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 (בענף הבקר 1026מדיניות הפיתוח לשנת )תקנות תכנון משק החלב 
 1026–ו"עהתש, (הוראת שעה)

 

 ,(החוק –להלן ) 10221–א"עהתש, לחוק תכנון משק החלב 83-ו 21בתוקף סמכותי לפי סעיפים 

  :תקנות אלה ןמתקיאני , ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,עם מועצת החלב התייעצותב

 הגדרות: 'פרק א

– בתקנות אלה  .2 הגדרות

תיקוני )כמשמעותו בחוק ההתייעלות הכלכלית –" אזור עדיפות לאומית"

, 10022–ט"התשס, (1020-ו 1002חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 

 4)ג "התשע, באבח "מיום כ 666ובהתאם להחלטת הממשלה מספר 

 (.1028באוגוסט 

לשנה  שקבע השר, בקר לחלבהיקף הייצור הכולל  –" היקף הייצור הכולל"

 ;לחוק 4סעיף לפי  , מסוימת

  ;לחוק 5סעיף כמשמעותה ב – "ועדת המכסות"

יצרן שבמשך כל אחת משלוש השנים  –" ביצוע מתמשך-יצרן בתת"

מהיקף  28%-ייצר פחות מ, למעט השנה השוטפת, הרצופות האחרונות

ושלא הגדיל את היקף הייצור שלו בשנת , המכסה שהוקצתה לו בכל שנה

 ;1024היקף הייצור שלו בשנת ביחס ללפחות   20% -ב 1025

לאי או מכון יצרן שאינו יצרן שיתופי ואינו בית ספר חק –" יצרן מושבי"

 ;מחקר חקלאי

 600,000 -קטן משהיקף המכסה שנקבעה לו  מושבייצרן  –" יצרן קטן"

 ;ליטר

  –כל אחד מאלה  –" יצרן שיתופי"

קיבוץ מתחדש  , יצרן שמכסתו נקבעה לראשונה בהיותו קיבוץ שיתופי( 2)

 ;או מושב שיתופי

או מושבים  יצרן שהוא אגודה שיתופית שחברים בה עד שלושה קיבוצים( 1)

 ; ושנקבעה לו מכסה לפי דין לפני תחילתו של החוק, שיתופיים

                                                 
1

 .267' עמ, א"ח התשע"ס 
2

 .557' עמ, ע"התש; 752' עמ, ט"ח התשס"ס 



2 

 

 

 ;לתקנות האגודות( 6)1כהגדרתו בתקנה  –" מושב שיתופי"

 ;חלק ממכסה –" מנת מכסה"

 ;לתקנות האגודות( ב()5)1כהגדרתו בתקנה  –" קיבוץ מתחדש"

 ;לתקנות האגודות( ב()5)1כהגדרתו בתקנה  –" קיבוץ שיתופי"

 ;לפי העניין, השנה שבה נבחנת הבקשה או נדון הנושא –" השנה השוטפת"

 –ו "התשע, (סוגי אגודות)תקנות האגודות השיתופיות  –" תקנות האגודות"

2225; 

העברת )תקנות תכנון משק החלב  -" 1024תקנות מדיניות הפיתוח לשנת "

( הבקרבענף  1024ומדיניות הפיתוח לשנת  1026עד  1024מכסות בשנים 

 .10243-ד"תשע, (הוראת שעה)

 

 1026בשנת בענף חלב הבקר חלוקת היקף הייצור הכולל : 'פרק ב

 

שמירת היחס 

הקיים בין סוגי 

 יצרנים

על יחס קבוע בין סך כל  בפעולותיה לפי סימן זה תשמור ועדת המכסות .1

מכסותיהם של היצרנים המושביים לסך כל מכסותיהם של היצרנים 

 :כמפורט להלן, הקיבוציים

 ;מהיקף הייצור הכולל 41% –סך כל מכסותיהם של היצרנים המושביים ( 2)

מהיקף הייצור  53% –סך כל מכסותיהם של היצרנים הקיבוציים ( 1)

 .הכולל

 

הקצאת מנות 

מכסה של 

יצרנים שפרשו 

ולא היו זכאים 

להעבירן 

 ליצרנים אחרים

מתוך ההיקף הכולל של מנות המכסה של יצרנים קטנים שפרשו מייצור  .8

לתקנות ' לפרק ב' אשר התקבלו אצל היצרנים האמורים לפי סימן א, חלב

ושהיצרנים האמורים לא היו זכאים להעבירן , 1024מדיניות הפיתוח לשנת 

, 1024לתקנות מדיניות הפיתוח לשנת ( ג)10י תקנה ליצרנים אחרים לפ

בהיקף של  מנת מכסהליצרנים קטנים  1026בשנת תקצה ועדת המכסות 

 . ליטר 8,340

 

                                                 
3
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תוספות הקצאת 

יצרנים מכסות ל

  קיימים

תקצה ועדת המכסות לכל יצרן שאינו יצרן בתת ביצוע  1026 בשנת (א) .4

מנת  ותוספת, 1025את המכסה בהיקף שנקבע לו בשנת מתמשך 

 . לפי העניין, 5ובתקנה  (ב)ת משנה כסה כמפורט בתקנמ

 

 :מנות מכסה נוספות כמפורט להלן ליצרניםועדת המכסות תקצה  (ב)  

 ;ליטר 14,000מנת מכסה בהיקף של  -לכל יצרן שיתופי   (2)

יצרן שיתופי שהוא אגודה שחברים בה עד שלושה ואולם ל

במכפלת מספר האמורה מנת המכסה  תוקצה, קיבוצים

ואשר  ,ההחברים ב או המושבים השיתופיים הקיבוצים

 ;הויתרו על מכסתם לטובת

בתוספת מנת המכסה  1025מושבי שמכסתו בשנת לכל יצרן  (1)

ובניכוי תוספות המכסה שהועברו אליו לפי , 8לפי תקנה 

אינה , 1024לתקנות מדיניות הפיתוח לשנת ' לפרק ב' סימן א

 80,800מנת מכסה בהיקף של  – ליטר 600,000עולה על 

  ;ליטר

מנת מכסה  –( 8)כאמור בפסקה לכל יצרן מושבי שאינו יצרן   (8)

   ;ליטר 12,300בהיקף של 

שהוא אגודה שיתופית שנקבעה לה מכסה מושבי לכל יצרן   (4)

 .ליטר 65,400מנת מכסה של  –לפני תחילתו של החוק  

 

השלמת מכסות 

ליצרנים 

 שיתופיים

 

תקצה תוספות מכסה ליצרנים שיתופיים כמפורט ועדת המכסות   .5

 :להלן

ליצרן שיתופי באזור עדיפות לאומית שמכסתו לאחר קבלת ( 2)

 –מיליון ליטר  8.8אינה עולה על ( 2()ב)4תוספת המכסה לפי תקנה 

אך , מיליון ליטר 8.8 –מנת מכסה בהיקף הדרוש להשלמת מכסתו ל 

 ;ליטר 860,000 -לא יותר מ

שמכסתו לאחר , ליצרן שיתופי שאינו באזור עדיפות לאומית( 1)

מיליון  8.1אינה עולה על ( 2()ב)4קבלת תוספת המכסה לפי תקנה 

מיליון  8.1 -מנת מכסה בהיקף הדרוש להשלמת מכסתו ל –ליטר 

 .ליטר 860,000 -אך לא יותר מ, ליטר

 

הקצאת מכסה 

למבקשי מכסות 

מליון ליטר  8.8בהיקף של תקבע זכאות למכסה ועדת המכסות   ( א) .6

לשישה מבקשי מכסות שיהיו יצרנים שיתופיים חדשים באיזור 
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שיתופיים 

 חדשים

 

אסמכתאות ליכולתם להעמיד מקורות שהציגו , עדיפות לאומית

לפחות לצורך הקמת רפת לייצור חלב ₪ מיליון  20מימון בהיקף של 

היו יותר ;  (ב)משנה כמפורט בתקנת , בהיקף המכסה שתוקצה להם

תבחר ועדת המכסות שישה מהם בדרך של , משישה מבקשי מכסות

 .הגרלה

 

יידרשו מבקשי מכסות לפי , יכולת מימון להקמת רפתלהוכחת  (ב)  

 :את המסמכים הבאיםלוועדת המכסות להציג ( א)תקנת משנה 

אישור מרואה חשבון מוסמך על היותו של מבקש המכסה בעל  ( 2)

 ; (א)מקורות מימון בהיקף המפורט בתקנת משנה 

על , להנחת דעתה של ועדת המכסות ,מסמכים המעידים ( 1)

לרבות אישור ממוסד פיננסי , קיומם של מקורות המימון האמורים

ותצהיר בחתימתו של הגורם שהעמיד לרשות מבקש  או מוכר

 . ה את המימוןהמכס

 

ועדת המכסות תפעל לקביעת המכסות ליצרנים שיתופיים חדשים  (ב)  

קביעת )בתקנות תכנון משק החלב ' בהתאם לפרק ג, לפי תקנה זו

בכפוף ו( תקנות קביעת מכסות -להלן) 1024 –ד "התשע, (מכסות חלב

 .שלהלן( ה) -ו( ד)להוראות 

 

ולשם הבטחת , קביעת מכסותלתקנות  24ף האמור בתקנה על א (ד) 

תקצה ועדת , 1026של חלב ומוצריו בשנת לציבור אספקה סדירה 

, ליון ליטרימ 20שהיקפן הכולל לא יעלה על המכסות מנות מכסה 

מתוך סך המכסות המיועדות להקצאה למבקשי מכסות חדשים לפי 

; ליטר לכל יצרן 45,100במנות של , ליצרנים שיתופיים, תקנה זו

, צרן שיתופי שהוא אגודה שחברים בה עד שלושה קיבוציםואולם לי

תוקצה מנת המכסה האמורה במכפלת מספר הקיבוצים או 

ואשר ויתרו על מכסתם , המושבים השיתופיים החברים בה

 .לטובתה

 

תהיה , (ד)לפי תקנת משנה ן שיתופי ליצר מכסה שהוקצתהמנת  (ה) 

תיחשב כחלק ממכסת החלב השנתית והיא , ותוספת זמנית למכסת

לשנת , ת תשלום ממחלבה בעד ייצור החלבלעניין קבל, שנקבעה לו

שהוקצו  מכסהאת מנות הועדת המכסות תגרע  1026בשנת ; 1026

אף אם לא התקיימו לגביהם הנסיבות , (ד)פי תקנת משנה ליצרנים ל
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 .לתקנות קביעת מכסות( א)5המנויות בתקנה 

 

 תוקף: 'פרק ג

 

 ז"טבת התשעב 'בעד יום , (ה)5למעט תקנה  , תוקפן של תקנות אלה  ( א)  .6 תוקף

 (.1026בדצמבר  82)

 (.1026בדצמבר  82)____ עד יום ( ד)5תוקפה של תקנה  (ב)  

   

 
 

 
 

 (1026____________) ו"התשע___________ 
 (8 -4652חמ )

 אורי יהודה אריאל הכהן
 

 החקלאות ופיתוח הכפר שר


