ועדת המכסות

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


כג' בכסלו התשע"ד
 62בנובמבר 6102
02-867-00

טיוטה להערות הציבור
נוהל לניוד מכסות חלב עזים
כללי:
סעיף (8ו) לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א ( 6100 -להלן " -חוק החלב") ,קובע כי "מכסת חלב אינה
ניתנת להעברה ,כולה או מקצתה ,אלא על פי היתר בכתב של ועדת המכסות ובהתאם לתקנות לפי סעיף
(06א)".
תכליתו של מסמך זה ,היא לקבוע אמות המידה והדרכים שלפיהם יינתן היתר להעברת מכסת חלב
עזים ,בהתאם לסעיף (8ו) לחוק החלב ,בשים לב לעקרונות התכנון בענף העזים – הבטחת אספקה סדירה
של חלב ושמירה על מספר היצרנים ומשקי העזים כעוגן להתיישבות חקלאית ביישובי הפריפריה.
אמות המידה המנחות לעניין נוהל זה הינן ,שמירה על מספר היצרנים בענף ,פיזור המכסות המנוידות על
פני מספר יצרנים ומניעת ריכוזיות.

הגדרות:
במסמך זה יהיו למונחים השונים את המשמעות הנודעת להם בחוק החלב בשינויים ,כדלקמן;
"היתר" – לפי סעיף (8ו) לחוק החלב;
"ועדת המכסות" – הועדה שמונתה לפי סעיף  5לחוק החלב;
"יצרן" – כהגדרתו בחוק החלב;
"יצרן מקבל" – יצרן חלב עזים אשר מבקש לקבל תוספת למכסת החלב שהוקצתה לו ,מיצרן פורש
בהתאם לנוהל זה;
"יצרן פורש" – יצרן המעוניין לחדול מייצור חלב וזכאי להעביר את מכסת החלב בהתאם לאמור בסעיף
 0לנוהל;
"מכסת חלב" – כמות חלב העזים אותה רשאי יצרן לייצר ולשווק בשנה;
"התמורה" – המחיר שייקבע מעת לעת על ידי ועדת המכסות בהתבסס על המלצה מקצועית כלכלית של
מומחה בתחום ובשים לב למדיניות התשלום באותה שנה .המחיר יפורסם על ידי ועדת המכסות באתר
האינטרנט של מועצת החלב.

הליך ניוד/העברת מכסת החלב:
תנאי סף ליצרן פורש -
.0

יצרן פורש זכאי להגיש בקשה לניוד מכסה לפי נוהל זה ,אם חלפו חמש שנים או יותר מיום
שנקבעה לו מכסת חלב לראשונה ,ובמשך תקופה זו ועד להגשת הבקשה ,עסק בפועל בייצור חלב
עזים.

.6

הוקצתה ליצרן פורש תוספת למכסת חלב ,בשנה מאוחרת לשנה בה נקבעה לו מכסת חלב לראשונה
(להלן – תוספת מכסה) ,יהא היצרן הפורש זכאי להעביר את תוספת המכסה לפי נוהל זה אם חלפו
חמש שנים או יותר מיום שהוקצתה לו תוספת המכסה ,ובלבד שבמשך תקופה זו ,ייצר בפועל את
תוספת המכסה שהוקצתה לו.
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.2

אףהחלב
מועצת
האמור בסעיפים  0ו ,6-יצרן פורש זכאי להגיש בקשה לניוד מכסה לפי נוהל זה ,גם אם
על
הפסיק לייצר חלב עזים בתקופה של עד שנה לפני הגשת הבקשה.

.4

סעיף  6לא יחול על תוספת מכסה שהוקצתה עקב גריעת מכסתו של היצרן הפורש בשנים קודמות
או על תוספת מכסה שהוקצתה לו במסגרת ניוד מכסות מיצרן אחר ,לאחר שקיבל לכך היתר כדין.

.5

יצרן פורש אשר חלק ממכסת החלב שלו אינה ניתנת להעברה לפי התנאים הקבועים בסעיפים  0ו –
 6לעיל ,יהיה זכאי להעברת חלק ממכסתו ,בהתאם לנוהל זה ,ואילו יתרת המכסה תגרע ללא
תמורה.

תנאי סף ליצרן מקבל –
.2

יצרן מקבל רשאי לקבל מנת מכסה של יצרן פורש ,בהתאם לסעיף  01להלן ,אם הוא עומד בייצור
מכסת החלב שנקבעה לו במלואה.

.8

ועדת המכסות תכין רשימה של כלל היצרנים ושמותיהם ידורגו ברשימה בהתאם לגודל מכסתם,
מהקטן לגדול (להלן – הרשימה).
יצרנים שנקבעה להם מכסת חלב זהה ,מיקומם ברשימה ייקבע בהגרלה.
הרשימה תפורסם על ידי ועדת המכסות באתר האינטרנט של מועצת החלב.

הגשת הבקשה להיתר -
.7

יצרן פורש ימסור לועדת המכסות בקשה בכתב ,ע"ג הטופס המצורף לנוהל זה (נספח א' – "בקשת
יצרן פורש לאישור עקרוני לניוד מכסת חלב עזים") ,על החלטתו לפרוש מייצור חלב ובקשתו לנייד
את מכסת החלב ליצרן אחר.

.9

על יסוד הנתונים שפורטו בבקשה ,ונתונים נוספים המצויים בידי מועצת החלב ,תבחן ועדת
המכסות קיומם של תנאי הסף ותודיע ליצרן הפורש על זכאותו לנייד את מכסת החלב שהוקצתה
לו או חלקה.

.01

לאחר הודעת ועדת המכסות ,כאמור בסעיף  9לעיל ,תפנה ועדת המכסות ליצרנים ברשימה,
העומדים בתנאי הקבוע בסעיף  2לעיל ,בהתאם לסדר הופעתם ברשימה לפי סעיף  8לעיל ,ותציע
להם לקבל מנת מכסה ,כפי שיפורט להלן;




.00

יצרן מקבל שמכסת החלב שנקבעה לו היא עד  021,111ליטר ,יהיה רשאי לקבל תוספת מכסה
(להלן – מנת מכסה) במסגרת נוהל זה ,בהיקף של עד  47,111ליטר בשנה קלנדרית;
יצרן מקבל שמכסת החלב שנקבעה לו היא בהיקף העולה על  021,111ליטר אך לא יותר מ -
 271,111ליטר ,יהיה רשאי לקבל מנת מכסה במסגרת נוהל זה ,בהיקף של עד  24,111ליטר
בשנה קלנדרית.
יצרן מקבל שמכסת החלב שנקבעה לו היא בהיקף העולה על  ,271,111יהיה זכאי לקבלת
תוספת מכסה ,בהיקף של עד  61,111ליטר בשנה קלנדרית ,אלא אם לא נמצאו יצרנים
מקבלים נוספים לפי נוהל זה.

יצרן מקבל ,שועדת המכסות פנתה אליו כאמור בסעיף  01לעיל ,יודיע לועדת המכסות ,על גבי
טופס "בקשה לקבלת מנת מכסת חלב" המצורף כנספח ב' לנוהל זה ,על בקשתו לקבל מנת מכסה
לפי נוהל זה .הודעת היצרן המקבל תינתן לועדת המכסות בתוך  04ימים מיום פנייתה.
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במידה ולא תתקבל הודעה מטעם היצרן המקבל ,בתוך  04ימים מיום פנייתה של ועדת המכסות
אליו ,תפנה ועדת המכסות ליצרנים הבאים אחריו ברשימה .לאחר פנייה ומתן הזדמנות להשיב
לפניה לכלל היצרנים ברשימה ,תפנה ועדת המכסות מחדש לכל היצרנים ברשימה בהתאם לסדר
הופעתם בה.
לעניין סעיף זה יובהר ,כי המועד הקובע הוא התאריך המופיע על גבי פנייתה של ועדת המכסות
ליצרן.
.06

קיבלה ועדת המכסות בקשת יצרן מקבל ,כאמור בסעיף  00לעיל ,תבחן זכאותו לקבלת מכסה
בהתאם לתנאי הקבוע בסעיף  2לעיל ,ותודיע לו החלטתה בדבר זכאותו לקבל מנת מכסה בהתאם
לנוהל זה ,את היקף מנת המכסה המאושר להעברה ואת המועד להעברת התמורה עבור המכסה.

.02

היצרן המקבל ישלם ליצרן הפורש את התמורה שנקבעה עבור ליטר חלב ,בהתאם למנת המכסה
שאושרה להעברה ,במועד שייקבע לכך על ידי ועדת המכסות.

.04

ועדת המכסות תאשר את העברת מנת המכסה ליצרן המקבל שאושר על ידה ,לאחר שתקבל אישור
של היצרן הפורש על קבלת מלוא התמורה שנדרשה מהיצרן המקבל בגין קבלת מנת המכסה
שאושרה לו.

.05

מכסת החלב המועברת ליצרן המקבל לפי נוהל זה ,תצטרף למכסת החלב הקיימת שלו ,לכל דבר
ועניין ,לרבות תוספות וגריעות ולרבות קביעת מקומו ברשימה לפי סעיף  8לעיל .בשנה בה התבצע
ניוד המכסה תהיה תוספת המכסה חלקית ויחסית למספר החודשים שנותרו מיום הרכישה ועד
סוף השנה.
על אף האמור ,יצרן מקבל שטרם קבלת מנת מכסה בהתאם לנוהל זה ,הוקצתה לו מכסה בהיקף
שאינו עולה על  021,111ליטר ,יהיה זכאי ,בתקופה של  5שנים מיום קבלת מנת המכסה לפי נוהל
זה ,לתוספות מכסה שתחולקנה על ידי ועדת המכסות לכלל היצרנים ,אם יחולקו ,בהתאם
למכסתו טרם קבלת מנת המכסה לפי נוהל זה.

הוראות נוספות -
.02

לאחר אישור העברת המכסה לפי נוהל זה ,תגרע מכסתו של היצרן הפורש במלואה והוא יחדל
להיות יצרן ,אף אם לא הועברה מלוא מכסתו ליצרן/נים מקבל/ים.

.08

יצרן שחדל מייצור חלב במשך שנה או יותר ,ולא קיבל היתר להעברת מכסתו או חלק ממנה לפי
נוהל זה ,תיגרע מכסתו במלואה והוא יחדל להיות יצרן ,ולא יהיה זכאי להגיש בקשה להעברת
מכסה בהתאם לנוהל זה.

.07

נוהל זה מבטל נהלים קודמים בעניין ניוד מכסות חלב עזים .למען הסר ספק יובהר כי אין ליצרני
חלב עזים ביישובו של יצרן פורש זכות סירוב ראשונה לקבלת מכסתו.
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נספח א' – בקשת יצרן פורש לאישור עקרוני לניוד מכסת חלב עזים
לכבוד
ועדת המכסות
במשרדי מועצת החלב דרך החורש  ,4יהוד

הנדון :הפסקת ייצור חלב עזים
.0

הנני להודיעך כי ברצוני לפרוש מייצור חלב עזים ע"פ מכסת החלב שנקבעה לי מכח חוק תכנון משק
החלב ,התשע"א –  , 6100ולהעביר את המכסה שהוקצתה לי ליצרן אחר בהתאם לנוהל מתן היתר לניוד
מכסות חלב עזים מיום ________ (להלן – הנוהל).

.6

הנני מאשר כי קראתי את הנוהל והבנתי את כל האמור בו.

.2

היקף המכסה אותו אבקש להעביר הוא _____________ ליטר בהתאם למכסה שנקבעה לי בשנת
_______ למעט תוספות מכסה שאינן ניתנות להעברה בהתאם לנוהל.

.4

הנני מצהיר כי חלפו למעלה מחמש שנים מיום שנקבעה לי מכסת החלב לראשונה ,ובמשך תקופה זו ועד
להגשת הבקשה עסקתי בפועל בייצור חלב עזים ו/או פרשתי מייצור חלב לתקופה שלא עולה על שנה.

.5

ידוע לי כי לאחר קבלת היתר להעברת מכסת החלב ,תגרע מכסתי במלואה ואני אחדל להיות יצרן חלב,
אף אם לא הועברה מלוא מכסתי ליצרן מקבל.

.2

אני מתחייב לפעול בהתאם לאמור במכתב זה  ,בהתאם להוראות המנהל ובכפוף לכל דין.

שם היצרן ,______________ :מס' ת"ז ________________ :חתימה__________________ :
מען _________________ :דואר אלקטרוני _________________ :טל'/סלולרי/פקס________________ :
אישור עו"ד  /רו"ח:
הריני לאשר חתימת היצרן ____________ ,לאחר שזיהיתי אותו באמצעות ת.ז .מס'
שם עו"ד/רו"ח:

; מס' רשיון:

חתימה וחותמת

.
.
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נספח ב' – בקשה לקבלת מנת מכסת חלב
לכבוד,
ועדת המכסות
במשרדי מועצת החלב
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הנדון :בקשה לקבלת מנת מכסת חלב
 .0אני הח"מ ,יצרן חלב עזים ,מבקש לקבל מנת מכסת חלב בכמות של ____________ ליטר ,בהתאם לאמות
המידה שנקבעו בנוהל למתן היתר לניוד מכסות חלב עזים מיום _______ (להלן – הנוהל).
 .6הנני מאשר כי קראתי את הנוהל והבנתי את כל האמור בו.
 .2הנני מתחייב ,להעביר ליצרן הפורש את התמורה שנקבעה על ידי ועדת המכסות שהינה ______  ₪לליטר,
עבור כל ליטר חלב שיאושר להעברה ,במועד שייקבע לכך על ידי ועדת המכסות.
 .4ידוע לנו כי מנת המכסה שתתקבל על ידי ,תתווסף למכסת החלב שנקבעה לי לכל דבר ועניין.
 .5אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות ועדת המכסות ובכפוף לכל דין.
שם היצרן המקבל:

__________________

מס' ת"ז:

___________________

מען:

___________________

דואר אלקטרוני:

___________________

טל'/סלולרי/פקס:

___________________

חתימה:

___________________

אישור עו"ד  /רו"ח:
הריני לאשר חתימת היצרן המקבל
שם עו"ד/רו"ח:

; מס' רשיון:

 ,לאחר שזיהיתי אותו באמצעות ת.ז .מס'
חתימה וחותמת

.
.
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