
החל מ- 1 בינואר 2018 מקדמי חמ"מ תשלום יהיו:
היחס בין שומן לחלבון 40 : 60

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.

המקדמים:

מקדם ישןמקדם חדשתכונה

0.10.1ק"ג חלב

10.543169.91108ק"ג שומן

15.8147516.51846ק"ג חלבון

40:6037.5:62.5יחס חלבון : שומן

יחס מקדמים 
בתשלום

1.51.6666

מקדמים במונחי ליטר:
חלבון - 15.3244
שומן - 10.2162

נוזלים )נפח( - 0.10
אפרים עזרא

מנהל ספר עדר 

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

דוברת משרד החקלאות מסרה 
השבוע )12.1( כי תקציב המרד הוא 

הגבוה ביותר שהיה. אורי אריאל שר 
החקלאות ופיתוח הכפר ״ישראל היא 

מעצמה חקלאית וכך תישאר אישור 
התקציב משקף את העובדה שלמדינת 

ישראל אכפת מהחקלאות. אושרה 
תוספת לעובדים זרים לחקלאות 
ותוספת תקציבית למען המאבק 

בטרור החקלאי, לצד הרחבת הביטחון 
של החקלאים לאחר מאמצים רבים 

עם אגף התקציבים, המפקח על 
הביטוח ונציגי החשב הכללי במשרד 

האוצר, משרד המשפטים, ועבודה 
משותפת עם התאחדות האיכרים, 

יינתן מענה ביטוחי לחקלאים 
שיבוטחו בפוליסות ייעודיות לגניבות 

חקלאיות - גניבות בקר וצאן, 
ופגיעות בזדון בבתי האריזה, ויקבלו 

פיצוי הולם תוך מזעור הסיכונים 
באופן שיאפשר יצירת חקלאות 

רווחית ויציבה״

  לאחר דיונים מאומצים אושר 
תקציב משרד החקלאות ופיתוח 

הכפר לשנת 2019 שמאפשר הגדלת 
הפעילות בתחומים הבאים: במטרה 

לדאוג לחקלאי ישראל ולצמצום 
המחסור בעובדים זרים בחקלאות, 
מכסת העבדים הזרים תוגדל למעל 

29,000 עובדים ותכלול גם את מכסת 
הסטודנטים הזרים המשתלמים 

לחקלאות. כמו כן, סוכם על הגדלת 
המכסות של העובדים הפלשתינאים 

ב- 2,000 עובדים נוספים וכן תוספות 
של 2,000 עובדים עונתיים. תוספת 

תקציבית למאבק בטרור החקלאי 
- שר החקלאות ושר האוצר הגיעו 

להסכמה לפיה יועברו 16 מיליון ש״ח, 
שיאפשרו לחקלאים לקבל מענה 

ביטוחי לגניבות בקר וצאן, ביטוח 
לפגיעה בזדון בתוצרת חקלאית 

בבתי האריזה. התקציב יופנה לטובת 
סבסוד פרמיות ביטוח במסגרת 

תקציב מיוחד שיינתן בכפוף לקיום 
תוכנית לצמצום הטרור החקלאי 

בשיתוף גורמי המקצוע הרלוונטיים. 
בהמשך למדיניות שר החקלאות 

ושר האוצר יוקצה לקידום המחקר 
בישראל תקציב ייעודי נוסף של 
כ- 15 מיליון ₪, לטובת שדרוג 

וחידוש מעבדות בכל יחידות המשרד. 
תקציב זה יאפשר העמדת תשתית 

מקצועית, מדעית וטכנולוגית, 
שתאפשר להמשיך להוביל במחקר 

בארץ ובעולם. בנוסף, תקציב המשרד 
בתחום צער בעלי חיים לא נפגע 

ומתוכו יוקצו 15.6 מיליון ש"ח 
לתחום צער בעלי חיים שיופנה בין 
היתר לתמיכה ברשויות המקומיות 
ולשמירה על רווחת בעלי החיים ▲

שר החקלאות ושר האוצר אישרו 
את התקציב הגבוה ביותר למשרד 

החקלאות מאז היווסדו
תקציב פעילות משרד החקלאות לשנת 2019 יעמוד על סך של 
1,836 מיליוני ש"ח לעומת תקציב של 1,714 מילוני ש"ח בשנת 

2018. שר החקלאות ושר האוצר פעלו לכך שתבוטל הצעת 
ההחלטה שנועדה לצמצם את תקציב החטיבה להתיישבות 

ואת הפרטת המכון הווטרינרי.
לאור ההסכמות שהושגו עם ועד העובדים בשירותים 

הווטרינריים יופעל מחדש מיקור החוץ של רופאים ווטרינריים 
לצמצום מחלת הברוצלוזיס בצאן במגזר הבדואי בנגב •
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