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  - המשפחתי במגזר בקר חלב  מכסות ניוד בעניין נפוצות לשאלות מענה

 

 ?" לוקר מתווה" במסגרת, בשותפות המייצר חלב יצרן של הזכויות הן מה .1
 
–ניודלהליךבהתאםמכסהלרכושזכאי,ליטראלף011-למתחתשמכסתויצרן:מכסה רכישת 

2מ"מעלפני,לליטר₪1251שלבסכום',אמסלול
2בלבד'במסלול–ניודהליךבמסגרתמכסהלרכושיוכל,ומעלהליטראלף011היאשמכסתויצרן
יוכל,חלבמייצורלפרושהמעוניין,מכסתולגובהקשרללא,בשותפותיצרןכל:מכסה מכירת 

2בלבד'במסלול–ניודלהליךבהתאםמכסתואתלנייד

 

 ?כספית תמורה עבורה  ולקבל חלב מייצור לפרוש רשאי יצרן כל האם .2

:שוניםניודהליכי5ישנםאך,מכסתואתולניידחלבמייצורלפרושרשאייצרןכל,כן
 
והםליטר011,111–למתחתהיאומכסתםחלבמייצורלפרושהמבקשיםחלביצרני-' א מסלול 

2יצרניםשותפותבמסגרתמייצריםאינם
פרישהמענקולקבל',אמסלול–ניודנוהלבמסגרתהמכסהאתלניידרשאים,אלויצרנים

2מהמדינה
,בשותפותמייצרהואאםאף,ליטר011,111–למתחתשמכסתוחלביצרןכל',אמסלולבמסגרת

2'אמסלול–ניודלנוהלבהתאם,מ"מעבתוספת,לליטר₪125שלבעלותמכסהמנתלקבלרשאי
2החלביצרניבאתרמפורסמת'אמסלוללפימכסהלקבלתהזכאיםרשימת

יצרניאוומעלהליטר011,111היאומכסתםחלבמייצורלפרושהמבקשיםחלביצרני–' ב מסלול 

2'במסלול–ניודלנוהלבהתאםמכסתםאתלניידיוכלו,בשותפותהמייצריםחלב
2שייקבעבמחירמכסהלרכושיוכלחלביצרןכל',במסלולבמסגרת

נוהלייקבעשיתקבלובהערותדיוןולאחרהציבורלהערותאלובימיםפורסם',במסלולניודנוהל

2סופי

 

 ?לוקר למתווה בהתאם יהיה המכסות ניוד במסגרתה, המואצת ההתייעלות תקופת מהי .3
51022שנתסוףועד5102משנתהחל,שנים4שלבתקופהמדובר
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 ?חלב מייצור והפורשים למענק הזכאים היצרנים ידי על שתתקבל התמורה מהי .4
לליטר₪522שלסכום,התקופהבתחילת,מהמדינהיקבל,למענקוזכאיחלבמייצורהפורשיצרן

2מ"מעבתוספתחלב
בהודעהמ"מעבתוספתלליטר₪023שללסכוםעדהנוהלתקופתבמהלךבהדרגהיופחתהמענק

2ימים21שלמראש
מהיצרן,מ"מעבתוספת,חלבליטרלכל₪125שלנוסףסכוםהיצרןיקבל,המענקלסכוםבנוסף

2המכסהאתשירכוש

 

 ? לליטר ₪ 2.2 של במחיר מכסה לקבל זכאי מי .5
ולמעטבשותפותהמייצריצרןכולל,ליטר011,111–מנמוכהשלוהחלבשמכסתחלביצרןכל

2מתמשךביצועבתתהנמצאיםיצרנים
2החלביצרניבאתרמפורסמת'אמסלוללפימכסהלקבלתהזכאיםרשימת


 הבסיס ממכסת נמוכה שלהם החלב שמכסת יצרנים ידי על לניוד שניתן המכסה גובה מהו .6
 ?(ליטר 412,222)

הודיעוואשרהבסיסממכסתנמוכהשמכסתםיצרנים,1מתמשךביצועתתבענייןלנוהלבהתאם
2הבסיסמכסתבגובהמכסהלניידזכאיםיהיו,5105שנתסוףעדחלבמייצורלפרושרצונםעל

2בלבדשנהלאותהלושנקבעההמכסהאתלניידזכאייהיהיצרןכל,5102משנתהחל


 ?הניוד הליכי במסגרת להעביר שניתן המכסה גובה מהו .7

באותהלושנקבעההמכסהמלואאתלהעביריוכלהיצרן–('ב–ו'אמסלול)הניודהליכיבשני

2'אמסלול–ניודנוהללפילליטר₪125–בידועלשנרכשהמכסהלמעטשנה
5102בשנתלניידיוכלו,מתמשךביצועתתבגין5102בשנתהופחתהשמכסתםיצרניםכי,יודגש

2כאמורהמכסההפחתתלפנילהםשנקבעההמכסהאת


 ?ליטר אלף 722 - ל עד מכסתו את להגדיל יוכל יצרן כל" לוקר מתווה" שנות ארבעת במשך האם .8

המכסהוכמותהפורשיםהיצרניםבמספרתלויהמתווהתקופתבמשךהמכסהרכישותסך

2המועברת
-לעד,המתווהבתקופת,מכסתםאתלהגדיליוכלוהיצרניםכללאכינראה,בלבדהערכותפיעל

 2ליטראלף011

 
 והוא העקרונות הסכם במסגרת העולות הסוגיות כל את למצות בכדי זה במסמך אין כי, מובהר 

 .בלבד נפוצות לשאלות מענה מהווה

 .www.halavi.org.il בכתובת למצוא ניתן המלא ההסכם נוסח את 
 
 .23-6564756:  לטלפון החלב במועצת תכנון למחלקת לפנות ניתן נוספות והבהרות אחרות שאלות 




                                                 

1
 .www.halavi.co.il -1//1/1//1 מיום"  מתמשך ביצוע תת בגין מכסה הפחתת לעניין הוראות" מסמך 

 

http://www.halavi.org.il/
http://www.halavi.co.il/
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 תרשים של תרחישים אפשריים לפרישה ורכישה של מכסה
 

 




















 

 

 

 

 

 

 

 יצרן חלב בשותפות

 077מכסת חלב של 

 אלף ליטר ומעלה

 יצרן חלב בשותפות

מכסת חלב מתחת ל 

 אלף ליטר 077 –

עצמאי יצרן חלב 

 (בשותפות לא)

 077מכסת חלב של 

 . אלף ליטר ומעלה

יצרן חלב עצמאי 

 (בשותפות לא)

מכסת חלב מתחת ל 

 .אלף ליטר 077 –

לפי נוהל  - לפרוש

' מסלול ב –ניוד 

 .בלבד

לפי נוהל -  לרכוש

בסכום ', א –ניוד 

 . לליטר₪  7.0של 

רשאי , בנוסף

לרכוש לפי נוהל 

 .'מסלול ב –ניוד 

 וכן לפי נוהל ניוד  

לפי  - לפרוש

 –נוהל ניוד 

' מסלול ב

 .בלבד

לפי -  לרכוש

 –נוהל ניוד 

' מסלול ב

 .בלבד

לפי  - לפרוש

 –נוהל ניוד 

 .בלד' מסלול ב

לפי  – לרכוש

 –נוהל ניוד 

' מסלול ב

 .בלבד

לפי נוהל  - לפרוש

 .'מסלול א -ניוד 

לפי נוהל -  לרכוש

ב ', ול אמסל –ניוד 

 .לליטר₪  7.0 –

רשאי , בנוסף

לרכוש לפי נוהל 

 .'מסלול ב –ניוד 

 

  

 


