להלן הנקודות הרלבנטיות לרפתנים בהצעת ההחלטה לממשלה להגברת התחרות
והפחתת מחירי מוצרי החלב

 .1הקפאת מכסות ייצור – המכסות לשנים  2012-2016יקבעו על פי המכסה לשנת .2011
המשמעות :אין תוספות של מכסה.
 .2יצור מעבר למכסה – החל משנת  2012יתאפשר יצור חלב מעבר למכסה וניתן יהיה
למכור כמות זו ללא הגבלת כמות או מחיר או מחלבה מסוימת ע"פ עקרונות תחרות
חופשית .המשמעות :ביטול התכנון בפועל ,הגדולים ייצרו מעבר למכסה ולא יהיה
דרישה לחלב במכסה של יצרנים קטנים .
 .3החל משנת  2012כמות התת-ביצוע השנתית תופחת מהמכסה.המשמעות :יצרנים
שיהיו בתת ביצוע מכסתם תגרע גם אם מדובר באי ביצוע חד פעמי.
.4רפתות קטנות :לרפתות שמכסתן מתחת ל 700-אלף ליטר ,ניתן יהיה להקצות מכסה עד
לכמות זו ,ובתנאי שתוספת זו לא תגרום לחריגה מהמכסה הלאומית ולא יותר מ 15-מיליון
ליטר בשנה.המשמעות :לא ניתן יהיה ליישם החלטה זו ולהגדיל באופן ממשי את היצרנים
הקטנים.משום שיבוא הגבינות הצפוי יגרום להקטנת המכסה ולא להגדלתה.
.5מכירת מכסה :החל משנת  2012ניתן יהיה למכור מכסה לכל בעל נחלה! המשמעות:בעלי
הון ישתלטו על הייצור ומאחר ומותר לייצר מעבר למכסה "חלב תחרותי" הם יגדילו את
הייצור ע"ח יצרנים קיימים מההתיישבות.
.6מגזרים:החל משנת  2017ניתן יהיה למכור מכסת חלב בין המגזרים – מושבים
וקיבוצים.
המשמעות :סופה של הרפת המשפחתית.
.7מחיר מטרה:החל משנת  2011מחיר המטרה לא יקבע ע"י ממוצע של כל הרפתות ,אלא
עפ"י
ממוצע של:
 90%מהרפתות היעילות בשנת .2011
 80%מהרפתות היעילות ב.2013-
 70%מהרפתות היעילות ב.2014-
המשמעות :שחיקה של לפחות  10אג' ממחיר המטרה.
.8תמיכה ברפת הקטנה:החל מהרבעון האחרון לשנת  2011ועד תום שנת 2014יופחת היטל
המועצה ב  1אג' לרפתות הקטנות והן יקבלו סובסידיה ע"ס  2.7אג' לכל ליטר משווק.

המשמעות :מ 2015-הרפתות הקטנות יישארו עם השחיקה ללא התמיכה .הקטנת מקורות
המועצה תפגע בשירותים שהיא מסוגלת לספק בענף.
.9הגבלים עסקיים :יבוטל הפטור מהסדר כובל לשיווק תוצרת חקלאית ולא ניתן יהיה
לתכנן את הייצור והשיווק .המשמעות :לא ניתן לקיים הסדרים ליצור ושיווק בענף.
.10יבוא:יבוטלו בהדרגה המכסים על יבוא גבינות קשות ואבקת חלב ושוק היבוא יפתח
במלואו .המשמעות :היבוא יביא לצמצום הענף בהיקף של  30-50אחוזים וכמובן שלא ניתן
לקיים ענף מתוכנן.

משמעות הסעיפים הנ"ל היא כי לא ניתן יהיה לתכנן עוד את משק החלב ומעל
 400רפתות יחדלו מלהתקיים והאחרות ,אם ישרדו ,הכנסתן תצטמצם באופן
דרסטי !!

