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 יצרן חלב בקר
 

 ,שלום רב

 ( 8מספר )הליך ניוד רבעוני  :הנדון
בענף  5604ומדיניות הפיתוח לשנת  5600עד  5604העברת מכסות בשנים )בהתאם לתקנות תכנון משק החלב 

   5604 -ד "התשע, (הוראת שעה()הבקר
 

בהתאם לתקנה , להעברת מכסות חלב בקר( 8מספר )ברצוני להודיעכם על הליך ניוד רבעוני , בשם ועדת המכסות

בענף  6172ומדיניות הפיתוח לשנת  6172עד  6172סות בשנים העברת מכ)לתקנות תכנון משק החלב  71

 (.התקנות –להלן )  6172 -ד "התשע, (הוראת שעה()הבקר

יגישו , (מ"ללא מע) לליטר₪  5.0במחיר של ,  1ליטר 761,111בכמות של עד , יצרנים המבקשים לקבל מכסת חלב

( שיק)בצירוף המחאה , (ב"הרצ' נספח ב" )ניבקשה לקבלת מכסת חלב בהליך ניוד רבעו"בקשתם על גבי טופס  

במידה ובקשתם תאושר , מהסכום הכולל אותו יידרשו לשלם %71על סכום של , לפקודת מועצת החלב, 2לביטחון

 . במלואה

ליום  עד, לכתובת הרשומה מטה, בקשות מקוריות יומצאו למחלקת התכנון במועצת החלב
 (.המועד הקובע -להלן ) 656006058

להשתתף בהליך העברת רשאים להעביר בקשה , יצרני חלב בקר המבקשים לפרוש מייצור חלב וטרם העבירו בקשתם

  (.'נספח א" )הודעה על פרישה מייצור חלב"על גבי טופס  וזאת , עד למועד הקובע כאמור, המכסות הנוכחי

 :להלן מספר הבהרות

 . אוקטוברי ממנת המכסה החל מחודש החלק היחס, 6172תהא בשנת , מכסה לפי הליך זהתוספת  .7

ל לא "או בדוא/הודעות שיישלחו בפקס ו) בטפסים מקוריים בלבד, טפסים יוגשו על ידי היצרנים הרשומים בלבד .6

 (.יתקבלו

עד , (12-6622162:  'טל)במחלקת התכנון של מועצת החלב המקוריים באחריותו של היצרן לוודא קבלת המסמכים  .2

 . לא יילקחו בחשבון במסגרת הליך זה, מכל סיבה שהיא, עד למועד הקובעבקשות אשר לא יתקבלו . הקובע ועדהמ

 (. מקור או נאמן למקור)יוגשו בצירוף יפוי כח נוטריוני , בקשות  שיוגשו על ידי מיופה כח של היצרן .2

 .www.halavi.org.il –ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של מועצת החלב בכתובת , את הטפסים המצורפים .6

 ,בכבוד רב 

 
 דורית אשכנזי

מנהלת מחלקת תכנון 
 מועצת החלב

                                            
 .761,111ושאינו עולה על  71,111מנת המכסה המבוקשת תהא במספר שהוא מכפלה של  1
ימים או במועד  21בתוך , ההמחאה תישמר במשרדי מועצת החלב כביטחון בלבד ותופקד במידה והיצרן לא יעביר את התשלום המלא 2

 .  בהתאם להתחייבותו, אחר שייקבע על ידי ועדת המכסות
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