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כ"ב כסלו ,תשע"ג
 6נובמבר2012 ,
הנדון :עקרונות לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לכבשים לשנת 3510
ולעניין חלוקת מכסות למשקים סגורים
פניה לקבלת הערות הציבור:
א .כללי
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מגבש בימים אלה את העקרונות לחלוקת תוספת המכסות בענף
החלב לכבשים לשנת  ,2013עקב החלטת שרת החקלאות ופיתוח הכפר להגדיל את היקף המכסה
הארצית הכוללת ב 0.5 -מיליון ליטר לעומת המכסה הארצית בשנת ( 2012להלן -תוספת
המכסה).
בהתאם להמלצת "תא תכנון" ,1החליטה שרת החקלאות כי סך תוספת המכסה ,תהא מיועדת
ליצרני חלב כבשים המשווקים למחלבות חיצוניות היות ורכיב המכסה המיועד ליצרני חלב
כבשים ב"משקים סגורים" ,2טרם חולק במלואו.
העקרונות שלהלן משקפים את המתווה המתגבש לחלוקת תוספת המכסות האישיות ליצרני חלב
הכבשים בהתאם למדיניות שרת החקלאות .ניתן לעיין בו באתר האינטרנט של משרד החקלאות,
בכתובת www.moag.gov.il :ובאתר האינטרנט של מועצת החלב בכתובת.www.milk.org.il :
ועדת המכסות מעוניינת לקבל את הערות הציבור למתווה זה ,בטרם יוחלט על נוסחו הסופי.
כל המעוניין להשיג ,להעיר או להציע הצעות בעניין זה ,מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב לחבר
ועדת המכסות ,מר אהוד אלפרט לדוא"ל , ehuda@moag.gov.il :או באמצעות פקס03-9485873 :
ולציין בנושא הפנייה" :עקרונות חלוקת תוספת מכסות בענף הכבשים לחלב לשנת ."2013
לקבלת פרטים נוספים ,ניתן לפנות למר אהוד אלפרט בטלפון  03-9485493 :ו/או לדורית אשכנזי
בטלפון.03-9567450 :

" 1תא תכנון" חלב הינו צוות הכולל את נציגי משרד החקלאות ,מועצת החלב ,היצרנים והמחלבות .צוות זה בוחן את ההיקף החזוי של צריכת החלב
וממליץ לשרת החקלאות על קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנה הקרובה.
" 2משקים סגורים" – יצרני חלב עיזים אשר משווקים את החלב למחלבה הפועלת במשקם בלבד והוכרו כיצרני חלב הפועלים בתנאי "משק
סגור" ,בהתאם לתנאים והדרישות הקבועים בעניין זה.
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את הפניות יש להעביר עד ליום  .20.12.2012לאחר מועד זה ולאחר עיון בפניות שיתקבלו עד
למועד האמור ,יגובשו באופן סופי העקרונות לחלוקת תוספת מכסות חלב הכבשים לשנת ,2013
ויפורסמו לציבור לידיעה.
יודגש :במסגרת פניה זו לא יידונו בקשות לקבלת מכסה אישית או הערות הנוגעות למקרה פרטי
של יצרן ספציפי שאין בהן כדי להעלות נושאים עקרוניים הנוגעים לאמות המידה הכלליות.
אין באמור לעיל ,משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות או חלקן ,או משום התחייבות להענקת
תוספת מכסה ליצרן או לכל אדם או תאגיד אחר.
לתשומת לב:
אין בפרסום הודעה זו כדי להוות התחייבות כלשהיא לחלוקת תוספת המכסות בהתאם
לעקרונות אלה .לאחר שייבחנו ההערות שיתקבלו מהציבור ,ויגובש המתווה הסופי ,ניתן יהיה
להחליט על אי הקצאת תוספת מכסה או על הקצאת תוספת מכסה בהיקף שונה מזה שפורסם.
ב .לגופו של עניין:
 .1לעניין רכיב המכסה המיועד למשקים סגורים .3ועדת המכסות תקצה מכסה ליצרנים
במשקים סגורים בהתאם להיקפי הייצור שלהם בפועל ולא יותר מ –  100,000ליטר לכל
יצרן.
ועדת המכסות תהא רשאית להכיר ביצרני חלב כבשים חדשים ,הפועלים בהתאם לתנאים
הקבועים למשקים סגורים ,ולהקצות להם מכסה מתוך רכיב המכסה המיועד למשקים
אלו בלבד.
 .2לעניין חלוקת תוספת המכסה מתוך רכיב המכסה המיועד ליצרני חלב המשווקים
למחלבות חיצוניות ,בהיקף של  0.5מליון ליטר ,תחולק תוספת המכסה כדלקמן;
א.

ליצרנים שמכסת החלב שנקבעה להם בשנת  2012לא עלתה על  95,000ליטר במשק
המשפחתי ו –  425,000ליטר במשק השיתופי ,תוקצה תוספת מכסה בהיקף של כ –
 30%מסך מכסת החלב שיש להשלים להם על מנת שיגיעו למכסה זו ,דהיינו מכסת
הבסיס.

 3רכיב זה עומד על  1.9מליון ליטר ,בהתאם לעקרונות שנקבע לחלוקת המכסות בשנת 2012
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מועצת החלבלאחר מתן התוספת כאמור בסעיף א' לעיל ,תינתן ליצרני החלב שמכסתם נגרעה
ב.
בשנים  2007ו –  ,2010תוספת מכסה להשלמת סך המכסה שנגרעה מהם וטרם
הוקצתה להם מחדש.
למען הסר ספק ,מובהר כי הקצאה זו מתווספת למכסה שנקבעה ליצרני החלב על בסיס
המכסה שנקבעה להם בשנת .2012
כמו כן מובהר ,כי תוספת המכסה תינתן ליצרנים שייצרו לפחות  90%מהמכסה שנקבעה
להם לפי אומדן הייצור לשנת .2012
לעניין זה ,אומדן היקף הייצור יחושב לפי הייצור בפועל של היצרן ביחס למכסתו לפי נתוני
הייצור בשלושת הרבעונים ראשונים של שנת ( 2012ינואר עד ספטמבר).

חלוקת המכסות בפועל תבוצע על ידי ועדת המכסות ,בשים לב לנסיבותיו של כל יצרן.
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