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)ייצור חלב(

י"ט טבת ,תשע"א
 26דצמבר2010 ,
10-631-11
לכבוד,
יצרן החלב

שלום רב,

הצעה לקבלת תוספת מכסה זמנית )"אומנה"( לשנת 2011
אבקש לפנות אליך בנושא שבנדון כדלקמן;
בהתאם לצו החלב ולנוהל קבלת "אומנה" )המפורסם באתר מועצת החלב בכתובת (www.milk.org.il
אישר מנהל המכסות "אומנה" ליצרנים לשנת  2011בכמות כוללת של כ  820,000 -ליטר.
על מנת לאתר יצרנים המעוניינים לקבל תוספת מכסה לאומנה בשנת ) 2011בכמות שאינה עולה על
 60,000ליטר לכל יצרן( ולייצרם בשנה זו בלבד ע"פ התנאים הקבועים בנוהל ,אבקשך להודיע
למשרדנו ,עד ליום  ,20/01/11ע"ג הטופס המצ"ב ,על רצונך להיות יצרן מאמן.
מובהר ,כי אי מתן הודעה מהווה ויתור מצדך להיות יצרן מאמן לשנת .2011
כמו כן ,מובהר כי קביעת היצרנים המאמנים ומספרם תעשה על ידי מנהל המכסות ,בהתאם לגודל
המכסה )מהקטן לגדול( ובכפוף להליך הקבוע בנוהל.

בכבוד רב,

שייקה דרורי
המנהל עפ"י צו הפיקוח
על מצרכים ושרותים

כתובת המנהל :דרך החורש  ,4יהוד  ,56100ת.ד97.
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המנהל
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושרותים
תשכ"ז – 1967
)ייצור חלב(

10-631-11

03להחזיר בפקס 03-9564766
לכבוד,
שייקה דרורי,
המנהל לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור חלב( ,תשכ"ז .1967-

בקשה לקבלת תוספת מכסה זמנית )"אומנה"( לשנת 2011

הנני יצרן החלב ___________________ממושב _________________.
מכסת החלב שנקבעה לי לשנת  2011היא _______________________.
לאחר שקראתי את מסמך "אמות מידה ,נהלים והנחיות לקבלת היתר המנהל ,לייצור חלב בקר במשקו
של אחר במגזר המשפחתי )אומנה(" ,אבקש לקבל תוספת מכסה זמנית )"אומנה"( לשנה .2011
ידוע לי כי במידה ואקבל את תוספת המכסה הזמנית ,כאמור ,אהיה מחויב בתשלום של  10%ממחיר
המטרה בתוספת מע"מ כחוק ,עבור כל ליטר חלב שאקבל לייצור במסגרת היתר האומנה ,ללא תלות
בייצור מלא של מכסת החלב שהוקצתה לי.
כמו כן ,ידוע לי כי כל השקעה שאעשה במשקי הינה על אחריותי בלבד ולצורך שיפורים הקשורים לייצור
מכסת החלב הקבועה לי ללא קשר לקבלת תוספת המכסה במסגרת היתר האמנה.

חתימת היצרן______________________ :

תאריך_______________:
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