המועצה לענף החלב בישראל – ייצור ושיווק (חל"צ)
()P.B.C.


ט"ואייר,תשע"ג
52אפריל,5102
02-243-00

מענה לשאלות נפוצות בעניין ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי -
.1

מה הן הזכויות של יצרן חלב המייצר בשותפות ,במסגרת "מתווה לוקר" ?



רכישת מכסה:יצרןשמכסתומתחתל-011אלףליטר,זכאילרכושמכסהבהתאםלהליךניוד–
מסלולא',בסכוםשל1251₪לליטר,לפנימע"מ2
יצרןשמכסתוהיא011אלףליטרומעלה,יוכללרכושמכסהבמסגרתהליךניוד–מסלולב'בלבד2
מכירת מכסה:כליצרןבשותפות,ללאקשרלגובהמכסתו,המעונייןלפרושמייצורחלב,יוכל
לניידאתמכסתובהתאםלהליךניוד–מסלולב'בלבד2
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.3


האם כל יצרן רשאי לפרוש מייצור חלב ולקבל עבורה תמורה כספית?
כן,כליצרןרשאילפרושמייצורחלבולניידאתמכסתו,אךישנם5הליכיניודשונים:
מסלול א' -יצרניחלבהמבקשיםלפרושמייצורחלבומכסתםהיאמתחתל–011,111ליטרוהם
אינםמייצריםבמסגרתשותפותיצרנים2
יצרניםאלו,רשאיםלניידאתהמכסהבמסגרתנוהלניוד–מסלולא',ולקבלמענקפרישה
מהמדינה2
במסגרתמסלולא',כליצרןחלבשמכסתומתחתל–011,111ליטר,אףאםהואמייצרבשותפות,
רשאילקבלמנתמכסהבעלותשל125₪לליטר,בתוספתמע"מ,בהתאםלנוהלניוד–מסלולא'2
רשימתהזכאיםלקבלתמכסהלפימסלולא'מפורסמתבאתריצרניהחלב2
מסלול ב' –יצרניחלבהמבקשיםלפרושמייצורחלבומכסתםהיא011,111ליטרומעלהאויצרני
חלבהמייצריםבשותפות,יוכלולניידאתמכסתםבהתאםלנוהלניוד–מסלולב'2
במסגרתמסלולב',כליצרןחלביוכללרכושמכסהבמחירשייקבע2
נוהלניודמסלולב',פורסםבימיםאלולהערותהציבורולאחרדיוןבהערותשיתקבלוייקבענוהל
סופי2
מהי תקופת ההתייעלות המואצת ,במסגרתה ניוד המכסות יהיה בהתאם למתווה לוקר?
מדוברבתקופהשל4שנים,החלמשנת5102ועדסוףשנת25102
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מהי התמורה שתתקבל על ידי היצרנים הזכאים למענק והפורשים מייצור חלב?
יצרןהפורשמייצורחלבוזכאילמענק,יקבלמהמדינה,בתחילתהתקופה,סכוםשל522₪לליטר
חלבבתוספתמע"מ2
המענקיופחתבהדרגהבמהלךתקופתהנוהלעדלסכוםשל023₪לליטרבתוספתמע"מבהודעה
מראששל21ימים2
בנוסףלסכוםהמענק,יקבלהיצרןסכוםנוסףשל125₪לכלליטרחלב,בתוספתמע"מ,מהיצרן
שירכושאתהמכסה2

.5


מי זכאי לקבל מכסה במחיר של  ₪ 2.2לליטר?
כליצרןחלבשמכסתהחלבשלונמוכהמ–011,111ליטר,כולליצרןהמייצרבשותפותולמעט
יצרניםהנמצאיםבתתביצועמתמשך2
רשימתהזכאיםלקבלתמכסהלפימסלולא'מפורסמתבאתריצרניהחלב2
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מהו גובה המכסה שניתן לניוד על ידי יצרנים שמכסת החלב שלהם נמוכה ממכסת הבסיס
( 412,222ליטר)?
1
בהתאםלנוהלבענייןתתביצועמתמשך ,יצרניםשמכסתםנמוכהממכסתהבסיסואשרהודיעו
עלרצונםלפרושמייצורחלבעדסוףשנת,5105יהיוזכאיםלניידמכסהבגובהמכסתהבסיס2
החלמשנת,5102כליצרןיהיהזכאילניידאתהמכסהשנקבעהלולאותהשנהבלבד2
מהו גובה המכסה שניתן להעביר במסגרת הליכי הניוד?
בשניהליכיהניוד(מסלולא'ו–ב')–היצרןיוכללהעביראתמלואהמכסהשנקבעהלובאותה
שנהלמעטמכסהשנרכשהעלידוב–125₪לליטרלפינוהלניוד–מסלולא'2
יודגש,כייצרניםשמכסתםהופחתהבשנת5102בגיןתתביצועמתמשך,יוכלולניידבשנת5102
אתהמכסהשנקבעהלהםלפניהפחתתהמכסהכאמור2
האם במשך ארבעת שנות "מתווה לוקר" כל יצרן יוכל להגדיל את מכסתו עד ל  722 -אלף ליטר?
סךרכישותהמכסהבמשךתקופתהמתווהתלויבמספרהיצרניםהפורשיםוכמותהמכסה
המועברת2
עלפיהערכותבלבד,נראהכילאכלהיצרניםיוכלולהגדילאתמכסתם,בתקופתהמתווה,עדל-
011אלףליטר2
מובהר ,כי אין במסמך זה בכדי למצות את כל הסוגיות העולות במסגרת הסכם העקרונות והוא
מהווה מענה לשאלות נפוצות בלבד.
את נוסח ההסכם המלא ניתן למצוא בכתובת .www.halavi.org.il
שאלות אחרות והבהרות נוספות ניתן לפנות למחלקת תכנון במועצת החלב לטלפון.23-6564756 :




1

מסמך "הוראות לעניין הפחתת מכסה בגין תת ביצוע מתמשך" מיום .www.halavi.co.il -/11/1/1//
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תרשים של תרחישים אפשריים לפרישה ורכישה של מכסה

יצרן 
חלב עצמאי
(לא 
בשותפות)

יצרן חלב עצמאי
(לא בשותפות)

מכסת חלב מתחת ל
– 077אלף ליטר.

מכסת חלב של 077
אלף ליטר ומעלה.









לפרוש  -לפי נוהל
מסלול א'.
ניוד  -

לרכוש -לפי נוהל

ניוד – מסלול א' ,ב
–  7.0
 ₪לליטר.

 בנוסף ,רשאי
לרכוש לפי נוהל
ניוד – מסלול ב'.

לפרוש  -לפי
נוהל ניוד –
מסלול ב'
בלבד.
לרכוש -לפי
נוהל ניוד –
מסלול ב'
בלבד.

יצרן חלב בשותפות

יצרן חלב בשותפות

מכסת חלב מתחת ל
–  077אלף ליטר

מכסת חלב של 077
אלף ליטר ומעלה

לפרוש  -לפי נוהל
ניוד – מסלול ב'
בלבד.
לרכוש -לפי נוהל
ניוד – א' ,בסכום
של  ₪ 7.0לליטר.
בנוסף ,רשאי
לרכוש לפי נוהל
ניוד – מסלול ב'.
וכן לפי נוהל ניוד

לפרוש  -לפי
נוהל ניוד –
מסלול ב' בלד.
לרכוש – לפי
נוהל ניוד –
מסלול ב'
בלבד.

