ועדת המכסות

המועצה לענף החלב בישראל  -ייצור ושווק (חל"צ)
ל' שבט ,תשע"ג
 01פברואר3102 ,
02-021-00

מועצת החלב

אמות מידה לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לעיזים לשנת 3510
עקב החלטת שרת החקלאות ופיתוח הכפר להגדיל את היקף המכסה הארצית הכוללת של חלב עיזים ב – 3.2
מיליון ליטר לעומת המכסה הארצית בשנת ( 3103להלן – תוספת המכסה) ,להלן אמות המידה לחלוקת תוספת
המכסה כפי שאושרו על ידי שרת החקלאות ,לאחר דיון שנערך בהערות הציבור למתווה החלוקה שהוצע;
תוספת המכסה כולה ,בהיקף של  3.2מיליון ליטר ,מתווספת לרכיב המכסה המיועד ליצרני חלב המשווקים
למחלבות חיצוניות ותוקצה להם באופן הבא:
א.

תוספת רוחבית לכל יצרן  -בהיקף של  21,111ליטר ליצרן במגזר המושבי 1ו –  01,111ליטר ליצרן במגזר
השיתופי;

ב.

לאחר מתן התוספת כאמור בסעיף קטן א' ,תוקצה תוספת מכסה לצורך השלמת מכסות ליצרנים
שמכסת החלב שנקבעה להם בשנת  3103נמוכה ממכסת הבסיס .מכסת הבסיס במגזר המשפחתי היא
 001,111ליטר ובמגזר השיתופי היא  001,111ליטר.

ג.

חיזוק משקי הפריפריה – משקים המצויים באזור עדיפות לאומית ,2יהיו זכאים להקצאת תוספת מכסה
נוספת ,מעבר לאמור בסעיפים קטנים א' ו-ב' ,בהיקף של כ  0,011 -ליטר ליצרן במגזר המושבי וכ –
 00,211ליטר ליצרן במגזר השיתופי.

ד.

יצרנים חדשים – מכסה בהיקף כולל של  211,111ליטר מתוך תוספת המכסה תוקצה לארבעה יצרנים
חדשים ,מהמגזר המושבי .היצרנים החדשים ייבחרו מתוך הבקשות שהוגשו במסגרת "אמות המידה
להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף העיזים לחלב לשנת  "3103שפורסם ביום  ,0060603בהתאם
לקריטריונים שנקבעו באמות מידה אלו.

ה.

תוספת המכסה לפי סעיפים קטנים א' עד ג' לעיל ,מותנית בקיומם של התנאים הבאים:
( )0

היצרן ייצר לפחות  17%מהמכסה שנקבעה לו בשנת ;3103

( )3

המכסה הסופית שתקבע לכל יצרן לא תעלה על  27%מעל היקף הייצור של היצרן בשנת  3103אך
לא תפחת מהמכסה שנקבעה לו בשנת .3103

לתשומת לבכם ,חלוקת המכסות בפועל תבוצע על ידי ועדת המכסות ,בשים לב לנסיבותיו של כל יצרן.
פניות בנושא חלוקת המכסות ,הנוגעות לנסיבותיו האישיות של יצרן ,ניתן להעביר לועדת המכסות עד  21ימים
לאחר הקצאת המכסה לפי אמות מידה אלו.
 1לעניין זה ,יצרן במגזר המושבי לרבות יצרן חלב שהינו בית ספר חקלאי.
 2בהתאם להחלטת ממשלה  3010הקובעת כי תחום החקלאות ופיתוח הכפר יצורף להגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית
בהתאם להחלטת ממשלה מספר .0101
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