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 3510עקרונות לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לעיזים לשנת 
 ולעניין חלוקת מכסות למשקים סגורים

 
 פניה לקבלת הערות הציבור:

 
 כללי  .א

 
המכסות בענף החלב  תוספתמגבש בימים אלה את העקרונות לחלוקת  ופיתוח הכפרמשרד החקלאות 

, עקב החלטת שרת החקלאות ופיתוח הכפר להגדיל את היקף המכסה הארצית 2013לעיזים לשנת 

 תוספת המכסה(. -)להלן 2012ליטר לעומת המכסה הארצית בשנת  ןמיליו 2.3 -הכוללת ב

 
מיועדת ליצרני תהא תוספת המכסה, סך , החליטה שרת החקלאות כי 1בהתאם להמלצת "תא תכנון"

רכיב המכסה המיועד ליצרני חלב אין צורך בתוספת להיות ו חלב עיזים המשווקים למחלבות חיצוניות

 .2ב"משקים סגורים"עיזים 

העקרונות שלהלן משקפים את המתווה המתגבש לחלוקת תוספת המכסות האישיות ליצרני חלב העיזים 

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

www.moag.gov.il  :ובאתר האינטרנט של מועצת החלב בכתובתwww.milk.org.il. 

 ת הערות הציבור למתווה זה, בטרם יוחלט על נוסחו הסופי.ועדת המכסות מעוניינת לקבל א
 

כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בעניין זה, מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב לחבר ועדת 

ולציין  8739485-03, או באמצעות פקס:  ehuda@moag.gov.ilהמכסות, מר אהוד אלפרט לדוא"ל: 

פניות שלא הועברו ". 2013בנושא הפנייה: "עקרונות חלוקת תוספת מכסות בענף העיזים לחלב לשנת 

 באופן זה לא ייבחנו. 

דורית אשכנזי בטלפון: לו/או  03-9485493לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות למר אהוד אלפרט בטלפון: 

03-9567450. 

לאחר מועד זה ולאחר עיון בפניות שיתקבלו עד למועד  .12.201202.עד ליום ת הפניות יש להעביר א

ידיעת , ויפורסמו ל2013האמור, יגובשו באופן סופי העקרונות לחלוקת תוספת מכסות חלב העיזים לשנת 

 ציבור.ה

                                                           
 של החזוי ההיקף את בוחן זה צוות. והמחלבות היצרנים, החלב מועצת, החקלאות משרד נציגי את הכולל צוות הינו חלב" תכנון"תא  1

 .הקרובה לשנה הכולל המקומי הייצור היקף קביעת על החקלאות לשרת וממליץ החלב צריכת
כיצרני חלב הפועלים בתנאי  והוכרויצרני חלב עיזים אשר משווקים את החלב למחלבה הפועלת במשקם בלבד  –"משקים סגורים"   2

 "משק סגור", בהתאם לתנאים והדרישות הקבועים בעניין זה.

http://www.moag.gov.il/
http://www.moag.gov.il/
http://www.milk.org.il/
mailto:ehuda@moag.gov.il
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יודגש: במסגרת פניה זו לא יידונו בקשות לקבלת מכסה אישית או הערות הנוגעות למקרה פרטי של יצרן 

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

 
אין באמור לעיל, משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות או חלקן, או משום התחייבות להענקת תוספת 

 מכסה ליצרן או לכל אדם או תאגיד אחר.

 
 לתשומת לב:

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

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

 
 לגופו של עניין:  .ב

 
מליון ליטר,  2.3ניות, בהיקף של ליצרני חלב המשווקים למחלבות חיצו תהמכסה המיועד תוספת .1

 כדלקמן;תחולק 

 –וכ  3במגזר המושבי ליטר לכל יצרן 30,000 –בהיקף של  כ  -לכל יצרן רוחבית תוספת  .א

 ;במגזר השיתופיכל יצרן לליטר  90,000

השלמת מכסות תוקצה תוספת מכסה לצורך לאחר מתן התוספת כאמור בסעיף קטן א',  .ב

מכסת הבסיס  מכסת הבסיס.נמוכה מ 2012יצרנים שמכסת החלב שנקבעה להם בשנת ל

 ליטר. 480,000 -השיתופי במגזר ליטר ו 160,000 אהיבמגזר המשפחתי 

, יהיו זכאים 4משקים המצויים באזור עדיפות לאומית – חיזוק משקי הפריפריה        .ג

 6,000 - בהיקף של כ ב', -, מעבר לאמור בסעיפים קטנים א' ונוספתמכסה תוספת  תלהקצא

 ליטר ליצרן במגזר השיתופי. 18,000 –ליטר ליצרן במגזר המושבי וכ 

 וקצה תליטר מתוך תוספת המכסה  300,000של כולל מכסה בהיקף  –יצרנים חדשים  .ד

 לשלושה עד חמישה יצרנים חדשים, מהמגזר השיתופי או מהמגזר המושבי. 

אמות "במסגרת מכיוון שטרם הוקצו מכסות ליצרנים חדשים למבקשים שהגישו בקשה 

 יוםשפורסם ב "2012לשנת  להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף העיזים לחלב המידה 

מתוך סך הבקשות  2013לשנת היצרנים החדשים (, ייבחרו 2012נוהל  –)להלן  19/6/12

 ובהתאם לקריטריונים שנקבעו בו. 2012במסגרת נוהל שהוגשו 

                                                           
3

 לעניין זה, יצרן במגזר המושבי לרבות יצרן חלב שהינו בית ספר חקלאי. 
הקובעת כי תחום החקלאות ופיתוח הכפר יצורף להגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית  2474בהתאם להחלטת ממשלה  4
 . 1060התאם להחלטת ממשלה מספר ב
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כי לצורך הקצאת תוספת המכסה ליצרנים חדשים לפי סעיף זה לא למען הסר ספק יובהר, 

  נוסף. נוהליפורסם 

 

, מותנית בקיומם של )א( עד )ג( 1 , כאמור בסעיףליצרנים קיימים הקצאת תוספת המכסה .2

 התנאים הבאים:

ייצור לשנת יקף הלפי אומדן ה 2012ו בשנת מהמכסה שנקבעה ל 75%לפחות היצרן ייצר  .א

20125; 

היקף אומדן הייצור של היצרן מעל  35%שתקבע לכל יצרן לא תעלה על הסופית המכסה  .ב

  .2012אך לא תפחת מהמכסה שנקבעה לו בשנת  2012 תבשנ

 

 

לצורך הארצית מכסה הרכיב  2013בשנת : סגורים למשקים המיועד המכסה רכיב לעניין .3

ועדת המכסות תקצה מכסה ליצרנים במשקים סגורים ליטר. מליון  1.9משקים אלה עומד על 

, בהתאם לאמות ליטר לכל יצרן 100,000 –בהתאם להיקפי הייצור שלהם בפועל ולא יותר מ 

 . www.halavi.org.ilהמידה שנקבעו בעניין זה ושמפורסמות בכתובת 

ועדת המכסות תהא רשאית להכיר ביצרני חלב עיזים חדשים, הפועלים בהתאם לתנאים 

, ולהקצות להם מכסה מתוך רכיב המכסה המיועד כאמור לעיל הקבועים למשקים סגורים

 למשקים אלו בלבד.

 

 

 

 

 
 

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

                                                           
 2012 שנת של ראשונים הרבעונים  בשלושת הייצור נתוני לפי למכסתו ביחס היצרן של בפועל הייצור לפי יחושב הייצור היקף אומדן 5

 (.ספטמבר עד)ינואר 

 

http://www.halavi.org.il/

