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           05-120-00  

 ,לכבוד
 יצרני חלב כבשים

 
 ,שלום רב

 
 2512אמות המידה להקצאת תוספת המכסות בענף החלב לכבשים לשנת 

 מכסות למשקים סגוריםולעניין חלוקת 
 

 
מיליון  0252 -עקב החלטת שרת החקלאות ופיתוח הכפר להגדיל את היקף המכסה הארצית הכוללת ב

להלן אמות המידה  לחלוקת תוספת , (תוספת המכסה -להלן) 5100ליטר לעומת המכסה הארצית בשנת 
החלוקה  ר למתווהלאחר דיון שנערך בהערות הציבו, המכסה כפי שאושרו על ידי שרת החקלאות

 ;שהוצע
 

מיועדת ליצרני חלב אשר יוכרו , ליטר 511,111מכסה בהיקף של , כי מתוך תוספת המכסה, יצוין
" אמות מידה להכרה ביצרני חלב כבשים לייצור בתנאי משק סגור"כמשקים סגורים בהתאם למסמך 

 50252052מיום 
הפועלים בהתאם לתנאים הקובעים , ועדת המכסות תהא רשאית להכיר ביצרני חלב כבשים חדשים

ולהקצות להם מכסה מתוך רכיב המכסה המיועד למשקים סגורים כאשר , כאמור, באמות המידה
 2ליטר לכל יצרן 011,111 –הקצאת המכסה תיעשה בהתאם להיקפי הייצור שלהם בפועל ולא יותר מ 

 
 ;תוקצה כדלקמן, ליטרמליון  0212בהיקף של , המכסה יתרת תוספת

 
תינתן ליצרני חלב הכבשים לצורך צמצום הפערים בין , אלף ליטר 072 –מכסה בהיקף כולל של כ  02

 :באופן הבא, מכסתם למכסת הבסיס

 
מכסת  –להלן )טר לי 02,111 –שמכסתם נמוכה מ , ליצרני חלב כבשים במגזר המשפחתי 2א

מההפרש בין מכסת החלב שנקבעה להם  21% –תינתן תוספת מכסה בהיקף של כ , (הבסיס
 2לבין מכסת הבסיס 5100בשנת 

מכסת  –להלן ) ליטר 052,111 –שמכסתם נמוכה מ , ליצרני חלב כבשים במגזר השיתופי 2ב
מההפרש בין מכסת החלב שנקבעה להם  21% –תינתן תוספת מכסה בהיקף של כ , (הבסיס
 2לבין מכסת הבסיס 5100בשנת 

 
אלף  572 –בהיקף כולל של כ תחולק תוספת מכסה , 0לאחר הקצאת המכסה כאמור בסעיף  52

, ולא הוקצתה להם מחדש 5101 –ו  5117ליצרני חלב כבשים שמכסתם הופחתה בשנים ,  ליטר
  2לעיל 0לרבות ההקצאה בסעיף 

, הם מחדשה לתסך הגריעה שטרם הוקצמ 52% –כ הקצאה זו תינתן ליצרני החלב בשיעור של 
 2כאמור

 
 01%ייצורו לפחות  5100כי תוספות המכסה יינתנו ליצרני חלב כבשים אשר בשנת , יודגש

 2מהמכסה שנקבעה להם
 
 

  
 

 


