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  הוראות לעניין רישום התחייבות של יצרן כערובה לחובות כספיים 

  
  

   -כללי 
  

לצורך ייצור , )לשנה בלבד(באופן זמני , מכסת החלב היא בראש ובראשונה משאב ציבורי שניתן ליצרן החלב
  . והיא אינה נכס פרטי של יצרן החלבחלב

ות במכסת החלב הוכרה כזכות הכוללת גם רכיבים רכושיים ולכן יצרנים הפורשים מייצור חלב הזכ, עם זאת
  .רשאים למכור את מכסת החלב ולקבל עבורה תמורה כספית

  
במרבית המקרים ההלוואות (היות ויצרנים רבים נדרשים לקחת הלוואות לצורך התייעלות הדיר או הרפת 

ל מתבקשים לתת ערובה להחזרת ההלוואה ומבקשים "הנ, )כזי המזוןניתנות על ידי המחלבה הקולטת או מר
  . המשמש ערובה להלוואה זו" נכס", לראות במכסת החלב

  
, מ" אלוני נגד זנד מכוני תערובת בע3553/00א "ע ,שאלת מעמדה של מכסת החלב נדון בבית המשפט העליון

ללת יסודות רכושיים הניתנים לעיקול ויסודות שם נקבע כי מכסת החלב היא זכות מעורבת הכו, 577) 3(ד נז"פ
 .אישיים שאינם ניתנים לעיקול

  
כי לא ניתן לשלול את ההיבט האישי המשמעותי שבמכסת החלב המאפשר לבעל המכסה לעסוק , נקבע

  .במקצועו כיצרן חלב ולהתפרנס מכך ולכן יש להגן על יסוד זה מפני עיקול
העשויים להתקבל ממכירתה של , הוא הציפייה העתידית לתקבולים, היסוד הרכושי הניתן לעיקול, עם זאת

  .המכסה על ידי בעל המכסה לאחר
  

   –לגופו של עניין 
  

רשאי יצרן החלב להגיש למנהל המכסות בקשה , על מנת לתת מענה לצרכים העסקיים של הרפת או הדיר
בעת הודעה ") בעל החוב: "להלן (או למוסד בנקאי מוכר/או למחלבה ו/למתן הודעה מוקדמת למרכז המזון ו

  . על הפסקת ייצור חלב על ידו
  

ובטרם החלטה על העברת מכסת החלב הרשומה על , תירשם במשרדו של מנהל המכסות, בקשת היצרן כאמור
תימסר לבעל , 1967 –ז "תשכ, )ייצור חלב(לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים ' א4בהתאם לסעיף , שם היצרן

  .ר הכוונה להעביר את מכסת החלב של היצרןהחוב  הודעה בדב
  

ההודעה תישלח בדואר רשום לכתובתו של .  ימים לפני ביצוע העברת המכסה15הודעה כאמור תימסר לפחות 
  . בעל החוב כפי שנמסרה למנהל המכסות בטופס הבקשה

  . א על ידי בעל החובתוגש על ידי יצרן החלב בלבד ול, כי בקשה להפסקת ייצור חלב והעברת מכסת חלב, מובהר
כי מנהל המכסות אינו מחזיק בכספים המתקבלים ממכירתה של מכסת החלב ועל כן רישום , כמו כן  מובהר

  . התחייבותו של היצרן נוגעת אך ורק להודעה המוקדמת שתימסר לבעל החוב בטרם החלטה על העברת מכסה
  
  
  


