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ועדת המכסות 
המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושווק )חל"צ(

אמות מידה לחלוקת תוספת המכסות 
בענף החלב לבקר לשנת 2013

ה' שבט תשע"ג, 16 בינואר 2013

קב החלטת שרת החקלאות ופיתוח הכפר להגדיל את היקף המכסה ע
המכסה  לעומת  ליטר  מיליון  ב-20  בקר  חלב  של  הכוללת  הארצית 
הארצית בשנת 2012 )להלן - תוספת המכסה(, ובהתאם להחלטת הממשלה 
מספר 5177 מיום 21/10/12 המאשרת את הסכם העקרונות לעניין מתווה 
המידה  אמות  להלן   ,19/10/12 מיום  לחלב  הבקר  ענף  לייעול  שנתי  רב 
לחלוקת תוספת המכסה בהתאם למדיניות הקיימת של משרד החקלאות 

בשינויים המחויבים מהחלטת הממשלה כאמור;

תוספת  מתוך  ליטר   11,460,000  - השיתופי  למגזר  המכסות  חלוקת   .1
במגזר  החלב  ליצרני  יחולקו  המכסה,  מתוספת   57% שהם  המכסה, 

השיתופי באופן הבא:
תוספת רוחבית לכל יצרן, בהיקף של  43,500 ליטר ליצרן;   .1

חיזוק משקי פריפריה - לאחר מתן התוספת כאמור בסעיף קטן א',   .2
תוקצה מכסה נוספת, בכמות של 13,000 ליטר,  ליצרני חלב שמשקיהם 

נמצאים באזור עדיפות לאומית1.

תוספת  מתוך  ליטר   8,540,000  - המשפחתי  למגזר  המכסות  חלוקת   .2
במגזר  החלב  ליצרני  יחולקו  המכסה,  מתוספת   43% שהם  המכסה, 

המשפחתי באופן הבא:
תוספת רוחבית לכל יצרן, בהיקף של  44,500 ליטר ליצרן;   .1

מכסה  מנות  לשלוש  זכאים  יהיו  יצרניות,  אגודות  שהנם  חלב  יצרני   
כאמור2.  

חיזוק משקי פריפריה - לאחר מתן התוספת כאמור בסעיף קטן א',   .2
תוקצה מכסה נוספת, בכמות של 10,000 ליטר,  ליצרני חלב שמשקיהם 

נמצאים באזור עדיפות לאומית.

התנאים  של  בקיומם  מותנית  לעיל,  ו-2   1 סעיפים  לפי  המכסה  תוספת 
הבאים:

)1( היצרן אינו נמצא בתת ביצוע מתמשך3.  
)2( היצרן ייצר לפחות 95% מהמכסה שנקבעה לו בשנת 2012; 

תוספת המכסה שלה היה זכאי היצרן במידה והיה מייצר למעלה מ-95% 
מהמכסה שנקבעה לו, תישמר לזכותו עד סוף שנת 2014. 

המכסות  ועדת  ידי  על  שנקבעו  בתנאים  עומדים  אינם  אשר  יצרנים   )3(
ולאחר שניתנה להם הזדמנות להשמיע טענותיהם, הוחלט שאין מקום 

להקצות להם תוספת מכסה לשנת 2013.
לתשומת לבכם, חלוקת המכסות בפועל תבוצע על  ידי ועדת המכסות, 

 .בשים לב לנסיבותיו של כל יצרן

מדיניות התשלום לחלב עודף 2013
הודעה על שינוי - 28.2.2013

לאחר בחינת נתוני ייצור החלב, השיווק והמלאים החליטה ועדת תכנון ייצור חלב בקר במועצת החלב לעדכן את מדיניות התשלום לשנת 2013.
עיקרי השינוי הם: 

הגדלת הרצועה לחלב עודף א' מ-7% ל-8%.  .1
התמורה המובטחת לחלב עודף שייוצר ברצועה תהיה 85% ממחיר המטרה בתקופת החורף, לעומת 75% בהחלטה הקודמת.   .2

בהתאמה, המקדמה לחלב עודף מעבר לרצועה )חלב עודף ב'( בתקופת החורף תהיה 70% ממחיר המטרה, לעומת 60% קודם לכן.   .3

שאר סעיפי המדיניות ללא שינוי. תחולת העדכון 1.1.2013  

על פי החלטת ממשלה מספר 2474 מיום 25/11/10 לפי פרק כ"ו )אזורי עדיפות לאומית(    .1
2010- לשנים  הכלכלית  התכנית  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק 

.)2009
בהתאם לשינויים המחויבים מהחלטת ועדת המכסות מיום 28/8/12.   .2

בהתאם למסמך "הוראות לעניין הפחתת מכסה בגין תת ביצוע מתמשך" מיום 13/12/11.  .3
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לניקוי וחיטוי
מערכות חליבה

לניקוי וחיטוי סביבת
מכון חליבה ויונקיה

לחיטוי עטינים

רד לבל  	l
סטרופוס אבקה  	l

SU 475  l

DS 95  l
QC	דיבוזן 	l

SU 934  l
שורדיס 	l

  V קומוספטיל 	l
מטליות חיטוי 	l
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המוצרים האיכותיים והאמינים מזה שנים

חג אביב שמח לכל הרפתנים
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