טיוטה מעודכנת .414.1
תקנות תכנון משק החלב (ענף העזים  -העברת מכסות ומדיניות הפיתוח
לשנת  ,)41.1התשע"ד – 41.1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (21א) ו 83-לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א( 11022-להלן –
החוק) ,בהתייעצות עם מועצת החלב ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:
פרק א' :הגדרות
הגדרות

.2

בתקנות אלה –
"היקף הייצור הכולל" – היקף הייצור הכולל לחלב עיזים,
שקבע השר לשנה מסוימת ,לפי סעיף  4לחוק;
"ועדת המכסות" – ועדה לפי סעיף  5לחוק;
"יום פנייתה של ועדת המכסות" – המועד בו נשלחה
הפנייה מועדת המכסות לפי חותמת הדואר או לפי רישומי
הדואר האלקטרוני של ועדת המכסות ,לפי העניין;
"יצרן" – יצרן חלב עזים;
“יצרן יחיד"  -יצרן שאינו אגודה שיתופית וכן יצרן שהוא
אגודה שיתופית שחברים בה עד שבעה חברים ,שהם
יחידים;
"יצרן פורש" – יצרן המבקש לפרוש מייצור חלב ולפדות
את מכסתו;
"יצרן שיתופי" – יצרן שאינו יצרן יחיד ואינו בית ספר
חקלאי או מכון מחקר חקלאי;
"יצרן מקבל" – יצרן יחיד המבקש לקבל מנת מכסה
מועברת לפי תקנות אלה;
"ליטר מכסה מועבר" – מתוך היקף המכסה המועברת
שאישרה ועדת המכסות לפי תקנה  ,5לפי העניין;
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"מכסת הבסיס" –ליצרן יחיד  -מכסה בהיקף של 260
אלף ליטר וליצרן שיתופי מכסה בהיקף של  430אלף
ליטר.

פרק ב' :מדיניות הפיתוח בענף העזים
סימן א' :העברת מכסות
רשימת יצרנים

.1

הודעה על בקשה

.8

( א)

ועדת המכסות תכין רשימה מדורגת של כלל
היצרנים לפי היקף מכסותיהם ,בסדר עולה (בפרק
זה  -הרשימה).

( ב)

ועדת המכסות תיקבע בהגרלה את מיקומם
ברשימה של יצרנים בעלי מכסות בהיקף זהה.

( ג)

ועדת המכסות תפרסם את הרשימה באתר
האינטרנט של מועצת החלב.

לפרישה ולהעברת
מכסה של יצרן

יצרן פורש רשאי להודיע בכתב לוועדת המכסות על
בקשתו לפרוש מייצור חלב ולהעביר את מכסתו ,אם חלפו
 5שנים מיום שהחל לייצר חלב במשקו.

.4

יצרן מקבל רשאי לקבל מנת מכסה של יצרן פורש ,לפי
תקנות  3עד  ,20אם ייצר למעלה מ 30%-מהיקף המכסה
שהוקצתה לו באותה שנה.

זכאות להעברת מכסה

.5

( א)

ועדת המכסות תבחן זכאותו של היצרן להעברת

והיקף המכסה

מכסתו לפי סימן זה ותודיע ליצרן בכתב מהו

המועברת

היקף המכסה המותר להעברה (להלן – היקף
המכסה המועברת).
( ב)

יצרן פורש יהא זכאי להעביר את תוספת המכסה
לפי סימן זה אם חלפו שלוש שנים או יותר מהיום
שהוקצתה לו תוספת המכסה ,ובלבד שבמשך
תקופה זו ,ייצר בפועל את תוספת המכסה
שהוקצתה לו.
2

( ג)

על אף האמור בתקנת משנה (ב) יצרן פורש יהא
רשאי להעביר תוספת מכסה שהוקצתה עקב
גריעת מכסתו בשנים קודמות או על תוספת
מכסה שהוקצתה לו במסגרת העברת מכסות
מיצרן אחר ,לאחר שקיבל לכך היתר כדין.

( ד)

יצרן אשר תוספת המכסה שהוקצתה לו אינה
ניתנת להעברה לפי תקנת משנה (5ב) ,יהא זכאי
להעברת חלק ממכסתו ,לפי סימן זה,

ואילו

יתרת המכסה תגרע ללא תמורה.
הצעה לקבל מנות

.6

( א)

מכסה

ועדת המכסות תפנה ליצרנים שמתקיימים בהם
התנאים שבתקנה  ,4לפי סדר הופעתם ברשימה
מהיקף המכסה הקטן לגדול ,ותציע להם לקבל
מנת מכסה ,כמפורט להלן:
( )2ליצרן שמקומו ברשימה נקבע לפי היקף
מכסת הבסיס -מנת מכסה של עד 43,000
ליטר;
( )1ליצרן שמקומו ברשימה נקבע לפי היקף
מכסה הגבוה ממכסת הבסיס אך לא יותר
מפעמיים מכסת הבסיס  -מנת מכסה של עד
 84,000ליטר;
( )8ליצרן שמקומו ברשימה נקבע לפי היקף
מכסה העולה על פעמיים מכסת הבסיס -מנת
מכסה של עד  10,000ליטר;

בקשה בכתב לקבלת

.7

מכסת חלב

יצרן שוועדת המכסות פנתה אליו לפי תקנה  6והוא
מעוניין בקבלת מכסה כאמור יודיע על רצונו לוועדת
המכסות בכתב בתוך  24ימים מיום פנייתה של ועדת
המכסות (להלן -ההודעה).

החלטה על הקצאת מנת
מכסה

.3

( א)

קיבלה ועדת המכסות הודעה לפי תקנה  ,7תבחן
בשנית את זכאותו של היצרן לקבל מנת מכסה לפי
תקנה  ,4תודיע לו על החלטתה בדבר זכאותו
לקבל מנת מכסה בהתאם לסימן זה ואת היקף

3

מנת המכסה המאושר על ידה לפי תקנה .6
( ב)

ועדת המכסות תודיע ליצרן מקבל על זכאותו
לקבלת מנת מכסה לפי תקנת משנה (א) ואת
המועד להעברת התמורה בעד מנת המכסה לפי
תקנה  ,20בתוך פרק זמן שלא יעלה על  12ימים
מיום קבלת ההודעה במועצת החלב.

פניה ליצרנים הבאים
ברשימה

.9

התמורה שמשלם יצרן
מקבל ליצרן פורש

.20

זכות סירוב ראשונה

.22

( א)

לא התקבלה ההודעה בתוך  24ימים מיום פניית
ועדת המכסות ,תפנה ועדת המכסות ליצרנים
הבאים אחריו ברשימה.

( ב)

לאחר פנייה לפי תקנה  6לכלל היצרנים ברשימה
ומתן הזדמנות להודיע עמדתם לפי תקנה  ,7תפנה
ועדת המכסות מחדש לכל היצרנים ברשימה
בהתאם לסדר הופעתם בה.

( א)
( ב)

התמורה שתשולם ליצרן פורש היא  8.9שקלים
חדשים לליטר מכסה מועבר.
לא התקבלו בוועדת המכסות הודעות מיצרנים לפי
תקנה  7לקבלת מנת מכסה בתמורה הקבועה
בתקנה ( 20א) ,תפחית ועדת המכסות ,מעת לעת,
את התמורה ב 10-אגורות לליטר מכסה מועבר.

( ג)

יצרן מקבל שקיבל הודעה מוועדת המכסות לפי
תקנה (3ב) ,ישלם ליצרן הפורש ,במועד הקבוע
בתקנת משנה (3ב) את התמורה שבתקנת משנה
(א) או (ב) ,לפי העניין ,בתוספת מס ערך מוסף לפי
חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו – ( 22975להלן –
מע"מ) ,לכל ליטר מכסה לפי מנת המכסה

( ד)

המועברת שהוא זכאי לקבל לפי תקנות אלה.
ועדת המכסות תאשר את העברת מנות המכסה
ליצרן מקבל רק לאחר קבלת מלוא התמורה ממנו
בעד מנת המכסה המועברת לפי תקנה זו.

( א)

קיבלה ועדת המכסות הודעה של יצרן יחיד
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לשותפים ומחיר ליטר

בשותפות לפי תקנה  ,8והשותפות במסגרתה עסק

מכסה המועבר
לשותפים

בייצור חלב התקיימה במשך חמש שנים רצופות
או יותר ,תפנה ועדת המכסות ליצרנים האחרים
השותפים בשותפות ותודיע להם על זכאותם לקבל
את מכסתו של היצרן האמור ,בתמורה שנקבעה
לפי תקנה (20א) או (ב) ,לפי העניין ,או בתמורה
אחרת שתוסכם ביניהם...
( ב)

יצרן שותף שוועדת המכסות פנתה אליו לפי תקנת
משנה (א) ,רשאי להודיע לוועדת המכסות ,בתוך
 12ימים מיום פנייתה אליו ,על בקשתו לקבל את
מכסת היצרן המבקש לפרוש לפי תקנה  8או חלק
ממנה.

( ג)

דוגמת טופס לבקשה לפי תקנת משנה (ב) תפורסם
באתר האינטרנט של מועצת החלב.

סימן ב' :הוראות כלליות לעניין העברת מכסות
מעמדה של מנת
המכסה המועברת

.21

( א)

מנת מכסה שהועברה ליצרן מקבל לפי תקנות
אלה ,היא חלק ממכסתו לכל דבר ועניין ,ובכלל זה
לעניין תוספות למכסתו או גריעות ממנה ולעניין
מיקומו ברשימה לפי תקנה .1

5

( ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א) בשנה שבה
התבצעה העברת מנת מכסה ליצרן מקבל,
תהווה תוספת המכסה חלק יחסי ממכסתו לפי
מספר הרבעונים שנותרו מיום קבלת המכסה עד
סוף השנה.

( ג)

יצרן מקבל שקיבל מכסה לפי סימן ג' ,לא יהיה
זכאי להעבירה לאחר במשך  8שנים מיום
קבלתה.

גריעת מכסת חלב שלא
הועברה

.28

חלק ממכסה שאינו

.24

( א)

ועדת המכסות רשאית לגרוע מכסת חלב
שנקבעה ליצרן אשר אינו עוסק בייצור חלב
ושחלפו  21חודשים או יותר מיום שחדל מעיסוק
בייצור חלב ולא הודיע על רצונו להעביר את
מכסתו לפי תקנות אלה או לפי נהלי מועצת
החלב.

( ב)

ועדת המכסות לא תעשה שימוש בסמכותה לפי
תקנת משנה (א) לפני שתודיע ליצרן על זכותו
להעברת מכסתו לפי תקנות אלה ולפני שתיתן לו
הזדמנות להשמיע טענותיו בפניה בעניין זה.

ניתן להעברה

יצרן פורש אשר חלק ממכסת החלב שלו אינו ניתן
להעברה לפי התנאים הקבועים בתקנה (5ב) ,יהא זכאי
להעברת חלק ממכסתו ,בהתאם לסימן זה ,ואילו יתרת
המכסה תגרע ללא תמורה.

גריעת מכסת יצרן פורש

.25

יצרן פורש שקיבל הודעה מוועדת מכסות לפי תקנה ,5
תגרע מכסתו במלואה והוא יחדל להיות יצרן ,אף אם
לא הועברה מלוא מכסתו ליצרן מקבל.

סימן ג' :חלוקת היקף הייצור הכולל בענף חלב העיזים בשנת 41.1
הקצאת תוספות
למכסות יצרן

.26

( א)

בשנת  1024תקצה ועדת המכסות לכל יצרן חלב
עיזים שייצר לפחות  30%מהמכסה שנקבעה לו
בשנת  1028את המכסה בהיקף שנקבע לו בשנת
6

 ,1028ותוספת מנת מכסה כמפורט בתקנות
משנה (ג) עד (ה) ,ובלבד שהמכסה הסופית
שתקבע לכל יצרן לא תעלה על  25%מעל היקף
הייצור שלו בשנת  ,1028ולא תפחת מהמכסה
שנקבעה ליצרן בשנת .1028
( ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א) יצרן אשר החל
בייצור חלב לראשונה בשנת  ,1028יהא זכאי
לתוספת מנת מכסה כמפורט בתקנת משנה (ג) ו-
(ה) ,אף אם לא ייצר  30%ממכסתו בשנת .1028

( ג)

ועדת המכסות תקצה ליצרן חלב עיזים מנות
מכסה כמפורט להלן:
( )2לכל יצרן שיתופי  -מנת מכסה בהיקף של
 45,000ליטר;
( )1לכל יצרן יחיד-

מנת מכסה בהיקף

 25,000ליטר;
( ד)

לאחר חלוקת התוספת לפי תקנת משנה (ב),
ועדת המכסות תקצה תוספת מכסה ליצרנים
שמכסת החלב שנקבעה להם בשנת  1028נמוכה
ממכסת הבסיס ,בהיקף הנדרש לצורך השלמת
מכסתם למכסת הבסיס.

( ה)

נוסף על הקבוע בתקנות משנה (ג) ו(-ד) ועדת
המכסות תקצה ליצרנים באזור עדיפות לאומית
מנת מכסה נוספת כמפורט להלן:
( )2לכל יצרן שיתופי -מנת מכסה בהיקף
 28,500ליטר;
( )1לכל יצרן יחיד -מנת מכסה בהיקף של
 4,500ליטר.
בתקנה זו "אזור עדיפות לאומית" –כמשמעותו
בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה
ליישום התכנית הכלכלית לשנים  1009ו,)1020-
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התשס"ט 31009-ובהחלטת הממשלה מספר 667
מיום כ"ח באב ,התשע"ג ( 4באוגוסט .)1028

הוראות שעה

.27

תוקפה של תקנה  26עד יום ט' בטבת התשע"ה (82
בדצמבר .)1024

___________ התשע"ד (____________)1024
יאיר שמיר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
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