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"בטבת,תשע"בכ
2012ינואר,11

 2012עקרונות לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לכבשים לשנת הנדון:    
 

 פניה שניה לקבלת הערות הציבור:
 
 

פ המכסות וועדת החקלאות משרד ביום החלב1/12/11רסמו בענף האישיות המכסות לחלוקת מתווה

והתייעצותנ לאחרקבלתהערותהציבור במתווהלכבשים. שינוי וספתשקוימהאצלשרתהחקלאותנשקל

.1.12.11שפורסם.להלןמובאבפניהציבורמתווהנוסףלזהשפורסםביום

יובהר,כישרתהחקלאות,לאחרשתקבלאתהערותהציבורלמסמךזהולאחרשתקייםהתייעצותעםמועצת

םלהלןשניהמתווים.החלב,תשקולאיזהמשניהמתוויםלאמץ.לשםהנוחותמפורטי

 כללי  .א
 

המכסותבענףהחלבלכבשיםתוספתמגבשבימיםאלהאתהעקרונותלחלוקתמשרדהחקלאותופיתוחהכפר

עקבהחלטתשרתהחקלאותופיתוחהכפרלהגדילאתהיקףהמכסההארציתהכוללתב2012לשנת 0.0-,

 .1"תאתכנון"ספתהמכסה(בהתאםלהמלצתתו-)להלן2011מיליוןליטרלעומתהמכסההארציתבשנת



הכבשים חלב ליצרני לחלוקתתוספתהמכסותהאישיות משקפיםאתהמתווההמתגבש העקרונותשלהלן

בכתובת: החקלאות, משרד של האינטרנט באתר בו לעיין ניתן החקלאות. שרת למדיניות בהתאם

lwww.moag.gov.iובאתרהאינטרנטשלמועצתהחלבבכתובת:www.milk.org.il.

המשרדמעונייןלקבלאתהערותהציבורלמתווהזה,בטרםיוחלטעלנוסחוהסופי.


לעשותזאתבפניהבכתבלמראהו מוזמן זה, להציעהצעותבעניין או להעיר להשיג, דאלפרטכלהמעוניין

ולצייןבנושאהפנייה:"עקרונותחלוקת0415113-03,אובאמצעותפקס:ehuda@moag.gov.ilלדוא"ל:

".2012תוספתמכסותבענףהכבשיםלחלבלשנת

.03-0415403לקבלתפרטיםנוספים,ניתןלפנותלמראהודאלפרטבטלפון:


לאחרמועדזהולאחרעיוןבפניותשיתקבלועדלמועדהאמור,.1.1231.-עדליוםהניותישלהעביראתהפ

,ויפורסמולציבורלידיעה.2012יגובשובאופןסופיהעקרונותלחלוקתתוספתמכסותחלבהכבשיםלשנת


מקרה פרטי של יצרן יודגש: במסגרת פניה זו לא יידונו בקשות לקבלת מכסה אישית או הערות הנוגעות ל

 ספציפי שאין בהן כדי להעלות נושאים עקרוניים הנוגעים לאמות המידה הכלליות.

 

                                                 
1

"תא תכנון" חלב הינו צוות הכולל את נציגי משרד החקלאות, מועצת החלב, היצרנים והמחלבות. צוות זה בוחן את ההיקף החזוי של צריכת  

 החלב וממליץ לשרת החקלאות על קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנה הקרובה.

http://www.moag.gov.il/
http://www.moag.gov.il/
http://www.milk.org.il/
mailto:ehuda@moag.gov.il
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 לתשומת לב:

אין בפרסום הודעה זו כדי להוות התחייבות כלשהיא לחלוקת תוספת המכסות בהתאם לעקרונות אלה, או 

קת תוספת מכסה ליצרן או לכל משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות או חלקן, או משום התחייבות להענ

אדם או תאגיד אחר. לאחר שייבחנו ההערות שיתקבלו מהציבור, ויגובש המתווה הסופי, ניתן יהיה להחליט 

.על אי הקצאת תוספת מכסה או על הקצאת תוספת מכסה בהיקף שונה מזה שפורסם



(:1.12.11מתווהא')פורסםלהערותביום



השלהקצאתתוספתהמכסה,הואהשבתהמכסותשנגרעומיצרניםבשניםהעיקרוןהמרכזיבבסיסמודלז

תהמתחתלמכסתהבסיס,כפישיפורטלהלן;היי2011העדפתיצרניםשמכסתםבשנת,תוך2010–ו2001



שמכסתםבשנת .1 תוקצהתוספתמכס05,000לאעלתהעל2011ליצרניםבמשקהמשפחתי, הליטר,

2001בהיקףשלסךהמכסהשנגרעהמהםבשנים 2010–ו עדלהיקףוטרםהוקצתהלהםמחדש,

.ליטר05,000מכסהשל

שמכסתםבשנת .2 תוקצהתוספתמכסה425,000לאעלתהעל2011ליצרניםבמשקהשיתופי, ליטר,

2001בהיקףשלסךהמכסהשנגרעהמהםבשנים 2010–ו עדלהיקףוטרםהוקצתהלהםמחדש,

 .ליטר425,000מכסהשל

–ו2001מהיקףההפחתהממכסתםבשנים50%-יתרתהמכסהתוקצהלכללהיצרניםבשיעורשלכ .3

 .2010

 

לעיל, ואשר לאחר הקצאת התוספת כאמור לא  2 –ו  1יובהר, כי ליצרנים שמקבלים תוספת כאמור בסעיפים 

 50% –, תוקצה מכסה נוספת בשיעור של כ 2010 –ו  2007יקבלו את מלוא המכסה שהופחתה מהם בשנים 

.2010 –ו  2007מיתרת היקף המכסה שהופחתה מהם בשנים 



מתווהב':


  - 2012עקרונות חלוקת תוספת המכסה הארצית הכוללת לשנת 


חוקהחלבקובעאתהעקרונותהמרכזייםשלפיהםישלהקצותמכסותבמשקהחלב:חלוקתהמכסותבשנים

מבוססגםמודלהקצאתתוספתקודמות עקרונותאלו על יצרניםופריסתההתיישבות. צמצוםפעריםבין ,

בענףהחלבלכבשים,ובאופןמיוחד,עלהשאיפהלצמצםאתפעריהמכסותביןהיצרנים2012המכסהלשנת

 בשנים מיצרנים שנגרעו המכסות 2001והשבת בשנ2010–ו שמכסתם יצרנים העדפת תוך וזאת , 2011ת

יתהמתחתלמכסתהבסיס,כפישיפורטלהלן;יה
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ליטרבמשק425,000-ליטרבמשקהמשפחתיו05,000לאעלתהעל2011ליצרנים,שמכסתםבשנת .1

תוקצהתוספתמכסהבהיקףשלכ עלמנת35%-השיתופי, מסךמכסתהחלבשישלהשליםלהם,

שיגיעולמכסהזו,דהיינומכסתהמינימום.

מסךהמכסה31%-.לעיל,תינתןליצרניםתוספתנוספתשלכ1ןהתוספתהאמורהבסעיףלאחרמת .2

וטרםהוקצתהלהםמחדש.תוספתכאמורבסעיףזה,תחושב2010–ו2001שנגרעהמהםבשנים

 לאחרמתןהתוספתהראשונה.

 

 בשנת כבשיםאשר חלב ליצרני יינתנו זה, מסמך לפי המכסה תוספות כי 2011מובהר, לפחות 00%ייצרו

.2011מהמכסהשנקבעהלהםלפיאומדןהיקףהייצורלשנת

לענייןזה,אומדןהיקףהייצוריחושבלפיהייצורבפועלשלהיצרןביחסלמכסתולפינתוניהייצורכפישיהיו

מעודכניםבמועצתהחלבבמועדהקצאתהמכסות.



 
 ות, בשים לב לנסיבותיו של כל יצרן.חלוקת המכסות בפועל תבוצע על  ידי ועדת המכס

 

 


