ועדת המכסות

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

י"ב אייר ,תשע"ג
 22אפריל2102 ,
02-212-00

לכבוד,
יצרן חלב בקר
שלום רב,
הנדון :ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי בהתאם להחלטת ממשלה מספר  0199מיום /121521/

מסלול א'
ברצוני להודיעכם על הליך ניוד מכסות חלב בקר ,בהתאם לנוהל הניוד הרצ"ב (להלן – נוהל ניוד א').
הליך זה ,קובע אך ורק את אופן העברת המכסות מיצרנים פורשים שמכסתם נמוכה מ –  011,111ליטר
ומייצרים את מכסתם באופן עצמאי ולא 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".
את ההודעה יש לשלוח לועדת המכסות בדואר או להעביר במסירה אישית בלבד.
כתובת ועדת המכסות ,במשרדי מועצת החלב :דרך החורש  ,4ת"ד  ,70מיקוד ,00011 :יהוד.
להלן מספר הבהרות:
 .0הצעות לפרישה מייצור חלב יוגשו על ידי היצרנים הרשומים בלבד ,בטפסים מקוריים בלבד.
 .2הצעות שיוגשו על ידי מיופה כח של היצרן ,יוגשו בצירוף יפוי כח נוטריוני.
 .2הודעות שישלחו בפקס ו/או בדואר אלקטרוני ,לא יתקבלו.
אין להגיש בקשה לקבלת מכסת חלב (נספח ב' לנוהל ניוד א') ,אלא לאחר פנייתה של ועדת המכסות
בהתאם לסעיף  0לנוהל ניוד א'.
את הטפסים המצורפים לנוהל ניוד – מסלול א' ,ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של מועצת החלב
בכתובת –  ,www.halavi.org.ilתחת הכותרת – "מתווה לוקר".
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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מועצת החלב

י"ב אייר ,תשע"ג
 22אפריל2102 ,
02-212-00

נוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשק המשפחתי
לשנים  /510עד /510
בהתאם להחלטת הממשלה מס'  0199מיום /121521/

מסלול א'

כללי -
סעיף (0ו) לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א – ( 2100להלן – חוק החלב) ,קובע כי מכסת חלב אינה ניתנת
להעברה אלא בהיתר של ועדת המכסות.
ניוד המכסות בשנים  2102עד  2100יתבצע בהתאם להחלטת הממשלה מספר  0000מיום 20/01/02
המאשרת את הסכם העקרונות לעניין מתווה רב שנתי לייעול ענף הבקר לחלב מיום .07/01/02
בנוהל זה ייקבע אופן ניוד המכסות מיצרנים פורשים שמכסתם נמוכה מ –  011,111ליטר וייצרו את
מכסתם בשנת  2102באופן עצמאי ולא בשותפות ,אל יצרנים שמכסתם נמוכה מ –  011,111ליטר בלבד.
היצרנים הפורשים לפי נוהל זה יהיו זכאים למענק פרישה מהמדינה.
תקופת הנוהל  -נוהל זה תקף לשנים  2102עד  2100בלבד.
ניוד מכסות של יצרנים שמכסתם היא  955,555ליטר ומעלה או שבשנת  /51/ייצרו את מכסתם
במסגרת שותפות יצרנים ,ייקבע בנוהל נפרד.
הגדרות –
"יצרן"  -אדם שנקבעה לו מכסת חלב בקר לפי חוק תכנון משק החלב ,התשע"א –  2100לרבות אגודה
שיתופית במגזר המשק המשפחתי;
"יצרן קטן" – יצרן שמכסת החלב שנקבעה לו היא עד  011,111ליטר;
"יצרן בשותפות" – יצרן שקיבל היתר לייצר את מכסתו במסגרת שותפות עם יצרן ו/או יצרנים אחרים
בהתאם לסעיף (0ה)( )2לחוק החלב ,ובשנת  2102ייצר את מכסתו במסגרת שותפות יצרנים;
"יצרן עצמאי" – יצרן שאינו יצרן בשותפות והמייצר חלב במשקו באופן עצמאי או יצרן שקיבל היתר
לייצר את מכסתו במשקו של יצרן אחר בהתאם לסעיף (0ה)( )0לחוק החלב;
"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 קטן עצמאי
א .תנאי סף ופרסום רשימת יצרנים קטנים -
 .0יצרן קטן עצמאי ,רשאי להודיע לועדת המכסות על רצונו לפרוש מייצור חלב ולנייד את מכסתו
לפי סעיף ב' להלן ,אם חלפו  0שנים מיום שהחל לייצר חלב במשקו.
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 .2יצרן מקבל רשאי לקבל מנת מכסה של יצרן קטן עצמאי ,בהתאם לסעיף ב' להלן ,אם מתקיימים
בו התנאים הבאים:
הוא יצרן קטן ,לרבות יצרן קטן בשותפות.
2.0
במועד הבקשה היצרן אינו מוגדר כיצרן חלב בתת ביצוע מתמשך בהתאם למסמך
2.2
"הוראות לעניין הפחתת מכסה בגין תת ביצוע מתמשך" מיום .02/02/00
 .2ועדת המכסות תכין רשימה של כלל היצרנים הקטנים ושמותיהם ידורגו ברשימה בהתאם לגודל
מכסתם ,מהקטן לגדול (להלן – הרשימה).
יצרנים שנקבעה להם מכסת חלב זהה ,מיקומם ברשימה ייקבע בהגרלה.
בתחילת כל שנה קלנדרית תעודכן הרשימה וימחקו ממנה שמות היצרנים שפרשו מייצור חלב או
שמכסתם המעודכנת היא  011,111ליטר ומעלה.
מובהר ,כי יצרנים קטנים אשר קיבלו מכסה במסגרת הליכי ניוד שבוצעו ב –  0השנים
האחרונות ,2מקומם ברשימה ייקבע בהתאם למכסת החלב שלהם בניכוי תוספות מכסה מניוד
כאמור.
הרשימה תפורסם על ידי ועדת המכסות באתר האינטרנט של מועצת החלב.
ב .הליך העברת מכסה של יצרן קטן עצמאי -
 .4יצרן קטן עצמאי ,יעביר לועדת המכסות הודעה בכתב ,על גבי טופס "הודעה על פרישה מייצור
חלב" ,המצורף כנספח א' לנוהל זה ,על רצונו לפרוש מייצור חלב ולהעביר את מכסת החלב
שנקבעה לו במסגרת נוהל זה.
 .0ועדת המכסות תבחן זכאותו של היצרן הקטן העצמאי ותודיע לו מהו גובה המכסה המאושר
להעברה (להלן – המכסה המועברת).
גובה המכסה המועברת ייקבע על ידי ועדת המכסות בשים לב למכסת החלב שנקבעה ליצרן
באותה שנה בניכוי תוספות המכסה שניתנו ליצרן במסגרת נוהל זה ,אם ניתנו.
עם זאת ,יצרנים שמכסתם הופחתה בשנת  2102בשל תת ביצוע מתמשך ,המכסה המועברת
שתקבע להם בשנת  2102בלבד ,תהיה בהתאם למכסתם לפני ההפחתה כאמור.
כמו כן ,ל יצרנים שמכסת החלב שלהם נמוכה ממכסת הבסיס שנקבעה בשנת  2102ואשר הודיעו
בכתב עד סוף שנת  2102על רצונם לפרוש מייצור חלב ,תקבע מכסה מועברת בגובה מכסת
3
הבסיס האמורה.
 .0בהודעתה של ועדת המכסות ,כאמור בסעיף  0לעיל ,תפרט ועדת המכסות את גובה מענק הפרישה
לה זכאי היצרן ,בהתאם לסעיף  02.0להלן .כמו כן ,תפרט ועדת המכסות את היקף מענק הפרישה
הסופי בהתאם למכסה המועברת ,לפני ואחרי תוספת מע"מ כדין.
הודעתה זו של ועדת המכסות תהווה אישור לקבלת מענק הפרישה ממשרד החקלאות ופיתוח
הכפר.
למען הסר ספק ,המועד הקובע לחישוב מענק הפרישה יהיה מועד קבלת הודעתו של היצרן על
פרישה מייצור חלב (נספח א') על ידי ועדת המכסות,כאמור בסעיף  4לעיל.
 2מכסה שהועברה במהלך השנה יראו כמכסה שהועברה מתחילת אותה שנה קלנדרית.
 3בהתאם למדיניות שהוצהר עליה במסמך "הוראות לעניין הפחתת מכסה בגין תת ביצוע מתמשך" מיום .01202200
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 .0ועדת המכסות תפנה ליצרנים ברשימה ,העומדים בשני התנאים הקבועים בסעיף  2לעיל ,בהתאם
לסדר הופעתם ברשימה לפי סעיף  2לעיל ,ותציע להם לקבל מנת מכסה ,בתמורה לסכום של 1.2
 ₪לליטר ,בתוספת מע"מ ,כפי שיפורט להלן;
יצרן מקבל שמקומו ברשימה נקבע על בסיס מכסת חלב של עד  011,111ליטר ,יוכל לקבל מנת
מכסה של עד  40,111ליטר.
יצרן מקבל שמקומו ברשימה נקבע על בסיס מכסת חלב של  011,111ליטר ומעלה ועד 011,111
ליטר ,יוכל לקבל מנת מכסה של עד  20,111ליטר.
יצרן מקבל שמקומו ברשימה נקבע על בסיס מכסת חלב של  011,111ליטר ומעלה ועד 011,111
ליטר ,יוכל לקבל מנת מכסה של עד  20,111ליטר.
מובהר ,כי בכל מקרה ,יצרן שמכסת החלב שנקבעה לו היא  011,111ליטר ומעלה ,לרבות יצרן
אשר קיבל תוספות מכסה ב –  0השנים האחרונות ו/או על פי נוהל זה ,לא יהיה זכאי לתוספות
מכסה לפי נוהל זה.
 .8יצרן קטן ,שועדת המכסות פנתה אליו ,כאמור בסעיף  0לעיל ,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 תימסר לועדת המכסות בתוך  04ימים מיום פנייתה.
במידה ולא תתקבל הודעה מטעם היצרן הקטן ,בתוך  04ימים מיום פנייתה של ועדת המכסות
אליו ,תפנה ועדת המכסות ליצרנים הבאים אחריו ברשימה .פנייה נוספת לאותו יצרן תתאפשר,
רק לאחר פנייה לכלל היצרנים ברשימה.
לאחר מתן הזדמנות לקבלת מנת מכסה לכלל היצרנים ברשימה ,תפנה ועדת המכסות מחדש
ליצרנים ברשימה בהתאם לסדר הופעתם בה.
לעניין סעיף זה ,המועד הקובע הוא התאריך המופיע על גבי פנייתה של ועדת המכסות ליצרן.
 .7קיבלה ועדת המכסות בקשת יצרן מקבל ,כאמור בסעיף  8לעיל ,תבחן זכאותו לקבלת מכסה
בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף  2לעיל ,ותודיע לו החלטתה בדבר זכאותו לקבל מנת מכסה
בהתאם לנוהל זה ואת המועד להעברת התמורה כאמור בסעיף  01להלן.
 .01היצרן המקבל ישלם למועצת החלב סך של  ₪ 1.2לליטר חלב בתוספת מע"מ ,לכל ליטר מכסה
שאושר להעברה לפי נוהל זה ,בהתאם להוראת ועדת המכסות.
מועצת החלב תרכז את סך התשלומים מהיצרנים המקבלים ותעביר לכל יצרן פורש סכום של 1.2
 ₪בתוספת מע"מ לכל ליטר מהמכסה שאושרה להעברה.
 .00ועדת המכסות תאשר את העברת מנות המכסה ליצרנים המקבלים שאושרו על ידה כאמור
בסעיף  7לעיל ,לאחר קבלת מלוא התמורה שנדרשה מהם בגין קבלת מנת המכסה לפי סעיף 01
לעיל.
 .02מכסת החלב המועברת ליצרן המקבל לפי נוהל זה ,תצטרף למכסת החלב הקיימת שלו ,לכל דבר
ועניין ,לרבות תוספות וגריעות ולרבות קביעת מקומו ברשימה לפי סעיף  .2בשנה בה התבצע ניוד
המכסות תהיה תוספת המכסה חלקית ויחסית למספר הרבעונים שנותרו מיום הרכישה ועד סוף
השנה.
למען הסר ספק ,יובהר כי היצרן המקבל לא יוכל לנייד את תוספת המכסה שתועבר אליו בהתאם
לנוהל זה ,במשך  0שנים מיום קבלתה.
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ג .התמורה ליצרן פורש:
 .02התמורה שיקבל יצרן פורש בגין ניוד מכסתו לפי נוהל זה תהא כדלקמן;
02.0

היצרן הפורש יהיה זכאי לקבלת מענק פרישה מהמדינה.
בשנת  ,2102גובה מענק הפרישה יהיה  ₪ 2.0לליטר חלב בתוספת מע"מ .סכום זה יפחת
בהדרגה במהלך תקופת הנוהל עד לסכום של  ₪ 0.8לליטר בתוספת מע"מ.
ועדת המעקב רשאית לעדכן את גובה מענק הפרישה בכל שלב בתקופת הנוהל והיא
מחויבת לפרסם את סכום המענק המעודכן לפחות  21ימים לפני עדכונו.
מענק הפרישה ישולם ליצרן הפורש על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,לאחר
שהתקבלו מהיצרן הפורש כל המסמכים הנדרשים לפי טופס "בקשה לקבלת מענק
פרישה" ,המצורף כנספח ג' לנוהל זה ,וכל המסמכים הנלווים לטופס זה כנדרש בו.

02.2

בנוסף ,יקבל היצרן הפורש ,סכום של  ₪ 1.2לליטר בתוספת מע"מ ,לכל ליטר מהמכסה
המועברת .סכום זה יועבר על ידי היצרנים המקבלים למועצת החלב ויועבר על ידי מועצת
החלב ליצרן הפורש ,כאמור בסעיף  01לעיל.
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המועצה לענף החלב בישראל  -ייצור ושווק (חל"צ)

הודעה על פרישה מייצור חלב

מועצת החלב

נספח א'

פרטי המבקש – יצרן החלב
מספר ת.ז

שם היצרן

טלפון

.0
.2
.2
.4
.0
.0
.0

תאריך_________:

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  2102עד  2100בהתאם להחלטת הממשלה מס' 0000
מיום  – 20/01/02מסלול א'" (להלן – נוהל הניוד).
הנני מתחייב ,התחייבות בלתי חוזרת ,להפסיק את ייצור החלב ,לסגור את הרפת במשקי ולמכור את כל הפרות ,בתוך 21
ימים 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 לפי נוהל זה תהא בהתאם לסעיף ג' לנוהל הניוד הכוללת מענק
פרישה מהמדינה וכן סכום נוסף של  ,₪ 1.2בתוספת מע"מ ,לכל ליטר חלב שיועבר (להלן – הסכום הנוסף).
באחריותי להעביר למשרד החקלאות בקשה לקבלת מענק הפרישה ,ע"ג נספח ג' לנוהל הניוד ,בצירוף המסמכים
הנדרשים בו ,לרבות אישורה של ועדת המכסות להעברת המכסה.
מועצת החלב תעביר לי את הסכום הנוסף ,בתוך  21ימים מיום שאמציא לידיה חשבונית מס במקור לגבי אותו סכום.
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.
להלן פרטי חשבון הבנק להעברת הסכום הנוסף על ידי מועצת החלב וכן צילום המחאה או אישור הבנק על פרטי החשבון:
שם בעל חשבון __________________

מספר עוסק מורשה_________________

שם הבנק והקוד___________________

שם ומספר הסניף __________________

מספר החשבון ____________________

כתובת דוא"ל למשלוח העברות בנקאיות __________________

_________________
שם היצרן (בעל)

___________________
חתימת היצרן (בעל)

_________________
שם היצרנית (אשה)

___________________
חתימת היצרנית (אשה)

_______________________
חתימת בעלי זכות החתימה בחשבון
הבנק בצירוף חותמת

אישור עורך דין
הריני לאשר חתימת היצרנים _________________; _______________ לאחר שזיהיתי אותם באמצעות
ת"ז מס' _______________; ________________ ,בהתאמה וכן חתימת בעלי זכות החתימה בחשבון הבנק.

שם עו"ד ;_______________ :מספר רישיון ;______________ :חתימה וחותמת.______________ :

כתובת הועדה ,במשרדי מועצת החלב :דרך החורש  ,4יהוד  ,00155ת.ד79 .
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ועדת המכסות

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

נספח ג'

בקשה לקבלת מענק פרישה מענף החלב /510

לפי נוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשק המשפחתי לשנים  /510עד /510
בהתאם להחלטת הממשלה מס'  0199מיום  – /121521/מסלול א'

 . 1פרטי המבקש
מספר תעודת זהות

ס.ב

מס' משק

ישוב

תאריך_________:
שם ושם משפחה

כתובת

נציג נוסף מטעם המבקש

מיקוד טלפון נוסף

טלפון נייד

טלפון

פקס

 ./הצהרת המבקש:
א .הנני מצהיר כי הודעתי לוועדת המכסות במועצת החלב כי ברצוני להפסיק ,לצמיתות ,את ייצור חלב הבקר על
פי מכסת החלב שנקבעה לי ,ולהעביר את המכסה בהתאם ל"נוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי
לשנים  2102עד  2100בהתאם להחלטת הממשלה מס'  0000מיום  – 20/01/02מסלול א'" (להלן – נוהל הניוד).
ב .במסגרת הודעה זו התחייבתי להפסיק את ייצור החלב ,לסגור את הרפת במשקי ולמכור את כל הפרות ,בתוך
 21ימים מיום אישורה של ועדת המכסות להעברת המכסה לפי נוהל הניוד.
ג .הנני מאשר כי קראתי את נוהל הניוד והבנתי את כל האמור בו.
ד .ידוע לי שהתמורה שאקבל מהעברת המכסה לפי נוהל הניוד כוללת מענק פרישה מהמדינה בהתאם לסעיף ג'
לנוהל הניוד וכן סכום נוסף של  ,₪ 1.2בתוספת מע"מ ,לכל ליטר מכסת חלב שינויד (להלן – הסכום הנוסף).
ידוע לי כי הסכום הנוסף יועבר אלי על ידי מועצת החלב ,כמפורט בנוהל הניוד ,בכפוף לכך שאמציא לה
חשבונית מס מקורית.
ה .אני מתחייב לפעול בהתאם לאמור בהודעתי לוועדת המכסות ,להתחייבותי לפי סעיף  2לבקשה זו ,בהתאם
להוראות ועדת המכסות ובכפוף לכל דין.
על החתום:
חתימה ______________:תאריך_______________ :
שם ושם משפחה________________:
מסמכים מצורפים)לסמן  Vאם הוגש)
(א)

אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור;

(ב )

טופס בנק חתום ע"י הבנק ומורשי החתימה;

(ג)

אישור ועדת המכסות לגובה המכסה ולגובה המענק ,כולל מע"מ ,לפי סעיף ג לנוהל הניוד;

חשבונית מס על סך גובה המענק לפי אישור ועדת המכסות;
(ד )
גובה המכסה הזכאית לניוד ______________:ליטר
למילוי ע"י המשרד:
תעריף הניוד המאושר₪ __________________:
סה"כ ₪ _____________________________:
_____ %מע"מ ₪ _____________________:
סה"כ גובה מענק הפרישה כולל מע"מ:
שם ושם משפחה______________:


חתימה _______________:תאריך________________ :

מילוי טופס זה הנו תנאי מוקדם לדיון בבקשה לתמיכה .הזכאות לתמיכה תקבע ע"י המשרד בהתאם
לנוהל שנקבע לעניין זה.
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