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נתוני פתיחה לשנה החדשה

לפניכם ריכוז הנתונים, לפתיחת שנה העבודה 2014, שחלקם גם הוצגו בישיבת מועצת המנהלים של מועצת 
החלב. ייצור החלב בעלייה, השיווק של מוצרי החלב עולה במעט, המחירים בעולם של חלב גולמי וגם של 

מוצרי החלב, מטפסים בלי הרף והיצרנים שלנו מקבלים תוספות מכסה 

מועצת החלב

ייצור חלב
ייצור 2012 - 1.244 מיליארד ליטר

תחזית סיכום 2013 - 1.367 מיליארד
הכול בהתאם לתכנון המוקדם והשיפור בתחזיות מערכות ספר העדר והתכנון 

במועצה.

מספר הפרות בעדר
במגזר  בעדר  הפרות  במספר  מרשימה  עלייה  על  מראים  העדר  ספר  נתוני 
השיתופי שעליו יש נתונים מלאים )איור 1(. במגזר המשפחתי יש ירידה קטנה 

בגין סגירת רפתות במתווה לוקר והעברה חלקית למשקים קולטים.
פוטנציאל הייצור גדול יותר עם העלייה גם בתנובה לפרה )איור 2(. 

שיעור ההתעברות השנה עלה באופן מובהק וכך יש בעדר המלטות רבות עם 
תנובה יפה יותר. 

איור 1. הצבע הירוק מבטא את הגידול השנה

איור 2. אחרי מחצית נמוכה יש עלייה מתמשכת בתנובה לפרה

שיווק חלב
סך השיווק עד כה במונחי חלב גולמי עלה ב-0.7% בלבד - פחות מהתקוות 

שלנו. גידול בחלב שתייה ובגבינות קשות וירידה בקטגוריות אחרות.

מחיר החלב בעולם
בעלייה גדולה, לדוגמה במחוז בוואריה שבגרמניה באיור 3.

איור 3

מחיר החלב רבעון ראשון 2014 - ירידה של 13.2 
אג', כולל ירידה גם בדמי השירות של המועצה 
במחירי  ירידה  בגין  בעיקר  נטו(,  אג'   12.6(

הגרעינים בעולם ברבעון האחרון של 2013

יוסי מלול - משק הבקר והחלב
hmb-malul@icba.org.il
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טבלה 1. פערי מחיר החלב הגולמי בין ישראל לבין העולם – מעודכן 
לינואר 2014 )אירופה מעודכן אוקטובר האחרון( – אפרים עזרא

באגורותאחוזיםלא מתוקן רכיבים

 6.43%12.57פער ישראל אירופה

 38.62 22.80%פער ישראל ארה"ב

15.37%26.04פער אירופה ארה"ב

לבין  בינינו  החלב  במחירי  הפער  הקרוב  ברבעון  החלב  מחיר  ירידת  לאחר 
העולם מצטמצם עד מאוד.

עולה  רגילה  בכשרות  ואבקה  לטפס  ממשיך  בעולם  החלב  אבקת  מחיר 
כ-4,800 דולר לטון ואם נוסיף את עלות הכשרות בישראל, אזי אין כדאיות 

כלכלית לייבא אבקה לתעשייה וזו מפנה את הביקושים שלה לאבקה שלנו.
של  השנייה  ובמחצית  טון  כ-4,000  השנה  בתחילת  הצפוי  האבקה  מלאי 

דצמבר נתחיל לצבור אבקה ולהגדיל מלאים.

החמאה  ייבוא  הרצויים.  טון   2,500 במקום  טון  כ-1,700   - החמאה  מלאי 
בעייתי בגלל הטעם והצבע שאינם תואמים את ההרגלים שלנו.

חלוקת מכסות חלב חדשות לשנת 2014 
תקנות תכנון משק החלב 

שמירה על היחס הקיים בין סוגי היצרנים.  •
בסיס המכסה - המכסה שהוקצתה בשנת 2013.  •

תוספת מכסה ליצרנים שיתופיים שאינם בתת-ביצוע  •

איור 4. אוקיאניה - מחירי אבקת חלב רזה, 1.25% שומן

איור 5. מעיד על אינדקס מחירי מוצרי החלב בעולם והמשך העלייה המתמדת
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לכל יצרן שיתופי - 60,500 ליטר.  
יצרן באזור עדיפות לאומית - תוספת של 20,100 ליטר מכסה.   

תוספת ליצרנים משפחתיים שאינם בתת-ביצוע:  •
יצרן קטן מתחת ל-700 אלף ליטר מכסה - תוספת של 12,630 ליטר.  

יצרן גדול מעל ל-700 אלף - 5,130.  
אין תוספת מיוחדת בגין עדיפות לאומית.  

עד אישור התקנות בוועדת הכלכלה בכנסת, תישלח ליצרנים הודעה על   •
היקף המכסה ב-2013. הודעה על עדכון תישלח לאחר האישור.

מכסות חדשות - תוקצה מכסה למבקש שיתופי בעוטף עזה בהיקף של 800 
אלף ליטר.

תוספת מכסה בגין נסיבות אישיות מיוחדות
יצרנים מהמגזר המשפחתי, בעלי נסיבות מיוחדות, יגישו בקשות לקבל   •

תוספת נוספת.
היצרנים ידורגו בהתאם לקריטריונים הכלולים בתקנות.  

יקבלו  לקריטריונים,  בהתאם  ביותר  הגבוה  הניקוד  בעלי  היצרנים   20  •
תוספת מנה של 50,000 ליטר למכסתם, וזאת עד להיקף הכולל שנקבע 

)1 מיליון ליטר(.

מדיניות חלב עודף 2014
נשארת כפי שפורסם, דיון נוסף יתקיים במהלך ינואר, כדי לבחון את הכוונים 

של הייצור והשיווק.
התשלום לחלב עודף ברצועה א' - עד 4% חלב עודף, מחיר מובטח

קיץ - 95% ממחיר המטרה
חורף - 80% 

רצועה ב' - מעל 4% חלב עודף.
קיץ - 85% - מחיר מובטח.

חורף - 70% - מחיר מקדמה והתשלום הסופי ייקבע לאחר גמר חשבון כללי.

מחיר החלב רבעון ראשון 2014 - ירידה של 13.2 אג', כולל ירידה גם בדמי 
הגרעינים  במחירי  ירידה  בגין  בעיקר  נטו(,  אג'   12.6( המועצה  של  השירות 

בעולם ברבעון האחרון של 2013.

מתווה לוקר
הליך ניוד מסלול א'  

עד כה -  113 יצרנים,  עם מכסה כוללת של כ-55 מיליון ליטר, הודיעו   •
על פרישה מייצור חלב. 

יצרנים אלה זכאים למענק של 160 מיליון ₪.  •
1,351 הודעות על זכאות לרכישת מנת מכסה נשלחו ליצרנים, לחלקם זו   •

גם הודעה שנייה.

1.128 רפתנים קנו מכסה במסלול א' בערך של כ-11 מיליון ₪ )במחיר   •
של 20 אג'(.

רשימת  פי  על  ליצרנים  השני  לסבב  הפנייה  את  מסיימים  בימים אלה   •
הזכאים המפורסמת באתר המועצה.

בחודש דצמבר לא התקבלה אף פנייה לפרישה מהענף.  •

הליך ניוד מסלול ב'
רוכש מכסה בנוהל ניוד מכסות שלא במסגרת לוקר, יקבל תוספת מכסה של 
0.25 ליטר לכל ליטר מכסה מנויד שירכוש - עד היקף מצטבר של 3 מיליון 
ליטר. המחיר האפקטיבי יהיה 1.84 ₪ לליטר עד 300 אלף ליטר במנות של 

 .10,000 ליטר

שיא חדש למחיר החלב

בשער הרפת באיחוד האירופי

מתוך גלובל מילק של מועצת החלב

 

ובכמה ר חדשים  לשיאים  הגיעה  באירופה,  החלב  מחיר  מת 
מהחברות והקואופרטיבים, אף טיפסה לכ-40 אירו ל-100 ק"ג.
קואופרטיב העל ההולנדי פריזלנד קמפינה, העלה באחרונה את המחיר 

המובטח לחלב ב-0.75 אירו, ל-43,43 אירו ל-100 ק"ג.
 39.03 היה   ,2013 באוקטובר  פוד  ארלה  קואופרטיב  ששילם  המחיר 

אירו ל-100 ק"ג, עם התחייבות לתוספת של 1.00 אירו בנובמבר.
אירופה, המחיר  ברחבי  16 חברות  על  לפי סקר מחירים, המבוסס 

הממוצע בחודש אוקטובר היה 39,86 אירו ל-100 ק"ג.
ק"ג.  ל-100  אירו  ל-44   39 בין  נע  רוב המחלבות  המחיר שמשלמות 
כשבתחתית הרשימה נמצאות לקטליסט מצרפת וקואופרטיב פרסט 

האנגלי עם 35.41 אירו.
 

החישוב הממוצע האחרון של האיחוד האירופי גבוה ב-18.7% )6.28( 
החברות  מרבית  שמשלמות  המחירים   .2012 של  השנתי  מהממוצע 
פרוץ  לפני   ,2007 בסוף  ששולמו  מאלה  אף  וגבוהים  מתמיד  גבוהים 

המשבר הפיננסי העולמי.
נראה כי העלייה במחירי החלב היא מגמה כלל אירופית, על פי הנציבות 
על  בספטמבר  ב-1  עמד  תשואות,  על  המבוסס  הממוצע  באירופית, 

38.46 אירו – עלייה של 12% מחודש מאי.
 

אספקת  כי  צוין  האירופית  הנציבות  של  האחרונה  ההנהלה  בישיבת 
לעומת  ב-0.9%  ינואר-אוגוסט  בחודשים  ירדה  באירופה  החלב 

התקופה המקבילה ב-2012.
מובילים  הנמוכות,  ההזנה  עלויות  עם  יחד  הגבוהים,  החלב  מחיר 

 .לשיפור ברווחיות יצרני החלב

כוללת  מכסה  עם  יצרנים,    113   - כה  עד 
פרישה  על  הודיעו  ליטר,  מיליון  כ-55  של 

מייצור חלב

����� ���� – ������� ������ �������.indd   10 12/26/13   1:17 PM


