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 3510לשנת  לבקר לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב אמות מידה 
 
 

 בקרהחלטת שרת החקלאות ופיתוח הכפר להגדיל את היקף המכסה הארצית הכוללת של חלב בהמשך ל

ובהתאם , (תוספת המכסה –להלן ) 3163ת המכסה הארצית בשנת מיליון ליטר לעומ 31 -ב , 3162בשנת 

המאשרת את הסכם העקרונות לעניין מתווה רב שנתי  36061063מיום  7655להחלטת הממשלה מספר 

להלן אמות המידה לחלוקת תוספת , (החלטת הממשלה –להלן ) 61061063לייעול ענף הבקר לחלב מיום 

בשינויים המחויבים , שרד החקלאות ופיתוח הכפר בעניין זהלמדיניות הקיימת של מבהתאם  המכסה

 ;מהחלטת הממשלה כאמור

 
מתוספת  75%שהם , ליטר מתוך תוספת המכסה 11,111,,66 - חלוקת המכסות למגזר השיתופי .6

 :יחולקו ליצרני החלב במגזר השיתופי באופן הבא, המכסה
 

  ;ליטר ליצרן 40,055בהיקף של   ,לכל יצרןרוחבית תוספת  .א

, מכסה נוספתתוקצה ', לאחר מתן התוספת כאמור בסעיף קטן א -חיזוק משקי פריפריה  .ב

 .1תמשקיהם נמצאים באזור עדיפות לאומיליצרני חלב ש,  ליטר 10,555בכמות של 

 
מתוספת  2%,שהם , ליטר מתוך תוספת המכסה 0,7,1,111 - המשפחתיחלוקת המכסות למגזר  .3

ומעלה ליטר  511,111א והשהיקף מכסתם ר המשפחתי יחולקו ליצרני החלב במגז, המכסה
 :באופן הבא, ושמתווה ההתייעלות וניוד המכסות לפי החלטת הממשלה אינו חל עליהם

 
   ; ליטר ליצרן 44,055בהיקף של  , כאמורחלב  לכל יצרןתוספת רוחבית  .א

 .  2מנות מכסה כאמורלוש יהיו זכאים לש, יצרני חלב שהינם אגודות יצרניות 

מכסה מנת תוקצה ', לאחר מתן התוספת כאמור בסעיף קטן א -ק משקי פריפריה חיזו .ב

 .לאומיתליצרני חלב שמשקיהם נמצאים באזור עדיפות ,  ליטר 15,555בכמות של , נוספת
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ליישום  תיקוני חקיקה)לחוק ההתייעלות הכלכלית ( אזורי עדיפות לאומית)ו "לפי פרק כ //1//421מיום  4242על פי החלטת ממשלה מספר  

 (.///2-4//4התכנית הכלכלית לשנים 
2

 .בשינויים המחויבים מהחלטת הממשלה 42121/4להחלטת ועדת המכסות בעניינם של יצרנים אלו מיום בהתאם  
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 :מותנית בקיומם של התנאים הבאים, לעיל 3 –ו  1תוספת המכסה לפי סעיפים הקצאת 

 .  3היצרן אינו נמצא בתת ביצוע מתמשך (6)

  ;43163ו בשנת מהמכסה שנקבעה ל 17% לפחותהיצרן ייצר  (3)

, שנקבעה לומהמכסה  17% -לה היה זכאי היצרן במידה והיה מייצר למעלה מתוספת המכסה 

 . ,316 תישמר לזכותו עד סוף שנת

וועדת המכסות  ועדת המכסותנקבעו על ידה אשר תנאים מיוחדים אשר לא עמדו ביצרנים לגבי  (2)

 .5 3162תוספת מכסה לשנת יצרנים אלו ין מקום להקצות לשאהחליטה  

 
 
 .בשים לב לנסיבותיו של כל יצרן, חלוקת המכסות בפועל תבוצע על  ידי ועדת המכסות, תשומת לבכםל
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 .//11/41/מיום " הוראות לעניין הפחתת מכסה בגין תת ביצוע מתמשך"בהתאם למסמך  
4

 .וקת המכסותבהתאם לנתונים הקיימים במועצת החלב במועד חל 
5

 .בהתאם לחוק, תינתן רק לאחר שניתנה ליצרן הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניה, יובהר כי החלטת ועדת המכסות בעניין זה 


