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כדלקמן:

לאמץ את ההסכם שנחתם בין משרד ראש הממשלה ,משרד האוצר ,משרד החקלאות
ופיתוח הכפר ,התאחדות חקלאי ישראל ,התאחדות מגדלי בקר לחלב ומועצת החלב
בנושא מתווה רב-שנתי לייעול ענף הבקר לחלב (להלן – ההסכם) ,המצ"ב.
לפעול ליישום מתווה רב-שנתי ,כקבוע בהסכם ,שמטרתו לתמרץ התייעלות מואצת
בענף הבקר לחלב והפחתת העלות הממוצעת לייצור חלב ,כדי להביא להפחתה של
מחירי החלב ומוצריו לצרכן .ההתייעלות המואצת תושג באמצעות עידוד יצרנים
קטנים להפוך ליצרנים גדולים ,או לפרוש מייצור חלב; הגברת מערך ההדרכה
והמחקר בתחום רפת החלב; ויישום אמצעים חוקיים שונים העומדים לרשות
הממשלה להבטחת הפחתתם של מחירי מוצרי החלב לצרכן ,לרבות בהתאם לחוק
הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו –  ,6991הכל כאמור בהסכם.
להטיל על שרת החקלאות ופיתוח הכפר ועל שר האוצר לפעול לתיקון חוק תכנון
משק החלב ,התשע"א( 1166-להלן -חוק תכנון משק החלב או החוק) ותקנות תכנון
משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב) ,תשע"ב( 1161-להלן –
התקנות) ,וכל חקיקה אחרת הנוגעת לעניין ,באופן שייושם סעיף  5בהסכם.
לשם יישום הוראת סעיף  ,3להטיל על משרד החקלאות ופיתוח הכפר להפיץ בהקדם
האפשרי תזכיר חוק .כל שלבי החקיקה יהיו בתיאום עם משרד האוצר .תזכיר החוק
יובא לדיון בפני ועדת השרים לענייני חקיקה מוקדם ככל הניתן ,וזו תדון בתזכיר על
דעת הממשלה.
לפנות לוועדת הכנסת ,בהתאם לסעיף (16ג) לתקנון הכנסת ,על מנת לקצר את תקופת
ההנחה של הצעת החוק לקריאה ראשונה ,ולפי סעיף (11ב) לתקנון הכנסת ,על מנת
לקצר את תקופת ההנחה של הצעת החוק לקריאה שנייה ,והכל באופן שיאפשר
השלמת הליך החקיקה עוד במהלך כהונתה של הכנסת הנוכחית.
להטיל על שר האוצר להעביר לתקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר סך  111מיליון
ש"ח לשם מתן מענקים ליצרנים פורשים ולשם הסתגלות מיוחדת כאמור בהסכם.
להטיל על שר האוצר לתקצב ,תוספתית ,בתקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר1 ,
מסגרות העסקה נוספות של מדריכי שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות
ופיתוח הכפר בתחום הבקר לחלב.
להטיל על שרת החקלאות ופיתוח הכפר ושר האוצר למנות ועדת מעקב לשם בקרה
ופיקוח על יישום ההסכם והחלטת ממשלה זו .חברי הוועדה יהיו :נציג משרד
החקלאות ופיתוח הכפר והוא יהיה היו"ר ,נציג משרד האוצר ,נציג רשות המסים,
נציג מועצת החלב ונציג התאחדות מגדלי בקר לחלב .הוועדה תעקוב אחר יישום
הסכם זה והשגת יעדיו ,ובמידת הצורך תמליץ לשרי החקלאות ופיתוח הכפר והאוצר
על עדכון התכנית וצעדים שיידרשו לצורך מימוש העדכון.
להורות לשר האוצר לפרסם צו עדכני לשינוי צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה
על טובין (להלן" :צו תעריף המכס") ,באופן שהמכסים והמכסות החלים בייבוא
מוצרי חלב יעודכנו בהתאם למתווה המפורט בנספח א' להחלטה זו ,המהווה חלק
בלתי נפרד ממנה.
נספח א'

גבינה וקום (גבינות קשות וגבינות טריות) – פרט מכס :40.40
שיעור המכס הכללי יעודכן כמפורט להלן -
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פרט מכס
10.11.6111
טריה
גבינה
מחלב בקר
10.11.6111
טריה
גבינה
מחלב צאן
10.11.1191
גבינה מגורדת
10.11.3111
גבינה מעובדת
10.11.0111
גבינה עם גידים
כחולים
10.11.9111
גבינת חלומי
10.11.9191
גבינה אחרת

עד
36.61.1163
 ₪1.5לק"ג

שנת 1160

שנת 1165

שנת  1161ואילך

 ₪ 1.5לק"ג

 ₪ 1.5לק"ג

 ₪ 8.5לק"ג

 ₪ 60לק"ג

 ₪ 60לק"ג

 ₪ 60לק"ג

 ₪ 60לק"ג

 ₪ 61לק"ג

 ₪ 9.5לק"ג

 ₪ 9לק"ג

 ₪ 8.5לק"ג

 ₪ 61לק"ג

 ₪ 9.5לק"ג

 ₪ 9לק"ג

 ₪ 8.5לק"ג

 ₪ 61לק"ג

 ₪ 9.5לק"ג

 ₪ 9לק"ג

 ₪ 8.5לק"ג

 ₪ 61לק"ג

 ₪ 9.5לק"ג

 ₪ 9לק"ג

 ₪ 8.5לק"ג

 ₪ 1.5לק"ג

 ₪ 1.5לק"ג

 ₪ 1.5לק"ג

 ₪ 8.5לק"ג

 .6שיעור המכס והכמות במכסה ליבוא מכל העולם ( )WTOבפרט מכס  10.11למעט גבינה
טריה מחלב צאן יעודכן כמפורט להלן*-
מכסה במכס שיעור המכס במכסה
שנה
מופחת (טון)
 ₪ 5.1לק"ג
3,111
1163
 ₪ 5.1לק"ג
0,111
1160
 ₪ 5.1לק"ג
0,111
1165
 ₪ 5.1לק"ג
5,011
1161
1162
 -1161ואילך

1,111
1,511

 ₪ 5.1לק"ג
 ₪ 5.1לק"ג

 .6במידה ועד סוף שנת  ,1160לא ייחתמו הסכמי סחר נוספים אשר יכללו הטבה מכסית
נוספת ,בכמות של  1,111טון במכס של  ₪ 5.1לק"ג ומטה ,ועד סוף שנת  ,1165לא ייחתמו
הסכמי סחר נוספים אשר יכללו הטבה מכסית נוספת ,בכמות של  6,111טון נוספים במכס
של  ₪ 5.1לק"ג ומטה ,הכל במסגרת מכסה ליבוא של גבינות בפרטי המכס המפורטים
בפרט  ,10.11עם שותפות הסחר של מדינת ישראל ,תוגדל הכמות במכסה המפורטת בטבלה
לעיל כמפורט להלן –
בשנת  1165תוסף מכסה בסך רבע מהכמות החסרה לשם השלמת תוספת מכסה עד
א.
ל 1,111-טון אך לא יותר מ 511 -טון.
החל משנת  1161ועד לשנת  1161תוסף בכל שנה מכסה בסך שליש מהכמות
ב.
החסרה לשם השלמת תוספת מכסה עד ל 3,111 -טון .מובהר כי המכסה החסרה תביא
בחשבון את התוספת שהושלמה במסגרת סעיף א'.
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א .חמאה באריזות מתחת ל 1-ק"ג ,ממרחי תוצרת חלב ושמנים ושומנים אחרים המופקים מחלב
– פרטי מכס  40.4..0444 , 40.4..1400ו:40.4..0444 -
תיפתח מכסה כמותית ליבוא מכל העולם ( )WTOבשיעור מכס מופחת של 11%
שנה
כמות
במסגרת
מכסה בטון

עד
36.61.116
3
511

1160

1165

 1161ואילך

251

6111

6151

כמפורט להלן -

א .חלב ושמנת ,בלתי מרוכזים או שאינם כוללים תוספת של סוכר או של ממתיק אחר בעלי תכולת
שומן שאינה עולה על  –0%פרטי מכס  40.41.1444ו:40.41.0444 -
שיעור המכס הכללי יעודכן כמפורט להלן -
1160
עד
שנה
36.61.1163
55%
שיעור המכס 60%

1165

 1161ואילך

51%

01%

א .חלב ושמנת ,בלתי מרוכזים או שאינם כוללים תוספת של סוכר או של ממתיק אחר בעלי תכולת
שומן העולה על  –0%פרטי מכס  40.41.0444ו:40.41..444 -
.6

שיעור המכס הכללי יעודכן כמפורט להלן –
שנה
שיעור
המכס

.1

עד 36.61.1163
 ₪ 2לק"ג
אל"י מ11% -

1160
 ₪ 1.5לק"ג
אל"י מ11% -

 1161ואילך
1165
 ₪ 5.5לק"ג
 ₪ 1לק"ג
מ -אל"י מ11% -
אל"י
11%

תיפתח מכסה כמותית ליבוא מכל העולם ( )WTOבשיעור מכס מופחת של  11%כמפורט
להלן –
עד
שנה
36.61.1163
כמות במסגרת 511
מכסה בטון

1160

1165

 1161ואילך

251

6111

6151

ב .חלב ושמנת מרוכזים או כוללים תוספת סוכר או ממתיק אחר שאינם אבקה – פרט מכס
:40.40.0444

מזכירות הממשלה
- 4 -

שיעור המכס הכללי יופחת ל.01% -
ג .חובצה ,חלב ושמנת קרושים ,יוגורט ,כפיר וכן חלב ושמנת אחרים שהותססו או שהוחמצו אם
מרוכזים או אם כוללים תוספת של סוכר או של ממתיק אחר או של חומרים נותני טעם או
כוללים תוספת של פרי ,של אגוזים או של קקאו – פרט מכס :40.40
 .6שיעור המכס הכללי יעודכן כמפורט להלן-
שנה
שיעור
המכס

עד 36.61.1163
 ₪ 2לק"ג
אל"י מ11% -

1160
 ₪ 1.5לק"ג
אל"י מ11% -

 1161ואילך
1165
 ₪ 5.5לק"ג
 ₪ 1לק"ג
מ -אל"י מ11% -
אל"י
11%

 .1תיפתח מכסה כמותית ליבוא מכל העולם ( )WTOבשיעור מכס מופחת של  11%כמפורט
להלן-
שנה
כמות
במסגרת
מכסה
בטון

עד 36.61.1163
6111

1160
6151

1165
6511

 1161ואילך
1111

ד .חלב ושמנת מרוכזים או כוללים תוספת סוכר או ממתיק אחר באבקה שסיווגה בפרט מכס
 40.40.1444ו 40.40.0444 -וחמאה באריזות מעל  1ק"ג שסיווגה בפרט מכס :40.4..1404
עד לסוף שנת  1161עדכון המכסים והמכסות החלים ביבוא חלב ושמנת מרוכזים או כוללים
תוספת סוכר או ממתיק אחר באבקה שסיווגם פרט מכס  10.11.6111ו( 10.11.1111 -אבקת חלב)
וביבוא חמאה באריזות מעל  6ק"ג שסיווגה בפרט מכס  10.15.6131ייעשה בהסכמת משרד
החקלאות ומשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה.

