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 ,שלום רב
 2512אמות המידה להקצאת תוספת המכסות בענף החלב לעיזים לשנת 

 מכסות למשקים סגוריםולעניין חלוקת 
 

 
מיליון ליטר לעומת  2.3 -עקב החלטת שרת החקלאות ופיתוח הכפר להגדיל את היקף המכסה הארצית הכוללת ב

להלן אמות המידה  לחלוקת תוספת המכסה כפי שאושרו , (תוספת המכסה -להלן) 2155המכסה הארצית בשנת 
 ;החלוקה שהוצע למתווה לאחר דיון שנערך בהערות הציבור, על ידי שרת החקלאות

 
 2.1 –הוחלט להגדיל רכיב זה ב , לעניין רכיב המכסה המיועד למשקים המשווקים למחלבות חיצוניות .5

 ;מליון ליטר מתוך תוספת המכסה ולהקצות תוספת זו כדלקמן
 

 .ליטר 11,111לכל יצרן חלב עיזים תוקצה תוספת מכסה רוחבית בהיקף של   .א

תינתן בנוסף לאמור , ליטר  521,111 –שפחתי שמכסתם נמוכה מ ליצרני חלב עיזים במגזר המ .ב
 .ליטר 521,111תוספת מכסה נוספת לצורך הגדלת מכסתם עד לכמות של , לעיל' בסעיף א

בנוסף לאמור בסעיף , תינתן, ליטר 041,111 –ליצרני חלב עיזים במגזר השיתופי שמכסתם נמוכה מ  .ג
 .ליטר 041,111מכסתם עד לכמות של  תוספת מכסה נוספת לצורך הגדלת, לעיל' א

שמשקיהם , תינתן ליצרני חלב העיזים, לעיל' עד ג' כאמור בסעיפים א, לאחר תוספת המכסה .ד
 .ליטר 01,111תוספת מכסה נוספת בכמות של , 1נמצאים באזורי עדיפות לאומית

מעל  01%ה על לא תעל, יינתנו ככל שהמכסה שתקבע לכל יצרן, לעיל' עד ד' התוספות לפי סעיפים א .ה
 . 2155היקף הייצור של אותו יצרן בשנת 

בהתאם לקריטריונים שייקבעו , ליטר תינתן ליצרנים חדשים 211,111תוספת מכסה בהיקף של  .ו
 .להגשת בקשות להכרה ביצרני חלב עיזים חדשים" קול קורא"לעניין זה ויפורסמו במסגרת 

 
מליון ליטר כך שסך  1.2 –להגדיל רכיב זה ב  הוחלט, 2לעניין רכיב המכסה המיועד למשקים סגורים .2
 . מליון ליטר 5.5לפי רכיב זה תעמוד על סך של  המכסה  

 ועדת המכסות תקצה מכסה ליצרנים במשקים סגורים בהתאם להיקפי הייצור שלהם בפועל ולא יותר 
 .ליטר לכל יצרן 511,111 -מ 

הפועלים בהתאם לתנאים הקבועים , ועדת המכסות תהא רשאית להכיר ביצרני חלב עיזים חדשים
 .ולהקצות להם מכסה מתוך רכיב המכסה המיועד למשקים  אלו בלבד, למשקים סגורים 

 
 

 ,בכבוד רב
 
 
 

 שייקה דרורי
 ר ועדת המכסות"יו
 

                                                           
1

עדיפות לאומית הקובעת כי תחום החקלאות ופיתוח הכפר יצורף להגדרת ישובים ואזורים כבעלי  2030בהתאם להחלטת ממשלה  
 .5121בהתאם להחלטת ממשלה מספר 

2
משק "יצרני חלב עיזים אשר משווקים את החלב למחלבה הפועלת במשקם בלבד והוכרו כיצרני חלב הפועלים בתנאי  –" משקים סגורים" 

 .בהתאם לתנאים והדרישות הקבועים בעניין זה, "סגור

 


