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מחיר המטרה לרבעון הראשון של שנת 2017
מחיר חלב בקר בשער המשק לחודשים ינואר-מרץ 2017 

יעמוד על 189.21 אג' לליטר.
מחיר המטרה כולל ההיטל למועצת החלב יעמוד על 193.01 

אג' לליטר.'
מחיר זה גבוה ב-7.35 אג' מהמחיר ששרר ברבעון האחרון 

של שנת 2016.
החל מינואר 2017 המחיר מבוסס על ממצאי סקר עלויות 

הייצור בשנת 2015 כולל עדכון מחירים לדצמבר 2016. 
תחשיב מחיר המטרה החל מינואר 2017 אינו כולל רכיב 

התייעלות מיוחדת )הפחתות "מתווה לוקר"( שעמד ברבעון 
האחרון של 2016 על 6.79 אג' לליטר.

ההבדלים בין תחשיב אוקטובר 2016 )רבעון 4( לינואר 2017 
)רבעון 1( נובעים מהמעבר מסקר 2011 לסקר 2015, מעדכון 

מחירי התשומות ותפוקות הלוואי, מהפסקת הפחתות 
"מתווה לוקר" וצבירה מהתחלה של ההתייעלות השוטפת. 

החל מינואר 2017 עודכנו נורמות וערכי הרכיבים, כאשר 
הנורמות מגלמות את ממוצע הרכיבים בשנת סקר והערכים 

מגלמים את יחסי המחירים. ההתייעלות הגלומה בשינוי 
נורמת הרכיבים שקולה ל-1.2%. ▲

מקדמים חדשים לשומן וחלבון 
בנוסחת תשלום )חמ"מ תשלום(

החל מ-1 ינואר 2017 מקדמי חמ"מ תשלום יהיו:  היחס בין שומן לחלבון יהיה: 37.5 : 62.5.  
אחוז השומן סטנדרטי 3.753, אחוז חלבון סטנדרטי 3.371  במונחי ליטר.במונחי קילוגרמים 3.6366, 

3.2665 בהתאמה.  כמו כן תשלום של 10% בעבור הנוזלים •

לוח א' מחיר המטרה באג' לליטר השוואה בין רבעון 4 2016 
לרבעון 1 2017

רבעון 1 2017רבעון 4 2016

36.9335.99עבודה

125.76115.77מזון

35.1636.55משתנות

29.2425.79החזר הון

227.09214.10ס"ה הוצאות מוכרות

תוצרת לוואי ושינויי 
ערך

-23.63-18.93

203.46195.17ס"ה הוצאות נטו

8.00%0.50%התייעלות שוטפת

-16.79-0.98

-6.79-הפחתות "מתווה לוקר"

23.06-0.98-ס"ה התייעלות

מרכיב זמני וירייה 
קדימה

1.47-4.98

181.86189.21מחיר בשער המשק

3.803.80היטל מועצה

185.66193.01מחיר מטרה
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