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הוראות לעניין הפחתת מכסה בגין תת ביצוע מתמשך
רקע -
מכסת החלב הארצית נקבעת על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר בהתאם לנתוני הצריכה החזויים בכל
שנה.
המכסה הארצית מחולקת למכסות אישיות ליצרני החלב על מנת שכל אחד מהיצרנים ייצר את מכסתו
וסך המכסה הארצית תיוצר במלואה.
יצרנים אשר אינם מייצרים את מלוא מכסתם פוגעים ביכולת התכנון של הענף ועשויים לפגוע באחת
המטרות החשובות של התכנון ,קרי אספקה סדירה של חלב ומוצריו.
אשר על כן ,קיימת חשיבות רבה לייצור המכסה הארצית במלואה ,כלומר ייצור מלוא המכסה הניתנת
לכל יצרן ויצרן.
באמות המידה להקצאת תוספת מכסות חלב בקר לשנת  2011הוחלט כי לא תינתן תוספת מכסה ליצרנים
אשר בשנת  2010לא ייצרו  25%ומעלה מתוך המכסה שנקבעה להם.
הודעה בנושא הטיפול בתת ביצוע מתמשך פורסמה לאחרונה גם באתר האינטרנט של מועצת החלב
במסגרתה הובהר כי מועצת החלב תמשיך לנקוט בצעדים העומדים לרשותה על מנת להביא לייצור מלוא
המכסה המחולקת ליצרני החלב ובכלל זה ,תמסור למרכזי המזון את שמותיהם של היצרנים הנמצאים
בתת ביצוע של מכסתם .יצרנים אלו יוכלו לקבל הדרכה בתחום הממשק וההזנה ממדריכי שירות
ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות (שה"מ) ו/או ממדריכי המערך הארצי לבריאות החלב במועצת
החלב( מאל"ה).
מטרתו של מסמך זה היא לקבוע צעדים אופרטיביים להתאמת מכסות הייצור המחולקות לייצור בפועל
על ידי היצרנים ,ובין היתר את אופן הפחתת המכסות של יצרנים הנמצאים בתת ביצוע מתמשך.
לגופו של עניין –
 .1יצרנים הנמצאים בתת ביצוע מתמשך הינם יצרנים אשר במשך  3שנים ברציפות היו בתת ביצוע של
 7%ומעלה ממכסתם או יצרנים שבמהלך שנת  2011היו בתת ביצוע של  15%ומעלה ממכתסם.
 .2על מנת להתאים את המכסות המחולקות לייצור בפועל ,יינקטו כלפי היצרנים הנמצאים בתת ביצוע
מתמשך ,כהגדרתם לעיל (להלן" :היצרנים") ,מספר צעדים כדלקמן;
א .יצרנים אשר יגדילו את ייצור החלב בשנת  ,2012בשיעור של  10%לפחות מהייצור בשנה קודמת,
יהיו זכאים לתוספת מכסה כפי שתקבע לכלל היצרנים.
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ב .יצרנים אשר לא יגדילו את הייצור בשנת  ,2012בהתאם לסעיף (א) לעיל ,מכסתם בשנת 2013
תופחת בשיעור של  50%מהפער שבין המכסה שנקבעה להם לבין הייצור שלהם בשנת .2012
ג .יצרנים אשר יבקשו לפרוש מייצור חלב בשנת  2012ולפדות את מכסתם ,המכסה שתעמוד
לרשותם לצורך פדיון הינה המכסה שהיתה נקבעת להם בשנת  2012במידה והיו מייצרים את
מכסתם במלואה או מכסת הבסיס ,הגבוה מבינהם.
ד .יצרנים אשר יגדילו את ייצור החלב בשנת  ,2013בשיעור של  10%לפחות מהייצור בשנה קודמת,
יהיו זכאים לתוספת מכסה כפי שתקבע לכלל היצרנים ובהתאם לנתוני הייצור שלהם ,תיבחן
הגדלת מכסתם בגובה המכסה שהופחתה להם לפי סעיף (ב) לעיל.
ה .יצרנים אשר לא יגדילו את ייצור החלב בשנת  ,2013בהתאם לסעיף (ד) לעיל ,מכסתם בשנת 2014
תקבע בהתאם לייצור החלב שלהם בפועל בשנת .2013
ו.

יצרנים אשר יבקשו לפרוש מייצור חלב ולפדות את מכסתם בשנת  ,2013המכסה שתעמוד
לרשותם לצורך פדיון הינה המכסה שעמדה לרשותם שנת  ,2012בהתאם לסעיף ב' לעיל

ז.

החל משנת  ,2014המכסה של יצרנים הנמצאים בתת ביצוע מתמשך תופחת בהתאם לייצור החלב
שלהם בפועל (עד לגובה הייצור בשנה החולפת) והפחתה זו תשמר לזכותם באותה שנה בלבד.
וועדת המכסות תהא רשאית ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,להאריך את מועד הזכאות לקבלת
המכסה שהופחתה בשנה נוספת בלבד.
במידה ויצרנים אלו ייצרו  65%ומעלה מהמכסה שנקבעה להם ,הם יהיו זכאים לתוספת מכסה
בגובה המכסה שהופחתה להם באותה שנה ולתוספות המכסה שייקבעו לכלל היצרנים בלבד.
כמו כן מובהר ,כי יצרנים אלו לא יהיו זכאים לפדיון מכסה מעבר למכסה שתקבע להם.

להלן דוגמא להפחתת המכסה לאורך השנים:
שנה
מכסה

2012
350

2013
*275

2014
*200

ייצור
היקף מכסה
לפדיון

200
410

200
350

300
200

2016
2015
 + 275תוספת מכסה 250
כפי שתקבע לכלל
היצרנים
--250
המכסה שנקבעה
המכסה שנקבעה
ליצרן באותה שנה
ליצרן באותה שנה

* במידה ובמהלך השנה ייצר היצרן  65%ומעלה מהמכסה שנקבעה לו ,תינתן לו תוספת מכסה
בגובה המכסה שהופחתה לו באותה שנה.
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