מדינת ישראל משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנו ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר
–29דצמבר–10

עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענ! הכבשי לחלב לשנת 2011
פניה לקבלת הערות הציבור:
א .כללי
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מגבש בימי אלה את העקרונות לחלוקת תוספת המכסות בענ
הכבשי לחלב לשנת  ,2011עקב המלצת "תא תכנו" להגדיל את היק המכסה הארצית הכוללת
בכ –  0.5מליו ליטר לעומת המכסה הארצית בשנת .2010
העקרונות שלהל משקפי את המתווה המתגבש לחלוקת תוספת המכסות האישיות ליצרני חלב
הכבשי.
המשרד מעוניי לקבל את הערות הציבור למתווה זה ,בטר יוחלט על נוסחו הסופי.
כל המעוניי להשיג ,להעיר או להציע הצעות בעניי זה ,מוזמ לעשות זאת בפניה בכתב למייל
 uriz@moag.gov.ilאו במקרה ואי מייל זמי לפקס  , 03(9485767ולציי בנושא הפנייה:
"עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענ הכבשי לחלב לשנת  ."2011לקבלת פרטי נוספי,
נית לפנות למר אורי צוק בר בטל .03(9485551 .את הפניות יש להעביר עד ליו  7.1.11לאחר
מועד זה ,ולאחר עיו בפניות שיתקבלו עד למועד האמור ,יגובשו באופ סופי העקרונות לחלוקת
תוספת מכסות חלב הכבשי לשנת .2011
יודגש :במסגרת פניה זו לא יידונו בקשות לקבלת מכסה אישית או הערות הנוגעות למקרה פרטי
של יצר ספציפי שאי בה כדי להעלות נושאי עקרוניי הנוגעי לאמות המידה הכלליות.
אי באמור לעיל משו התחייבות לאימו& תוכ הפניות או חלק  ,או משו התחייבות להענקת
תוספת מכסה ליצר או לכל אד או תאגיד אחר.
לתשומת לב:
אי בפרסו הודעה זו כדי להוות התחייבות של המדינה לחלוקת תוספת המכסות בהתא
לעקרונות אלה .בעקבות הערות שיתקבלו מהציבור יכול המשרד להחליט על אי הקצאת תוספת
מכסה או על הקצאת תוספת מכסה בהיק! שונה מזה שפורס.
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ב .רקע
 .1לפי המלצות תא תכנו חלב ,הכולל את נציגי משרד החקלאות ,מועצת החלב ,היצרני
והמחלבות ,היק המכסה הארצית הכוללת לחלב כבשי לשנת  2011יהיה כ(  7.7מליו
ליטר .משמעות הדבר היא הקצאת תוספת מכסה של כ )  0.5מליו ליטר לעומת המכסה
הארצית הכוללת בשנת .2010
 .2בהודעת מנהל המכסות ליצרני חלב הכבשי מיו  21.12.09נאמר כי "בעת הגדלת המכסה
הארצית הקצאת תוספת המכסה ליצרני החלב תיקח בחשבו הפחתת המכסה בשני ,2007
 ".2010העקרונות שלהל נקבעו בשי לב להודעה האמורה.
ג .עקרונות חלוקת תוספת המכסה הארצית הכוללת לשנת – 2011
ליצרני תוקצה תוספת מכסה לפי אחד מהסעיפי הבאי:
 .1לכלל היצרני תוקצה תוספת מכסה בשיעור של כ(  17%מהכמות שנגרעה ממכסת בשני
 2007ו( .2010
 .2על א האמור בסעי  ,1ליצרני שמכסת בשנת ) 2010לאחר הפחתת המכסות בשני 2007
ו(  (2010לא עלתה על  70,000ליטר )"יצרני קטני"( תוקצה תוספת מכסה לפי אחד
מסעיפי המשנה הבאי ,לפי הגבוה מביניה:
א.

תוספת מכסה בהיק של עד  90%מהכמות שנגרעה ממכסת בשני  2007ו(
 2010ובלבד שמכסת הכוללת לאחר תוספת זו לא תעל על  70,000ליטר;

ב.

תוספת מכסה של  17%מהכמות שנגרעה ממכסת בשני  2007ו( ,2010
כאמור בסעי .1

 .3על א האמור בסעיפי  1ו( ,2ליצרני שבמהל /החודשי ינואר עד ספטמבר  2010לא ייצרו
 25%ממכסת או יותר ,לא תוקצה תוספת מכסה בשנת .2011

חלוקת המכסות בפועל תבוצע בהתא לנהלי שיקבעו על ידי מנהל המכסות ובשי לב
לנסיבותיו של כל יצר .
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