הליך ניוד מכסות – מסלול ב'
מיועד ליצרני חלב שמכסתם היא  077,777ליטר ומעלה ו/או מייצרים במסגרת שותפות יצרנים
הודעה לוועדת המכסות על פרישה מייצור חלב ע"ג נספח א' לנוהל
וציון המחיר שמתחתיו היצרן אינו מעוניין לפרוש.

יצרן בשותפות

יצרן עצמאי

וועדת המכסות תודיע ליצרן/ים השותפים על זכאותם
לרכוש את מכסת השותף הפורש או חלקה במחיר הניוד
האחרון שנקבע ,בתוך  12ימים מיום הודעתה.

לאחר בדיקה ,מועברת המכסה
המאושרת למאגר המכסה לניוד
במחיר הראשוני –  ₪ 1.2לליטר.

אם היצרן השותף אינו מעוניין במכסה או
בחלקה ,יתרת המכסה מועברת למאגר
המכסה לניוד במחיר הראשוני – ₪ 1.2
לליטר. .

לאחר שנוצר מאגר מכסה לניוד ,מתחיל הליך ניוד רבעוני -
הליך
ניוד
רבעוני

וועדת המכסות תפרסם הליך ניוד רבעוני ותאפשר לכל היצרנים להגיש בקשות
לרכישת מכסה במחיר הראשוני ( ₪ 4.2לליטר) .בבקשות אלו על היצרן לציין מהי
כמות המכסה המבוקשת על ידו במחיר זה (עד  051,111ליטר).

במידה ויש ביקוש למלוא המכסה
במאגר המכסות





במידה ואין ביקוש למלוא המכסה
במאגר במכסות
המכסות לא נמכרות במחיר הראשוני/המעודכן.
הודעה על הפחתת המחיר ב 01אג'.
עדכון מאגר המכסות על פי הודעת המחיר המזערי
של הפורשים.
הגשת בקשה חדשה של כלל היצרנים המעוניינים
לרכוש לפי המחיר החדש.

יש ביקוש לכל המכסה
במחיר המעודכן
* העברת המכסה ליצרנים
ה"רוכשים" במחיר
הראשוני –  ₪ 4.2לליטר
* העברת התמורה
ליצרנים הפורשים.

* העברת המכסה ליצרנים
ה"רוכשים" במחיר המעודכן
* העברת התמורה ליצרנים
הפורשים.

אין ביקוש
למלוא המכסה

מספר נקודות להבהרה:
.2

יצרנים פורשים  -במהלך הליך הניוד הרבעוני ,לאחר תום המועד שנקבע להגשת בקשות
הפרישה ,לא מתקבלות בקשות נוספות לפרישה ומאגר המכסות מתעדכן רק בהתאם
למחיר המזערי שקבעו היצרנים הפורשים בבקשתם.
במידה והמחיר שייקבע בהליך זה יהיה נמוך מהמחיר המזערי שנרשם בבקשתו של
היצרן הפורש ,היצרן לא יוכל להעביר את מכסתו בהליך זה ויוכל להגיש בקשה חדשה
בהליך הרבעוני הקרוב.

.1

יצרנים המבקשים ל"רכוש" מכסה – במידה ומתבצע עדכון של המחיר ,על היצרנים
להגיש בקשה חדשה.

.3

הליך רבעוני עשוי להסתיים ללא העברת מכסה אם אין מפגש מלא בין כמות המכסה
במאגר המכסות להעברה במחיר נתון ,לסך הביקוש לרכישת המכסה באותו מחיר.

