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לכבוד,
יצרן חלב בקר
שלום רב,
הנדון :הליך ניוד רבעוני (מספר )1
בהתאם לנוהל ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי לשנים  0510עד 0510

מסלול ב'
ברצוני להודיעכם על הליך ניוד רבעוני (מספר  )0להעברת מכסות חלב בקר ,בהתאם לנוהל הניוד הרצ"ב (להלן
– נוהל ניוד ב').
הליך זה ,קובע אך ורק את אופן העברת המכסות מיצרנים פורשים שמכסתם היא  711,111ליטר ומעלה או של
יצרנים המייצרים במסגרת שותפות יצרנים.1
יצרנים כאמור ,אשר מבקשים לפרוש מייצור חלב ולהעביר את מכסתם ,יעבירו לועדת המכסות הודעה על גבי
נספח א' לנוהל שכותרתו" ,הודעה על פרישה מייצור חלב" ,עד ליום  1139310בשעה .10:55
את ההודעה יש לשלוח לועדת המכסות בדואר (לכתובת הרשומה מטה)או להעביר במסירה אישית בלבד.
יצרנים המבקשים לקבל מכסת חלב במחיר של  ₪ 0.4לליטר (ללא מע"מ) ,יגישו בקשתם על גבי נספח ג' –
"בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך ניוד רבעוני – מסלול ב'" ,עד ליום  0039310בשעה .10:55
בקשות לפרישה מייצור חלב או לקבלת מכסה שלא יועברו במועד – לא ייחשבו במסגרת הליך ניוד רבעוני זה.
לידיעתכם ,בהליך הניוד הנוכחי (מספר  ,)1היצרן המקבל יוכל לייצר את מלוא מנת המכסה שתאושר לו ,כבר
בשנת .0510
להלן מספר הבהרות:
.0
.6
.2
.8
.5

הנספחים יוגשו על ידי היצרנים הרשומים בלבד ,בטפסים מקוריים בלבד.
באחריותו של היצרן לוודא קבלת המסמכים במשרדי המועצה במועד (טל' לבירורים – .)12-6528752
הצעות  /בקשות שיוגשו על ידי מיופה כח של היצרן ,יוגשו בצירוף יפוי כח נוטריוני.
הודעות שישלחו בפקס ו/או בדואר אלקטרוני ,לא יתקבלו.
את הטפסים המצורפים לנוהל ניוד ב' ,ניתן למצוא באתר האינטרנט של מועצת החלב בכתובת –
.www.halavi.org.il
בכבוד רב,

שייקה דרורי
יו"ר ועדת המכסות
 1יצרן ייחשב כיצרן בשותפות אף אם השותפות פורקה במהלך שנת  2102והיצרן לא חזר לייצור חלב באופן עצמאי במשקו.
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נוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשק המשפחתי
לשנים  0510עד 0510

מסלול ב'

כללי -
סעיף (7ו) לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א – ( 6100להלן – חוק החלב) ,קובע כי מכסת חלב אינה ניתנת
להעברה אלא בהיתר של ועדת המכסות.

בנוהל זה ייקבע אופן ניוד המכסות מיצרנים פורשים שמכסתם היא  955,555ליטר ומעלה
ו3או מיצרנים המייצרים את מכסתם במסגרת שותפות יצרנים.
היצרנים הזכאים לקבל מכסה לפי נוהל זה הם כלל היצרנים במגזר המשק המשפחתי.
הגדרות –
"יצרן"  -אדם שנקבעה לו מכסת חלב בקר לפי חוק תכנון משק החלב ,התשע"א –  6100לרבות אגודה
שיתופית במגזר המשק המשפחתי;
"יצרן גדול" – יצרן שמכסת החלב שנקבעה לו היא  711,111ליטר ומעלה;
"יצרן בשותפות" – יצרן שקיבל היתר לייצר את מכסתו במסגרת שותפות עם יצרן ו/או יצרנים אחרים
בהתאם לסעיף (7ה)( )6לחוק החלב ,ובשנת  6106ייצר את מכסתו במסגרת שותפות יצרנים;
"יצרן פורש" – יצרן המבקש לפרוש מייצור חלב ולפדות את מכסתו;
"יצרן מקבל" – יצרן המבקש לקבל מנת מכסה לפי נוהל זה.
הליך ניוד מכסת חלב של יצרן גדול ו3או יצרן בשותפות
 .0יצרן גדול ו/או יצרן בשותפות ,רשאי להודיע לועדת המכסות על רצונו לפרוש מייצור חלב ולנייד
את מכסתו ,אם חלפו  5שנים מיום שהחל לייצר חלב במשקו.
את הודעתו על רצונו לפרוש מייצור חלב ,יעביר היצרן הפורש על גבי טופס "הודעה על פרישה
מייצור חלב" המצורף כנספח א' לנוהל זה.
בהודעתו ,יפרט היצרן הפורש מהו המחיר המזערי שהוא מבקש לקבל בתמורה לליטר מכסת חלב
מנויד ,לצורך פרישתו מייצור חלב והעברת מכסתו.
יצרן שהפסיק את ייצור החלב לתקופה העולה על  04חודשים ,מיום תחילת יישום נוהל זה ,אינו
רשאי להודיע על מחיר מזערי כאמור לעיל ,ומכסתו תועבר במחיר שייקבע בהליך הניוד הרבעוני
כפי שמפורט בסעיף  2להלן.
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 .6לאחר קבלת הודעתו של היצרן הפורש ,תבחן ועדת המכסות את זכאותו לנייד את מכסתו כאמור
2
בסעיף  0לעיל ותודיע לו מהו גובה המכסה המאושר להעברה (להלן – המכסה המועברת).
 .2המחיר הראשוני לניוד מכסה לפי נוהל זה הוא  ₪ 6.8לליטר חלב בתוספת מע"מ (להלן –
המחיר הראשוני) .זאת ,בשים לב למחירי שיווי המשקל שהתקבלו בהליכי הניוד בשנים  6100ו
– .6106
ועדת המכסות רשאית לעדכן את המחיר הראשוני מעת לעת ,משיקולים של היקפי הביקוש אל
מול היקפי ההיצע לניוד מכסות במחיר הראשוני האמור לעיל.
 .8במידה והבקשה לפרישה מייצור חלב היא של יצרן בשותפות והשותפות התקיימה תקופה של
חמש שנים ומעלה ,תודיע ועדת המכסות ליצרן/ים השותפים עמו ,על זכאותם לקבל את המכסה
של היצרן הפורש בשותפות או חלק ממנה ,במחיר שנקבע בהליך ניוד המכסות האחרון.
בסעיף זה" ,הליך ניוד המכסות האחרון"  -הוא ההליך הרבעוני האחרון שבו נקבע מחיר
להעברת מכסה לפי סעיף  2לנוהל זה ,ובמידה וטרם נקבע מחיר לפי נוהל זה ,המחיר שנקבע
בהליך ניוד המכסות האחרון ("המכרזה בשנת  )"6106דהיינו  ₪ 6.22לליטר מכסה מנויד.
 .5היצרנים השותפים ,שועדת המכסות פנתה אליהם כאמור בסעיף  8לעיל ,יודיעו לועדת המכסות,
בתוך  60ימים מיום פניית הוועדה ,על רצונם לקבל את מכסת היצרן הפורש בשותפות או חלק
ממנה ,כאמור בסעיף  8לעיל.
הודעתו של יצרן מקבל לפי סעיף זה ,תועבר לועדת המכסות על גבי טופס "בקשה לקבלת מכסת
חלב מיצרן שותף" ,המצורף כנספח ב' לנוהל זה.
במידה והיצרן השותף לא יודיע על רצונו לקבל את המכסה המועברת ,כולה או חלקה ,במועד
שנקבע לכך ,תצטרף המכסה של היצרן הפורש בשותפות למאגר המכסות לניוד בהליך הניוד
הרבעוני הקרוב ,כמפורט בסעיף  2להלן.
 .2בתחילת כל רבעון ,בהתאם להודעת ועדת המכסות ,יתבצע הליך ניוד מכסות ,לפי נוהל זה ,שבו
ייקבע מחיר המכסה באופן הבא (להלן – הליך ניוד רבעוני):
2.0

ועדת המכסות תרכז את כמות המכסה המועברת אשר לא הועברה ליצרנים שותפים,
לרבות מכסות חלב של יצרנים אשר הפסיקו את ייצור החלב לתקופה העולה על 04
חודשים ,מיום תחילת יישום נוהל זה וטרם העבירו את מכסתם (להלן -מאגר המכסה
לניוד).

2.6

ועדת המכסות תפרסם באתר האינטרנט של מועצת החלב ,את המועד האחרון להגשת
הצעות לקבלת מכסה במחיר הראשוני.

2.2

יצרן המעוניין לקבל מכסת חלב במחיר הראשוני ,יודיע לועדת המכסות בכתב ,עד למועד
שנקבע לכך ,מהי כמות המכסה אותה הוא מעוניין לקבל .היצרן יוכל להודיע על רצונו
לקבל מנת מכסה כוללת של עד  051,111ליטר במנות של  01,111ליטר מכסה.

 2המכסה המועברת תקבע בהתאם למכסה שנקבעה ליצרן באותה שנה בניכוי תוספות מכסה שקיבל במסגרת נוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר
המשפחתי לשנים  2102עד  2102בהתאם להחלטת הממשלה מספר  7055מיום  – 20001002מסלול א'.
יצרנים שמכסת החלב שלהם נמוכה ממכסת הבסיס והודיעו על רצונם לפרוש עד סוף שנת  ,2102יהיו זכאים למכסה מועברת בגובה מכסת הבסיס
בכפוף לכך שיגישו בקשה לפרישה מייצור חלב ,כאמור בסעיף  0לנוהל ,עד סוף שנת .2102
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הודעתו של יצרן מקבל לפי סעיף זה ,תימסר לועדת המכסות על גבי טופס "בקשה
לקבלת מכסת חלב בהליך ניוד רבעוני" ,המצורף כנספח ג' לנוהל זה .בהודעתו ,יתחייב
היצרן המקבל לשלם את המחיר הראשוני.
2.8

במידה ולא יתקבלו הצעות לקבלת מלוא המכסה מתוך מאגר המכסות לא תתבצע
העברת המכסה וועדת המכסות תודיע על הורדת המחיר הראשוני ב –  01אג' (להלן –
המחיר המעודכן).
ועדת המכסות תפרסם באתר האינטרנט של מועצת החלב את המחיר המעודכן ואת
המועד האחרון להגשת הצעות לקבלת מכסה במחיר המעודכן.
יצרן המעוניין לקבל מכסה במחיר המעודכן ,יודיע על כך בכתב לועדת המכסות ,עד
המועד האחרון שפורסם ,לקבלת מכסה במחיר המעודכן .הודעתו של היצרן המקבל
תימסר לועדת המכסות על גבי טופס "בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך ניוד רבעוני",
כאמור בסעיף  6לעיל .בהודעתו יתחייב היצרן לשלם את המחיר המעודכן כפי שפורסם
על ידי ועדת המכסות.
הליך עדכון המחיר יימשך עד לביקוש מלוא המכסה המועברת על ידי יצרנים
המבקשים לקבל מנת מכסה במחיר המעודכן שנקבע.

2.5

מובהר בזאת ,כי בהודעתו של יצרן מקבל ,לפי סעיפים  2.2או  2.8לעיל ,מתחייב היצרן
המקבל להעביר את המחיר הראשוני או המחיר המעודכן ,לפי העניין ,במועד שייקבע על
ידי ועדת המכסות.
במידה והיצרן המקבל לא יעמוד בהתחייבותו ,רשאית ועדת המכסות לגרוע 011,111
ליטר ממכסת החלב שנקבעה ליצרן באותה שנה ,לאחר שתינתן לו זכות טיעון בהתאם
לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א .6100 -

2.2

במידה וכמות המכסה במאגר המכסה לניוד קטנה מהביקוש לקבלת המכסה במחיר
שנקבע ,תחולק המכסה המועברת באופן יחסי בין היצרנים המקבלים .יובהר ,כי במקרה
זה מחויב היצרן המקבל לקבל מנת מכסה קטנה מזו שביקש ,במחיר שנקבע בהליך
הרבעוני.

2.7

ועדת המכסות תאשר את העברת המכסה מהיצרן הפורש ,ליצרן המקבל ,בכפוף להודעתו
של היצרן הפורש על קבלת מלוא התמורה עבור מנת המכסה שנקבעה להעברה מהיצרן
המקבל ,במועד שנקבע לכך על ידי ועדת המכסות.
ועדת המכסות תפרסם בכל הליך לפי סעיף זה ,מהו החלק היחסי ממנת המכסה שיינתן
ליצרן המקבל לייצור באותה שנה.

 .7היצרן המקבל יוכל לנייד את המכסה שהועברה אליו לפי נוהל זה ,כחלק מהמכסה שנקבעה לו
וללא הגבלת זמן.
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תאריך______:

נספח א'

הודעה על פרישה מייצור חלב – מסלול ב'
פרטי המבקש – יצרן החלב

מספר תעודת זהות

__________________
שם היצרן

____________

_____________

טלפון

.1
.3
.2
.4
.5
.2
.7
.8

טלפון נייד

______________
ישוב

_____________
כתובת דוא"ל

_________
מספר משק

_______
פקס

הנני להודיע כי ברצוני להפסיק את ייצור חלב הבקר על פי מכסת החלב שנקבעה לי לצמיתות ,ולהעביר את
המכסה בהתאם ל"נוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי לשנים  3112עד  – 3112מסלול ב'" (להלן –
נוהל הניוד).
המחיר המזערי ,מתחתיו איני מעוניין לפרוש מייצור חלב ולהעביר את מכסת החלב שנקבעה לי הוא
____________  ₪לליטר ,לפני מע"מ (להלן – המחיר המזערי).
הנני מתחייב ,התחייבות בלתי חוזרת ,כי במידה והמחיר שייקבע יהיה זהה או גבוה מהמחיר המזערי ,אפסיק
את ייצור החלב ,בתוך  21ימים מיום אישורה של ועדת המכסות להעברת המכסה לפי נוהל הניוד.
ידוע לי שהיקף המכסה אותו אפדה ייקבע על ידי ועדת המכסות בהתאם לנוהל הניוד.
ידוע לי שהתמורה שתתקבל על ידי מהעברת המכסה תקבע בהליך הניוד בהתאם לסעיף  2לנוהל הניוד ,אך לא
פחות מהמחיר המזערי.
ידוע לי ,שבמידה והמחיר שייקבע יהיה נמוך מהמחיר המזערי ,לא אוכל להעביר את מכסת החלב שנקבעה לי
בהליך ניוד הרבעוני הקרוב.
הנני מאשר כי קראתי את נוהל הניוד והבנתי את כל האמור בו.
אני מתחייב לפעול בהתאם לאמור במכתב זה ,בהתאם להוראות ועדת המכסות ובכפוף לכל דין.

_________________
שם היצרן (בעל)

___________________
חתימת היצרן (בעל)

_________________
שם היצרנית (אשה)

___________________
חתימת היצרנית (אשה)

אישור עורך דין
הריני לאשר חתימת היצרנים __________________; ________________ לאחר שזיהיתי אותם באמצעות
ת"ז מס' _________________; _________________ ,בהתאמה.
שם עו"ד ;_______________ :מספר רישיון ;_____________ :חתימה וחותמת.________________ :

ועדת המכסות

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

תאריך______:

נספח ב'

בקשה לקבלת מכסת חלב משותף – מסלול ב'
פרטי המבקש – יצרן החלב

מספר תעודת זהות

__________________
שם היצרן

____________

_____________

טלפון

טלפון נייד

______________
ישוב

_____________
כתובת דוא"ל

_________
מספר משק

_______
פקס

 .1בהמשך להודעת ועדת המכסות מיום __________,בדבר זכאותי לקבל את מכסת החלב של היצרן ____________,
השותף עמי בייצור החלב ,במחיר של _________  ₪לליטר ,לפני מע"מ ,אבקש להודיע כי הנני מעוניין לקבל את
(א) במלואה.
המכסה:
(ב) בחלקה ,בכמות של ______________ ליטר.
 .2הנני מתחייב ,התחייבות בלתי חוזרת ,להעביר ליצרן הפורש את הסכום המלא עבור המכסה ,בתוך  11ימים מיום
הגשת בקשה זו .ידוע לי כי במידה ולא אעביר את התמורה במועד ,ועדת המכסות רשאית לבטל את זכותי לקבלת
המכסה של היצרן הפורש.
 .3ידוע לי שהמכסה שאקבל ,תועבר אלי רק לאחר פדיון מלוא התמורה כאמור בסעיף  1לעיל.
 .1ידוע לי כי המכסה שאקבל ,תצטרף למכסת החלב הקיימת שלי ,לכל דבר ועניין ,לרבות תוספות וגריעות מכסה בעתיד.
 .5הנני מאשר כי קראתי את נוהל ניוד – מסלול ב' ,והבנתי את כל האמור בו.
 .6אני מתחייב לפעול בהתאם לאמור במכתב זה ,בהתאם להוראות ועדת המכסות ובכפוף לכל דין.

__________________
שם היצרן

___________________
חתימת היצרן

אישור עורך דין
הריני לאשר חתימת היצרן ________________ לאחר שזיהיתי אותו באמצעות ת"ז מס' _________________.
שם עו"ד ;_______________ :מספר רישיון ;______________ :חתימה וחותמת._____________________ :

ועדת המכסות

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

תאריך______:

נספח ג'

בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך ניוד רבעוני – מסלול ב'
פרטי המבקש – יצרן החלב

מספר תעודת זהות

__________________
שם היצרן

____________

_____________

טלפון

______________
ישוב

טלפון נייד

_____________
כתובת דוא"ל

_________
מספר משק

_______
פקס

 .1בהמשך להודעת ועדת המכסות מיום __________ ,אבקש להודיע כי הנני מעוניין לקבל מכסת חלב ,בכמות של
____________ ליטר ,במחיר של _____________  ₪לליטר ,לפני מע"מ.
 .2הנני מתחייב ,התחייבות בלתי חוזרת ,להעביר ליצרן הפורש את הסכום המלא עבור המכסה ,כאמור בסעיף  1לעיל,
בתוך  11ימים מיום הגשת בקשה זו.
 .3ידוע לי כי במידה ולא אעביר את הסכום המלא עבור המכסה ,במועד שנקבע ,ועדת המכסות תפחית  111,111ליטר
מהמכסה שהוקצתה לי באותה שנה.
 .1ידוע לי שהמכסה שאקבל ,תועבר אלי רק לאחר פדיון מלוא התמורה כאמור בסעיף  1לעיל.
 .5ידוע לי כי המכסה שאקבל ,תצטרף למכסת החלב הקיימת שלי ,לכל דבר ועניין ,לרבות תוספות וגריעות מכסה בעתיד.
 .6הנני מאשר כי קראתי את נוהל ניוד – מסלול ב' ,והבנתי את כל האמור בו.
 .7אני מתחייב לפעול בהתאם לאמור במכתב זה ,בהתאם להוראות ועדת המכסות ובכפוף לכל דין.

__________________

________________

שם היצרן

חתימה

אישור עורך דין
הריני לאשר חתימת היצרן ________________ לאחר שזיהיתי אותו באמצעות ת"ז מס' _________________.
שם עו"ד ;_______________ :מספר רישיון ;______________ :חתימה וחותמת._____________________ :

