נובמבר ינואר-מאי, חורף: .1.2.1

חודשים. 5 - אוקטובר - יוני : קיץ .1.2.2

 של לחריגה עד למכסה מעבר המיוצר חלב - א׳ עודף חלב .1.3

מהמכסה. 3%

 מהמכסה 3% של לחריגה מעבר המיוצר חלב - ב׳ עודף חלב .1.4

לעונה.

 על תעמוד החורף, בחודשי שייוצר א', עודף לחלב המקדמה .1.5

המטרה. ממחיר 65%

 על תעמוד הקיץ, בחודשי שייוצר א', עודף לחלב המקדמה .1.6

90%.

 תעמוד החורף, בחודשי שייוצר בי, עודף חלב עבור המקדמה .1.7

המטרה. ממחיר 20% על

 תעמוד הקיץ, בחודשי שייוצר ב', עודף חלב עבור המקדמה .1.8

המטרה. ממחיר 90% על

 - לחודש מחודש מתגלגל שנתי חשבון הוא עודף חלב חשבון .1.9

 שיוצרו לכמויות מתווספת חודש בכל שתיוצר הכמות

המכסות. שנת לתום עד הלאה, וכך שלפניו בחודשים

 מחלבתי ענפי-כלל חשבון גמר יערך המכסות שנת בתום .1.10

העודף. החלב של

 העודף החלב של בפועל הממוצע והפדיון במידה 1.10.1

 הממוצע מהתשלום גבוה יהיה השונים, בשווקים

במועצת דיון יתקיים ו-ב׳(, א׳ עודף לחלב )המקדמות

 ייעוד על יוחלט ובו החלב מועצת של המנהלים

העודפים.

 מהתשלום נמוך יהיה בפועל הממוצע והפדיון במידה .1.10.2

 הרי עודף, לחלב כמקדמה ששולם הממוצע

הבאים: העקרונות עפ״י יוקטן שהתשלום

 ולא מובטח הינו בקיץ א׳ עודף חלב מחיר .1.10.2.1

המטרה. ממחיר 90%מ־ ירד

 מקדמה הינו בחורף א׳ עודף חלב מחיר .1.10.2.2

 לרמה עד היותר לכל יקוזז, הצורך ובמידת

המטרה. ממחיר 50% של

 ובמידת מקדמה הינו קיץ ב׳ עודף חלב מחיר .1.10.2.3

80% של לרמה עד היותר לכל יקוזז, הצורך

המטרה. ממחיר

 בסעיפים כאמור הקיזוזים כל ולאחר במידה .1.10.3

בגרעון, עודף חלב קופת תמצא 1.10.2.4-1.10.2.2

המועצה. מתקציבי זה גרעון ימומן

 לקבל המנהלים מועצת רשאית תכנון ועדת המלצת עפ״י .1.11

 במקרים ,2010 במהלך התשלום מדיניות עדכון על החלטה

 שונות בייצור או בשיווק )מגמות זאת יחייב המצב שבהם

 של התחולה התשלום(. מדיניות שבבסיס מהתחזית לגמרי

 שינויים יהיו לא העדכון)כלומר, ממועד תהייה עדכון כל

התשלום(. במדיניות רטרואקטיביים

 מהוות דלעיל ההוראות כי בזאת מובהר החלטות: ביצוע .1.12

 המחלבות על מוטלת לביצוע האחריות כולו. לענף מדיניות

שביניהם. ההסכמים עפ״י והיצרנים הקולטות

 יקוזז הצורך, ובמידת מקדמה הינו חורף ב׳ עודף חלב מחיר

העודף. החלב של השולי הפדיון של לרמה עד
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)חלב המכסה במסגרת המיוצר קיץ חלב ייצור עידוד מדיניות .2

מתוכנן(

בנספח. מפורטת המכסה של החודשית ההתפלגות .2.1

עונות: הגדרת .2.2

חודשים. 7 - ודצמבר נובמבר ינואר-מאי, חורף: .2.2.1

חודשים. 5 - אוקטובר - יוני : קיץ .2.2.2

.1 בסעיף לאמור זהה העונות והגדרת החודשית ההתפלגות

 הייצור החורף)דהיינו, בעונת באי-ביצוע שהיה חלב יצרן .2.3

הקיץ, בעונת החסר את וביצע מהמכסה( קטן החורף בעונת

 מהחורף שהועברה הכמות על לליטר אג׳ 60 של תוספת יקבל

החורף. ממכסת 30% של לתקרה עד לקיץ,

 ובחריגה ינואר-מאי, בחודשים באי-ביצוע שהיה יצרן .2.4

 בתקופת וחרג במידה ודצמבר, נובמבר בחודשים תקופתית

 כאי-ביצוע ייחשב מאי ינואר- בחודשים הביצוע אי הקיץ,

חורף.

 גבוה החורף בעונת הייצור החורף)דהיינו בעונת שחרג יצרן .2.5

 במקום החורף בעונת שיוצר לחלב, בתמורה יקבל מהמכסה(

לליטר. אג׳ 60 פחות המטרה מחיר את הקיץ, בעונת

 שנת בתום יתבצע זה 2 סעיף יישום החלטות: ביצוע .2.6

 מדיניות מהוות דלעיל ההוראות כי בזאת מובהר המכסות.

 הקולטות המחלבות על מוטלת לביצוע האחריות כולו. לענף

 הסכומים בין ההפרש שביניהם. ההסכמים עפ״י והיצרנים

 יאוזן ,2.5 בסעיף לסכומים 2.4ו- 2.3 סעיפים בגין שיצטברו

המועצה. תקציבי ע״י

ושומן( )חלבון חלב רכיבי עפ״י תשלום .3

כדלקמן: יהיו ושומן לחלבון הנורמטיביים הערכים .3.1

לליטר. גרם 32.83 3.283% חלבון .3.1.1

לליטר. גרם 37.02 3.702% שומן .3.1.2

.2007 בשנת הממוצעת הרכיבים תכולת את מבטאים אלו ערכים

כדלקמן: יהיו המטרה מחיר בחישוב הרכיבים ערכי .3.2

19.2012 - חלבון .3.2.1

7.2832 - שומן .3.2.2

0.10 - נוזלים)נפח( .3.2.3

עוז בניצני שלאו ארז - ברפת פרנסות מגוון

 דמי ללא המשק בשער המטרה במחיר לכפול יש אלו מקדמים

 27.5:72.5 של לשומן חלבון בין מחירים יחס מבטאים והם שירות

המטרה. ממחיר 10% של בשיעור נוזלים בגין ותשלום בהתאמה

סף: ערך מעל שומן על מופחת תשלום .3.3

 )בממוצע 3.80% של סף לערך עד שומן ק״ג מחיר .3.3.1

 מחיר כפול 7.2832 של מקדם על יעמוד שנתי(,

המשק. בשער מטרה

 )בממוצע של הסף לערך מעבר שומן ק״ג מחיר .3.3.2

 מחיר כפול 3.37 של מקדם על יעמוד 3.80% שנתי(

המשק. בשער מטרה

 על מתגלגל כחשבון חודש מדי יתבצע החשבון .3.3.3

 התשלום כלומר ושומן, חלב של במצטברות הכמויות

 ברמה 3.80%ל- מעבר שומן על יהיה המופחת

השנתית.

 מהוות דלעיל ההוראות כי בזאת מובהר החלטות: ביצוע .3.4

 המחלבות על מוטלת לביצוע האחריות כולו. לענף מדיניות

■ שביניהם. ההסכמים עפ״י והיצרנים הקולטות
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