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מסמך הבנות לעניין ענף החלב לבקר

רקע
 .0ביום  01.01.02חתמו משרד ראש הממשלה ,משרד האוצר ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
התאחדות מגדלי בקר לחלב ומועצת החלב על הסכם בעניין מתווה רב שנתי לייעול ענף הבקר
לחלב (להלן  -ההסכם).
 .2בסעיף  8להסכם נאמר ,כי שר האוצר ושרת החקלאות ופיתוח הכפר הודיעו על כוונתם להגיש
הצעת החלטה לממשלה בעניין משק החלב שתתייחס בין היתר למתווה המכסים והמכסות
המפורטים שם .מכתב השרים צורף להסכם.
 .7ההסכם אומץ בהחלטת ממשלה מס'  4033מיום ( 20.01.02להלן  -החלטת הממשלה או החלטת
הממשלה המקורית ) .להחלטת הממשלה צורף נספח א' בעניין צו עדכני בעניין תעריף המכס
והפטורים בעניין מכסים ומכסות החלים ביבוא חלב.
 .2על בסיס ההסכם ,הודעת השרים והחלטת הממשלה ,נמסרה הודעה מטעם העותרים לבית המשפט
העליון בבגץ  1121400והעתירה נמחקה על יסוד הודעה זו.
תיקון החלטת הממשלה
 .4משרדי האוצר והחקלאות הודיעו לנציגי החקלאים כי בכוונתם להביא לממשלה הצעת החלטה
לתיקון החלטת ממשלה (להלן" :הצעת ההחלטה החדשה") ,שתשנה את מתווה המכסים המפורט
בנספח א' להחלטת הממשלה המקורית .עותק ההודעה מצורף למסמך הבנות זה.
 .1בהצעת ההחלטה החדשה יקבע כי משרד האוצר יעביר למשרד החקלאות סך של  14מלש"ח
(סכום זה כולל מע"מ כחוק) ,לתמיכה בענף הבקר לחלב ,בפריסה ל 2-שנים .הסכום האמור ייועד
בין היתר לתמיכה במגדלים והקריטריונים לחלוקתו ייקבעו בשיתוף פעולה מלא של נציגי
המגדלים ומועצת החלב.
 .3נציגי משרד האוצר יעבירו לנציגי הארגונים החתומים מטה ,במעמד החתימה על הסכם זה ,מכתב
המפרט את עיקרי התכנית להגברת התחרות והפחתת המחירים לצרכן בשוק החלב.
 .8נציגי מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר מודיעים כי בכפוף להבנות המגובשות בסיכום זה ,אינם
מתנגדים להצעת ההחלטה החדשה.

 .1המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,ימנה ועדה אשר תבחן את הצורך בקביעת
תקינה למוצרי החלב הנצרכים בישראל ותגיש המלצותיה תוך שישה חודשים .בועדה יהיו חברים,
בין היתר ,נציגי התאחדות מגדלי הבקר ומועצת החלב.
 .01החתומים מטה ,מודיעים כי מכלול ההבנות שעוגנו בהסכם ,במכתב השרים ,בהחלטת הממשלה
ובהודעה לבג"צ עומד בעינו ,למעט הקבוע במסמך הבנות זה.
 .00מובהר כי אין בכל האמור בסיכום זה כדי לפגוע בטענות או בזכויות של מי מהצדדים כפי שהן
עמדו ועומדות להם מכח הדין  ,ההסכם ,מכתב השרים ,החלטת הממשלה המקורית וההודעה
לבג"צ.
 .02הסכם זה יכנס לתוקף לאחר אישורו במועצת המנהלים של מועצת החלב ובמועצת התאחדות
מגדלי הבקר.

_______
מיכל קראוס ,מנכ"לית מועצת החלב
________
אביתר דותן ,מזכ"ל התאחדות מגדלי בקר לחלב

________
מר יאיר שמיר ,שר החקלאות ופיתוח הכפר
_________
מר יאיר לפיד ,שר האוצר

נספח להודעת השרים לממשלה  -מתווה לקידום התחרות במשק
החלב באמצעות יבוא
בהמשך להחלטת ממשלה מס'  7755מיום ( 2727222.72להלן" :החלטת הממשלה" או "ההחלטה")
אשר קבעה מתווה להפחתת מכסים ופתיחת מכסות במוצרי חלב ,ובהמשך להמלצות הצוות
לבחינת הפחתת מחירים במוצרי מזון נבחרים בראשות מנכ"לית משרד האוצר ,אשר הציג
המלצותיו לשרים ביום  ,722222.71יעודכן מתווה היבוא בהחלטה בהתאם למפורט להלן:
 2 7שיעור המכס והכמות במכסה לייבוא מכל העולם ( )WTOבפרט מכס  .12.0בהתאם לפרטי
המכס הקשורים למכסה הקיימת כמפורט להלן:

2.71
2.77
2.70
2.75

מכסת בסיס WTO
פטורה ממכס (בטון)
12..
10..
71..
0...

2.70
ואילך

07..

שנה

מכסת בסיס  WTOפטורה ממכס
בניכוי הסכמי סחר (בטון)
12..
10..
71..-Y
0...-Y
אם  2...<Yאז
6500-Y
אם  2...>Yאז
07..+Y-2...

הבהרות:
א2

החל משנת  ,2.70בתחילת כל שנה אזרחית יקוזז ממכסת ה  WTOהפטורה סך הכמות שנחתמה
בהסכמי הסחר עם ארה"ב ואיחוד אירופאי ( ) Yובתנאים הבאים:
 )7קיזוז יתבצע רק מול מכסות פטורות ממכס
 )2ב  2.70יקוזזו עד  7...טון כלומר Y ≤ 1,000
 )2ב  2.75יקוזזו מצרפית עד  2...טון כלומר Y ≤ 2,000
 )1סך הכמות שתקוזז עם ארה"ב לא תעלה על  7...טון2
 )7לא יקוזזו מכסות במכס מופחת או פטור אשר יסוכם עליהן במסגרת הסכמי סחר
שאינם מול ארה"ב והאיחוד האירופי2
 )0מובהר כי  Yהינו התוספת מעבר למכסות לפי הסכמי הסחר הקיימים נכון לשנת : 2.71
 016טון מארה"ב ו  02.טון מ ה 2 EU

ב2

בשנת  ,2.76תיפתח מכסה חדשה במכס מופחת של  ₪ 720לק"ג בגובה ההפרש בין  2...טון
לבין ) )Y-2000אלא אם מצא הצוות הממשלתי (נציגי רשות המיסים ,אג"ת ומשרד
החקלאות) שהמהלך לא היה אפקטיבי ובין היתר כי לא היה ניצול מספק של המכסות הפטורות
( ,)WTOשהיבוא לא תרם לקידום התחרות במשק החלב וכי הביא לפגיעה אפקטיבית ביצור
החלב המקומי2
במידה ובצוות הממשלתי יהיה חילוקי דעות לגבי קיום התנאים שפורטו ,הנושא יובא לדיון אצל
השרים (אוצר וחקלאות)2

ג2

המכסה המוקצית בשנת  2.71תוקצה בשתי פעימות שוות ,הפעימה הראשונה תוקצה מיד עם
חתימת ההסכם ,הפעימה השניה תוקצה מיום ה272522.71-

 2 2שיעור המכס והכמות במכסה לייבוא מכל העולם ( )WTOשל חמאה באריזות של  7ק"ג
ומטה ,ממרחי תוצרת חלב ושמנים ושומנים אחרים המופקים מחלב – פרטי המכס
 .12.722... ,.12.727.66ו:.12.726... -
שנה

מכסה

מכס

2.77

7...

פטור ממכס

 2.70ואילך

727.

פטור ממכס

 2 2שיעור המכס והכמות במכסה לייבוא מכל העולם ( )WTOשל חלב ושמנת ,בלתי מרוכזים או
שאינם כוללים תוספת של סוכר או של ממתיק אחר בעלי תכולת שומן העולה על  -0%פרטי
מכס  .12.721...ו-.12.727...-
שנה

מכסה

מכס

2.77

7...

פטור ממכס

 2.70ואילך

727.

פטור ממכס

 21חובצה ,חלב ושמנת קרושים ,יוגורט ,כפיר וכן חלב ושמנת אחרים שהותססו או שהוחמצו אם
מרוכזים או אם כוללים תוספת של סוכר או של ממתיק אחר או של חומרים נותני טעם או
כוללים תוספת של פרי ,של אגוזים או של קקאו-פרט מכס -.12.2
תיפתח מכסה כמותית ליבוא מכל העולם ( )WTOבשיעור מכס מופחת כמפורט להלן-
שנה

מכסה

מכס

2.77

77..

פטור מכס

 2.70ואילך

2...

פטור מכס

כל המכסות המפורטות בסעיפים  2-1יפתחו בנוסף למכסות שמחולקות כיום במסגרת הסכמי
סחר בלטראליים2
 27מעבר לכך ,כל האמור בהחלטת הממשלה יישאר במתכונתו2

