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 פרוטוקול ועדת הישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר הנדון :

 (1.4.2020-30.6.2020) 2020לשנת  2רבעון 
 ישיבה טלפונית:

 אילנה דרור  :משקיפה, , תמר לוי בונהלירון תמיר,אהוד אלפרט, רחל בורשק :חברים
 

 פועלת ועדת היישום: להלן עיקרי חוות הדעת המשפטית לפיה

עד  –, בתקופה שעד שמונה שנים מיום תחילתו )כלומר 2011 –)א( לחוק תכנון משק החלב, התשע"א 44לפי ס'  .1
( מחיר המטרה ייקבע בהתאם לנוהל שיעוגן בתקנות, המבוסס על "נוהל ההתחשבנות של מחיר 6.10.2019יום 

)ב( לחוק 44לפני יום התחילה". בהתאם לסעיף  המשרד בעניין זהשהוציא המטרה שנקבע בפרסום האחרון 
 –)להלן  2012-הותקנו תקנות תכנון משק החלב )מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב(, התשע"ב

 .6.10.19תוקפן של התקנות אמור היה לפקוע ביום  תקנות מחיר המטרה(, מכוחן פועלת ועדת היישום.

חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים לתקופת כהונתה ל כלחוק יסוד: הכנסת,  38לפי סעיף  .2
תוך שלושת החדשים  של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או

עד תום שלושת החדשים האמורים. מכוח  יעמוד בתקפו -הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת 
 ועד 30.5.19תוקפם של חיקוקים אשר תוקפם אמור היה לפקוע מיום  2020נואר בי 3עד ליום הוארך הוראה זו 

 1.10.19, שכהונתה תתחיל ביום תום שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת
 , המצורף10.6.19)כמפורט במכתבו של עו"ד אייל זנדברג ראש תחום משפט ציבורי במשרד המשפטים מיום 

  (.כנספח

)א( לחוק החלב, תוקף התקנות מכוחן פועלת ועדת היישום ומכוחן נקבע מחיר 44יכך, על אף הוראת ס' לפ .3
 .2020בינואר  3 המטרה, הוארך עד ליום

, בו 2019-חוק התפזרות הכנסת העשרים ושתיים והקדמת הבחירות, תש"ףהתקבל בכנסת  12.12.2019ביום  .4
. מכאן, שתאריך פקיעת תוקפן של התקנות אמור 2020במרס,  2 םיתקיימו ביו 23 -נקבע כי הבחירות לכנסת ה

לחוק יסוד: הכנסת, הן  38היה לחול בתוך ארבעת החודשים מיום שהכנסת החליטה להתפזר, ועל כן לפי סעיף 
ילת כהונתה . מועד תח23 -יעמדו בתוקפן עד תום שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת ה

 . 2020ביוני  16 -עד יום ה, ותוקף התקנות הוא בהתאמה, 2020במרס  16 -יום ה ואה 23-של הכנסת ה

ובהתאם למצ"ב, הנושא  , בסמוך לתום מועד התקנות2020יוני ב 30עד  2מחיר המטרה נקבע לרבעון מאחר ו .5
 .ייבחן משפטית

 
 :2020לשנת  1התפתחות מחירי התשומות במהלך רבעון 

 עבודה:סעיפי 
 .2019 נובמברלעומת נתון השכר בתחשיב  0.72%של  עליהצע במשק חלה השכר הממובסעיף 

 
 מזון מרוכז:

אג' במחיר  0.41של  עליהל תורם שינוי זה. 2019 נובמברלעומת מדד  0.64%של  עליהחלה מדד תערובות בקר ב
 .המטרה

 
 מזון אחר:

 סעיף זה יעודכן בחלוף שנה מעדכון קודם או ,2019 אפריל מחירי פי עלבפעם האחרונה קבוצת הוצאה זו עודכנה 
 זה לא יעודכן במסגרת עדכון זה. , רכיב5%כיוון שלא נצברו  .5% -בצבירת שינוי הגבוה מ

 
 משתנות:

 %.5-סעיף זה יעודכן בחלוף שנה או בצבירת שינוי הגבוה מ  ,2019 מדד לחודש ספטמברעודכנו בהסעיפים הללו 
 

 הון דומם:פחת וסעיפי 
 אג' עליה. 0.03תרם  0.20%, בחלוף שנה עלה ב 2020ינואר על פי מדדי עודכנו  האל סעיפים
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 סעיפי הון חי:
, 5%כיוון שלא נצברו  %.5-יעודכן בחלוף שנה או בצבירת שינוי הגבוה מ  ,2019 חודש יוליעודכנו ב הסעיפים אל

 רכיב זה לא יעודכן במסגרת עדכון זה.

 
 בשר ויונקים:

החודשים האחרונים  12-מגלמת את המחירים הממוצעים ב ממכירת בשר פרות ויונקיםההכנסה המחושבת 
הירידה בחודשים האחרונים של מחיר המכירה  .ירידהמגמת  נרשמה נוכחיבתחשיב  .)ממוצע נע( לעריכת התחשיב

 במחיר המטרה. אג' 0.41עליה של הביאו ל
 

 מרכיב פריון:  

אשר מהווים  3% ינוכו ברבעון זה בגין התייעלות. 0.5% במצטבר בעוןלתקנות הקיימות יש לנכות מדי רבהתאם 
 אג'. 5.96

 

 : ות רבעוניתנלהתחשב מרכיב זמני

 לבין העלויות שנרשמו בפועל בשלושת חודשי 2020לשנת  1זה נובע מן ההפרש בין המחיר שנקבע לרבעון מרכיב 

  .רבעון הקודםב .4410, לעומת אג' לליטר .6430עומד על  . מרכיב זההרבעון

 
 השפיעו על מחיר המטרה הרבעוני: אשרהתמורות  סיכום

 :ריכוז התמורות בהוצאות 
o אג' 0.26  – במדד עבודה עליה 
o  אג' 0.41 – מזון מרוכזבמחירי העליה 
o אג' 0.41 –ירידה בהכנסות ממכירת בשר 

 אג' 0.20 שללעליה  והביאעלה זמני המרכיב ה. 

  אג' -1.02ה בגובה תורמת ליריד - 3% -ל 0.5%הגדלת ניכוי הפריון בעוד 
 

 ועדת הישום: סיכום

 . 0.14%של  עליה תהמהוו אג' 0.28של  עליה  –אג'  197.29 יעמוד עלמחיר המטרה 

 אג' 193.49 עליעמוד היטל המועצה ללא טרה מחיר המ.  

  אג'( 3.80 עומד עלההיטל ) 'אג 197.29 על עומד כולל היטל המועצהמחיר המטרה. 

 לקילוגרם.₪  29.0639 עומד על  חלבוןמחיר 
 לקילוגרם. ₪  19.3759   עומד על מחיר שומן

 .החודשיהמחיר , המחיר הרבעוני: יםת עזר כנספחאומצ"ב טבל

 ,בברכה
 

 אהוד אלפרט
 יו"ר ועדת היישום         

 :יםהעתק
 גורמי ייצור.אגף לה –ד"ר אסף לוי 

 .ת ההגויד, יו"ר ועבר, המפקח על המחירים-אורי צוק
 חברי ועדת היישום.
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 ריכוז מחיר המטרה:
 

מחירמחירמחירמחירמחיר

הערותשינוישיעור שינוירבעון 2רבעון 1רבעון 4רבעון 3רבעון 2

אחרוןן)אג'(אחרון 1% אפר 120 ינו 120 אוק 119 יול 119 אפר 19

          0.72%0.12                   17.11                   16.99                  16.95                  16.96                  16.64עבודה עצמית

          0.72%0.13                   17.97                   17.84                  17.79                  17.81                  17.47עבודה שכירה

          0.72%0.01                     1.30                     1.29                    1.28                    1.28                    1.26עבודה במנהלה

          0.64%0.41                   63.92                   63.51                  63.72                  63.43                  65.03מזון מרוכז

עודכן במדד רבעון 3 2019            -0.00%                   55.81                   55.81                  55.81                  55.81                  54.14מזון אחר

            -0.00%                   34.78                   34.78                  34.20                  34.20                  34.20משתנות
עודכן בגין חלוף שנה במדדי 

ספטמבר 2019

          0.20%0.02                   11.08                   11.06                  11.06                  11.06                  11.06פחת

          0.20%0.01                     6.59                     6.57                    6.57                    6.57                    6.57ריבית להון דומם

מעבר שנה עדכון ביולי 2019            -0.00%                     6.55                     6.55                    6.55                    6.55                    6.41ריבית להון חי

          0.33%0.70                215.11                214.41               213.93               213.67               212.77סך הוצאות בשער המשק

         0.18-2.03%-                     8.50                     8.68                    8.64                    8.93                    8.82בשר פרות

         0.20-6.59%-                     2.87                     3.07                    3.21                    3.23                    3.09עגלים

         0.03-2.70%-                     0.94                     0.97                    0.99                    1.02                    1.05מבכירות ועגלות

עודכן ברבעון 3 2019            -0.00%                     3.98                     3.98                    3.98                    3.98                    3.89שינוי אינ. חי

 ערך תוצרת לוואי  )בשר  

16.8517.1616.8216.7016.29ויונקים(
-2.43%-0.41         

          0.56%1.11            198.82            197.71           197.10           196.50           195.92הוצאות נטו

          0.56%1.11            198.82            197.71           197.10           196.50           195.92הוצאות נטו )מעוגל( למחיר מטרה

רבעון 6 להורדת הפריון          1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%20.00%0.01ניכוי פריון באחוזים

         1.02-20.67%           5.9645-           4.9427-          3.9421-          2.9475-          1.9592-ניכוי פריון  באגורות
 עלות מוכרת בשער המשק  

          0.05%0.09      192.8515      192.7641     193.1620     193.5552     193.9614נטו

מרכיב זמני להתחשבנות 

          45.87%0.20              0.643              0.441             0.325             0.130             0.595רבעונית

          0.14%0.28         193.49         193.21        193.49        193.69        194.56מחיר מטרה בשער המשק

 דמי שרות/היטל        

             3.80             3.80            3.80            3.80            3.80מועצת החלב
מחיר מטרה שער 

          0.14%0.28       197.290       197.010      197.290      197.490      198.360המשק+מועצה

          200.14%0.00-0.14%0.14%-0.10%-0.44%-0.83%-שינוי מרבעון קודם באחוזים

          0.14%0.04          29.0639          29.0219         29.0639         29.0940         29.2247 ערך חלבון

          0.14%0.03          19.3759          19.3479         19.3759         19.3959         19.4830 ערך שומן

          0.14%0.00            0.1935            0.1932           0.1935           0.1937           0.1946 ערך נוזלים

          0.12%0.00            0.2315            0.2312           0.2315           0.2317           0.2326 ערך נוזלים )כולל דמי שרות(

מחירי מטרה  

2019/20  לפי 

סעיפים באג' לליטר

עודכן ברבעון 2 לשנת מדדי 

דצמבר2019

 שינוי נורמות רכיבים סקר 

2017
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 ריכוז חישוב מחיר מטרה חודשי:
 
 

מחירמחירמחיר

רבעון 2(מדד פברוארר)(מדד ינואר)(מדד דצמבר)רבעון 1(מדד נובמבר)(מדד אוקטובר)(מדד ספטמבר)רבעון 3

אפר-20מרץ-20פבר-20ינו-20ינו-20דצמ-19נוב-19אוק-19אוק-19

              17.11              17.11              16.99              16.99              16.99                 16.99             16.95             16.95             16.95עבודה עצמית

              17.97              17.97              17.84              17.84              17.84                 17.84             17.79             17.79             17.79עבודה שכירה

                1.30                1.30                1.29                1.29                1.29                  1.29               1.28               1.28               1.28עבודה במנהלה

              63.92              63.92              63.83              63.69              63.51                 63.51             63.51             63.51             63.72מזון מרוכז

              55.81              55.81              55.81              55.81              55.81                 55.81             55.81             55.81             55.81מזון אחר

              34.78              34.78              34.78              34.78              34.78                 34.78             34.78             34.78             34.20משתנות

              11.08              11.08              11.08              11.08              11.06                 11.06             11.06             11.06             11.06פחת

                6.59                6.59                6.59                6.59                6.57                  6.57               6.57               6.57               6.57ריבית להון דומם

                6.55                6.55                6.55                6.55                6.55                  6.55               6.55               6.55               6.55ריבית להון חי

סך הוצאות בשער 

המשק
213.93    214.30    214.30    214.41       214.41     214.62     214.76     215.11     215.11     

                8.50                8.50                8.54                8.64                8.68                  8.68               8.72               8.70               8.64בשר פרות

                2.87                2.87                2.96                3.02                3.07                  3.07               3.12               3.16               3.21עגלים

                0.94                0.94                0.95                0.96                0.97                  0.97               0.98               0.98               0.99מבכירות

                3.98                3.98                3.98                3.98                3.98                  3.98               3.98               3.98               3.98שינוי אינ. חי

 ערך תוצרת לוואי  

16.8216.8316.8116.7016.7016.6016.4316.2916.29)בשר  ויונקים(

   198.82   198.82   198.33   198.02   197.71     197.71  197.50  197.48  197.10הוצאות נטו
הוצאות נטו )מעוגל( למחיר 

   198.82   198.82   198.33   198.02   197.71     197.71  197.50  197.48  197.10מטרה

2.0%2.0%2.0%2.0%2.5%2.5%2.5%2.5%3.0%ניכוי פריון באחוזים

  5.9645-  4.9705-  4.9583-  4.9505-  4.9427-    3.9542- 3.9500- 3.9496- 3.9421-ניכוי פריון  באגורות
 עלות מוכרת בשער 

192.76   193.16193.53193.55193.76המשק  נטו  193.07  193.37  193.85  192.85  
מרכיב זמני 

                0.64                0.44                0.44                0.44                0.44                  0.32               0.32               0.32               0.32להתחשבנות רבעונית

193.49193.85193.87194.08193.21193.51193.81194.29193.49מחיר מטרה בשער המשק

 דמי שרות/היטל        

                3.80                3.80                3.80                3.80                3.80                  3.80               3.80               3.80               3.80מועצת החלב

מחיר מטרה שער 

197.29197.65197.67197.88197.01197.31197.61198.09197.29המשק+מועצה

עלות מחושבת עלות מחושבת
מחירי מטרה   לפי 

סעיפים באג' לליטר

 


