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 5102, יוני 7 

02-7257-00 
 ,לכבוד 

 יצרן חלב בקר
 

 ,שלום רב

 ( 0מספר )הליך ניוד רבעוני  :הנדון
בענף  0514ומדיניות הפיתוח לשנת  0510עד  0514העברת מכסות בשנים )תקנות תכנון משק החלב בהתאם ל

   0514 -ד "התשע, (הוראת שעה()הבקר
 

תקנה בהתאם ל, מכסות חלב בקרלהעברת ( 2מספר )רבעוני על הליך ניוד  םברצוני להודיעכ, בשם ועדת המכסות

בענף  5102ומדיניות הפיתוח לשנת  5102עד  5102העברת מכסות בשנים )לתקנות תכנון משק החלב  07

 (.התקנות –להלן )  5102 -ד "התשע, (הוראת שעה()הבקר

מעלה או של ליטר ו 955,555היא קובע אך ורק את אופן העברת המכסות מיצרנים פורשים שמכסתם , הליך זה

 .רת שותפות יצרניםיצרנים המייצרים במסג

יעבירו לועדת  ,לתקנות 07בהתאם לתקנה  מבקשים לפרוש מייצור חלב ולהעביר את מכסתםה, יצרנים כאמור

       .('נספח א) "הודעה על פרישה מייצור חלב"טופס גבי  עלהמכסות הודעה 

יגישו , (מ"ללא מע) לליטר₪  0.0במחיר של  , 1ליטר 021,111בכמות של עד , יצרנים המבקשים לקבל מכסת חלב

 (.'נספח ב" )לב בהליך ניוד רבעוניקבלת מכסת חבקשה ל" טופס בקשתם על גבי 

 .510951הינה החל מיום , תוספת המכסה לפי הליך זהכי , יצוין

לכתובת )בדואר ,  10.50.05עד ליום יש להגיש ', או  ב' על גבי נספח א, קשותאת ההודעות והב
 .במסירה אישית בלבדאו ( הרשומה מטה

 

לא  ,מכל סיבה שהיא, 505105005עד ליום גיעו למשרדנו בקשות לפרישה מייצור חלב או לקבלת מכסה שלא י

 .במחלקת התכנון במשרדנו בקשתו מגיש הבקשה לוודא קבלתשל  ובאחריות. חשבון במסגרת הליך זהלקחו ביי

 :להלן מספר הבהרות

  .בטפסים מקוריים בלבד, הרשומים בלבדעל ידי היצרנים יוגשו הטפסים  .0

 (. 17-6222722 –לבירורים ' טל)בלבד  מועצהמחלקת התכנון בבבאחריותו היצרן לוודא קבלת המסמכים  .5

 . (מקור או נאמן למקור) יוגשו בצירוף יפוי כח נוטריוני, שיוגשו על ידי מיופה כח של היצרן בקשות /  הצעות .7

 .לא יתקבלו, או בדואר אלקטרוני/הודעות שישלחו בפקס ו .2

 .www.halavi.org.il –באתר האינטרנט של מועצת החלב בכתובת גם ניתן למצוא , את הטפסים המצורפים  .2
 

 ,בכבוד רב 

 
 דורית אשכנזי

מנהלת מחלקת תכנון 
 מועצת החלב
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 .0010111ושאינו עולה על  010111מנת המכסה המבוקשת תהא במספר שהוא מכפלה של  

http://www.halavi.org.il/

