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 , לכבוד
 יצרן חלב בקר

 
 ,שלום רב

 5מספר  –ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי : הנדון

 

 .המשפחתיברצוני להודיעכם על קיומו של הליך לניוד מכסות חלב בקר במגזר 
 

 ."(נוהל ניוד מכסות: "להלן)המשפחתי נוהל לניוד מכסות חלב במגזר ההליך יתקיים בהתאם ל

 . נוסח מעודכן מצורף למכתבי זה
 

וכן הצעות של יצרנים המבקשים לרכוש , הצעות של יצרנים המבקשים לפרוש מייצור חלב ולהעביר את מכסתם
תיבת : "להלן)לתוך תיבה סגורה ,  יהוד – 4ברחוב החורש , יוגשו לועדת המכסות, מכסה של יצרנים פורשים

 (."המועד הקובע: "להלן) 12:00בשעה  12/0226/עד ליום , "(הצעות ניוד מכסות

 .יירשם ברשימת המציעים, שמם של היצרנים המגישים הצעה

 . לא תתקבלנה, מכל סיבה שהיא, עד למועד הקובע, הצעות אשר לא הוכנסו לתיבת הצעות ניוד מכסות

 
 :להלן מספר הבהרות בדבר אופן השתתפות היצרנים בהליך ניוד מכסות

 

 . המקוריים בלבדבטפסים הודעות היצרנים יוגשו על ידי היצרנים בלבד  .1

 . "הליך ניוד מכסות"על גביה יצוינו המילים , במעטפה סגורה וחתומההודעות היצרנים יוגשו  .2

לנוהל ניוד ' תוגש על גבי טופס המצורף כנספח א, הודעתו של יצרן המבקש לפדות את מכסת החלב שלו .3
 . "הצעת מכר" –מכסות  

 –לנוהל ניוד מכסות ' גבי טופס המצורף כנספח בתוגש על , הודעתו של יצרן המבקש לרכוש מכסת חלב .4
 –לנוהל ניוד מכסות ' בצירוף חתימתו של היצרן על התחייבות בנוסח המצורף כנספח ג, "הצעת רכש" 
 ."התחייבות יצרן" 

לייצר את מלוא המכסה שתקבע לו בשנת , כי באחריותו של היצרן המבקש לרכוש מכסת חלב, מובהר
 .רק במידה ויוכל לעשות כןולהגיש הצעתו   2012 

+ ₪  2ערך הפדיון המינימאלי לליטר חלב הוא , לנוהל ניוד מכסות 14יש לשים לב כי בהתאם לסעיף 
 .  מ"מע

 

אף , לא יילקחו בחשבון,  מכל סיבה שהיא, עד למועד הקובע, הצעות אשר לא יוכנסו לתיבת הצעות ניוד מכסות
 . אם נשלחו במועד

 .או בדואר אלקטרוני לא יתקבלו/והודעות שישלחו בפקס 

וכן ניתן למצוא אותם באתר האינטרנט של מועצת , ב למכתב זה"הטפסים המצורפים לנוהל ניוד מכסות מצ
 .www.milk.org.il –החלב 

 
 

 ,בכבוד רב
 
 
 

 שייקה דרורי
 ועדת המכסות ר"יו

 

http://www.milk.org.il/
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  5מספר  – ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתינוהל ל
 

 כללי

מכסת חלב "קובע כי , "(החלב חוק " -להלן )  2011 –א "התשע, חוק תכנון משק החלבל (ו)7סעיף  .1
 אלא על פי היתר בכתב של ועדת המכסות ובהתאם ,  כולה או מקצתה, אינה ניתנת להעברה 
  (".א)12לתקנות לפי סעיף  

לקבוע את אמות המידה והנהלים שלפיהם יינתן היתר להעברת מכסת , תכליתו של מסמך זה .2
 .לחוק החלב( א)12עד לקביעת תקנות לפי סעיף  חלב במגזר הרפת המשפחתית

 
 הגדרות

 :כדלקמן, החלב בשינוייםחוק במסמך זה יהיו למונחים השונים את המשמעות הנודעת להם ב .3

 
 .  לחוק החלב( א)5ועדה אשר מונתה בהתאם לסעיף   " ועדת מכסות"

 
יצרן שקיבל היתר , יצרן בשותפות, החלב לרבות חוק כהגדרתו ב -" יצרן"

לייצור חלב במשקו של אחר ואגודה של יצרני חלב במגזר הרפת 
 . המשפחתית ולמעט אגודה שיתופית

 
 

 . להלן .5.1יצרן שזכאי להעביר את מכסתו בהתאם לסעיף   -" יצרן פורש"
 

 . החלב חוק כהגדרתה ב -" מכסת חלב"
 

חלב  מכסת"
  -" בסיסית

נכון למועד , מכסת החלב הבסיסית כפי שתקבע מעת לעת והעומדת
 . ליטר חלב 410,000מסמך זה בגובה של  

 
להלן ולמעט  5.2יצרן שזכאי לפדות מכסת חלב בהתאם לסעיף   -" יצרן זכאי

 . יצרן פורש
 

" יצרן מעביר"
-  

יצרן פורש שהצעת המכר שלו נתקבלה במסגרת הליך ניוד 
 .המכסות

 
יצרן זכאי שהצעת הרכש שלו נתקבלה במסגרת הליך ניוד   -" ן מקבליצר"

 . המכסות
 

הליך ניוד "
  -" המכסות

 . להלן 18 עד  7כמתואר בסעיפים  
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 נספחים

 : נספחים לנוהל .4
הודעת יצרן המעוניין להשתתף בהליך הניוד כיצרן  –הצעת מכר   -' נספח א

 . פורש
 

להשתתף בהליך הניוד כיצרן  ןהודעת יצרן המעוניי –הצעת רכש   -' נספח ב
 . זכאי

 
 .נוסח התחייבות של יצרן זכאי  -' נספח ג

  
 

 אמות מידה ותנאים להעברת המכסות
 

 : העברת מכסת חלב  במגזר המשפחתי תותר בהתאם לאמות המידה והתנאים  הבאים .5

, כל יצרן אשר נתקיימו בו התנאים, בהתאם  לאמות מידה אלה, זכאי להעביר מכסת חלב .5.1
 : כדלקמן 

ולגבי תוספת מכסה , שנים מיום שהוקצתה לו מכסת חלב לראשונה 5מלאו  .5.1.1
שנים מיום  3מלאו , באם אכן קיבל, במסגרת הגדלת המכסה הארצית שקיבל

 . שקיבל את התוספת

ניתנה  –שנים ומעלה  5ת שהתקיימה בתקופה של אם הוא יצרן בשותפו .5.1.2
, לשותפים זכות סירוב ראשונה לפדות את מכסת החלב של היצרן הפורש

והשותפים ,  (4הליך נויד מספר ) האחרוןבמחיר שנקבע בהליך ניוד המכסות 
 .לא מימשו את הזכות כאמור

י הניוד חודשים בין שניגש להליכ 12יצרן שפרש מיצור חלב בתקופה העולה על  .5.1.3
, ות הקרובמחויב  להעביר את מכסתו בהליך ניוד המכס, הקודמים ובין אם לא

  .5' הוא מס, שמנינו בענף

ווי המשקל במחיר שתימכר בהליך ניוד זה מכסתו של היצרן , אשר על כן  
במידה , לנוהל זה וללא תלות בבקשתו של היצרן 14שייקבע כאמור בסעיף 

 .והוגשה

החלק , ממכסתו ליצרן שהיה עמו בשותפות יצרנים חלקיצרן אשר העביר  .5.1.4
הנותר ממכסתו יימכר בהליך ניוד זה במחיר שווי המשקל שייקבע כאמור 

 .לנוהל זה 14בסעיף 

 הגיש למנהל בקשה, אם הוא יצרן באגודה שיתופית במגזר המשק המשפחתי .5.1.5
 . לצו החלב ז5בסעיף לקביעת מכסה נפרדת כאמור 

 

כל יצרן אשר מכסת החלב  שלו טרם הגיעה , זכאי לקבל מכסה בהתאם לאמות מידה אלה .5.2
ליטר אם הוא אגודה של  2,400,000 –ו , אם הוא יצרן בודד, ליטר 800,000להיקף של 

מכסה מקסימלית להשתתפות בהליך  –להלן ) יצרני חלב במגזר הרפת המשפחתית
 .(הניוד

להיות גבוהה מהמכסה , כי לאחר רכישת המכסה עשויה מכסתו של היצרן הזכאי, מובהר
 .המקסימלית להשתתפות בהליך הניוד
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 . מכסת חלב של יצרן פורש  תגרע במלואה .5.3

 . במגזר המשפחתי יםחלב אחר נימכסת חלב של יצרן  פורש שנגרעה תועבר רק ליצר .5.4

לתוספות מכסה , שנים מיום קבלת המכסה כאמור 5של  בתקופה, יהיה זכאייצרן מקבל 
 .בהתאם למכסתו טרם הפדיון, במידה ויחולקו, שיחולקו על ידי ועדת המכסות

יצרן פורש אשר חלק ממכסת החלב שלו איננה ניתנת לפדיון על פי התנאים הקבועים  .5.5
ואילו יתרת , בהתאם לנהלים שלהלן, יהיה זכאי לפדיון חלק ממכסתו, לעיל 5.1בסעיף 

 . המכסה  תגרע ללא תמורה 

  -;העברת מכסות תתבצע בתנאים ובאופן המפורטים להלן .6

 הליך ניוד המכסות

ודיע ליצרנים בכתב על המועד שבו יתקיים הליך ניוד מכסות החלב ועל המועד ת ועדת המכסות .7
 "(.המועד הקובע" –להלן )האחרון להגשת הודעות היצרנים על רצונם להשתתף בהליך 

ועדת יצרן המבקש לפרוש מיצור חלב ולהעביר את מכסת החלב שלו ימסור על כך הודעה בכתב ל .8
המהווה גם בקשה , "הודעת יצרן פורש" -הצעת מכר  – 'בנספח אבטופס הקבוע , המכסות

ר עבו: "על גביה יצוין, ההצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה. בהליך ניוד המכסות להשתתפות
 ".  ניוד מכסות

ועדת ל היימסרו על כך הודע, יצרני חלב זכאים המעוניינים להשתתף בהליך ניוד המכסות .9
בצירוף חתימתם על , "הודעת יצרן זכאי" -הצעת רכש  –' נספח בבאמצעות הטופס , המכסות

להבטחת התשלום תמורת מכסת החלב במקרה ', טופס התחייבות בנוסח המצורף כנספח ג
 ".   עבור ניוד מכסות: "על גביה יצוין, כשהם נתונים במעטפה סגורה וחתומה, תתקבל שהצעתו

רשאית ועדת המכסות  ', כי יצרן מקבל אשר לא יעמוד בהתחייבויותיו כאמור בנספח ג, יובהר 
 .ליטר למשך שנה 100,000 –ב להפחית את מכסתו 

 .לא יטופלו, כל סיבה שהיאמ, לאחר המועד  הקובע ועדת המכסות בקשות  שיגיעו ל .10

 . תפסלנה, כי הצעות שלא יוגשו בטופס המקורי בחתימתו של היצרן, יודגש 

או בחתימת מיופה כח על פי יפוי /כי הבקשות תוגשנה על ידי יצרני החלב בלבד ו, כמו כן מובהר 
 . או מתאים למקור/כח נוטריוני מקורי ו

בדוק קיומם של כל תאת המעטפות ו ועדת המכסות פתח תימים מהמועד הקובע  7בתוך  .11
ועדת . הדרושים כאמור בנוהל זה ואת זכאותו של היצרן להשתתף בהליך הניוד המסמכים
יום מהמועד  30לדרוש מן היצרנים פרטים והשלמת מסמכים בתוך   תהיה רשאיהמכסות ת

 .הקובע

              וד המכסות יחולק למנות של סך כל מכסות החלב של יצרנים פורשים המשתתפים בהליך ני .12
הליך הניוד יתקיים ביחס למנות כאמור ולכל יצרן זכאי תהיה זכות להשתתף . ליטר 40,000 -כ
למעט יצרן שהוא אגודת יצרני חלב במגזר הרפת , בהליך הניוד ביחס למנה אחת בלבד 
 תהא רשאיכסות תועדת המ. הזכאי להשתתף בהליך הניוד ביחס לשתי מנות ,המשפחתית 

בשים לב להיקף סך , הבהתאם לשיקול דעת, או להקטינן( ליטר 50,000עד )להגדיל את המנות 
 . ומספר היצרנים המשתתפים בהליך הניוד מכסות החלב

בהתאם ' יצרן זכאי אשר הרפת שבבעלותו מצויה באזור המוגדר כאזור בעדיפות לאומית א .13
מהמנה שנקבעה  20% -יקבל מנה הגבוהה ב  ,13/12/09מיום  1060מספר להחלטת ממשלה 

  .יצרן אשר אינו מעוניין ברכישת מנה מוגדלת יציין זאת בבקשתו . לעיל 12כאמור בסעיף 

₪  2ערך הפדיון המינימאלי לליטר חלב במסגרת מכסת חלב הניתנת להעברה לפי נוהל זה הינו  14.
 (. המחיר המינימאלי –להלן ) מ"מע+ לליטר 
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 ;  תתבצע כדלקמן, כאמורת ערך הפדיון קביע

 ומעלה מהמחיר הממוצע של  20% –ועדת המכסות תאתר את הצעות הרכש העולות ב  .14.1

הצעות רכש שהינן מתחת למחיר המינימאלי כלל לא  .והצעות אלו ייפסלוהצעות הרכש  
 .יבואו בחשבון בחישוב ממוצע הצעות הרכש

ללא ההצעות , ייערך חישוב של נקודת שיווי המשקל בין הצעות המכר והצעות הרכש .14.2
כך שהיצרנים הפורשים המשתתפים בהליך הניוד  יקבלו   ,14.1בסעיף שנפסלו כאמור  
את המחיר המינימאלי שנקבו בו או מחיר גבוה ממנו ואילו היצרנים הזכאים  
 . מנומנקבו בו או נמוך המשתתפים יפדו את המכסה במחיר המקסימאלי ש 

בסעיף כאמור , אתר את הצעות המכר והרכש שתואמות לערך הפדיוןועדת המכסות ת .14.3
 . הצעות אלה יכללו ברשימת היצרנים  המעבירים והמקבלים   .14.2

הצעותיהם של יצרנים פורשים שהצעת המכר המינימאלית שלהם עלתה על ערך הפדיון  .14.4
, ל"ם שהצעת הרכש שלהם הייתה נמוכה מן המחיר האחיד הנהאחיד ויצרנים זכאי 
למעט יצרנים פורשים , מכסתם לא תועבר והם יהיו זכאים להשתתף בהליך הניוד הבא 
 .לנוהל זה 5.1.3כאמור בסעיף  

 .על תוצאות תהליך הניוד ועדת המכסות ודיע תיום מהמועד הקובע  35תוך   .15

 העברת מכסת חלב

 : כדלקמן, חלב תתבצעהעברת מכסת ה .16

 ,בכתבתזמנם ועדת המכסות לאחר קביעת רשימת היצרנים המעבירים והמקבלים  .16.1
 . העברת מכסת החלב השלמתל

עבור  מלוא התמורהבמועד שנקבע להעברת מכסת החלב ישלמו היצרנים המקבלים את  .16.2
. ועדת המכסותהתמורה תשולם ליצרנים פורשים בהתאם להוראות . מכסת החלב שפדו

אשר את העברת המכסה בכפוף להודעתו של היצרן הפורש על קבלת תועדת המכסות 
 . מלוא התמורה

מכסת החלב , יצרן מעביר אשר לא יופיע להשלמת העברת המכסה במועד ובמקום שיקבע .16.3
 . ודמי הפדיון ישולמו ליצרן, שלו תגרע  

ישלם המכסה במועד ובמקום שיקבע או שלא יצרן מקבל אשר לא יופיע להשלמת העברת  .16.4
תופעל התחייבותו , כאמור לעיל, ועדת המכסותבהתאם להוראות את מלוא התמורה 

 .ליטר ממכסת החלב שלו למשך שנה 100,000לגרוע  ת ועדת המכסות במסגרתה רשאי

 ,מנת מכסה אשר לא הועברה ליצרן מקבל היות ולא עמד במלוא התשלום עבור המכסה . 16.5
בכפוף , מכסות לחלקה בחלקים שווים בין היצרנים המקבלים הנוספיםועדת ה תרשאי

לדחות מכירת מנת המכסה להליך ניוד , או לחלופין, לתשלום מלא עבור מנת המכסה
 .המכסות הבא

לרבות , לכל דבר ועניין, מכסת החלב המועברת ליצרן המקבל תצטרף למכסת החלב הקיימת שלו .17
בשנה בה התבצע ניוד המכסות תהיה . ולרבות התפלגות קלנדרית לפי חודשים, תתוספות וגריעו 
 .תוספת המכסה חלקית ויחסית למספר החודשים שנותרו עד סוף השנה 

 . לאחר העברת מכסת החלב יחדל היצרן הפורש  מלהיות יצרן .18
 
 

 שונות

 . כל האמור במסמך זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה, למען הסר ספק .19

 



 ועדת המכסות 
 (צ"חל)ייצור ושווק  -המועצה לענף החלב בישראל 
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 מועצת החלב 

 

 הודעת יצרן פורש -' נספח א
 

 ,לכבוד
 ועדת המכסות 

 56100 :מקוד   77. ד.ת   יהוד , 4החורש דרך , במשרדי מועצת החלב
 
 

 הפסקת ייצור חלב בקר לצמיתות: הנדון
 

 2012לשנת פ מכסת החלב שנקבעה לי "הנני להודיעך כי ברצוני להפסיק את ייצור חלב הבקר ע .1
בנוהל ולהעביר את המכסה  ליצרן אחר בהתאם לאמות המידה להעברת מכסת חלב שנקבעו  ,לצמיתות

 . 1/02/12יום לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי מ

הפיקוח על מצרכים ושירותים לצו ' ז 5אמור בסעיף כ ,הנני מבקש כי תקבע לי מכסה אישית ונפרדת .2
 (.  ליצרן המייצר במסגרת אגודה מייצגת בלבד)( צו החלב –להלן ) 1967 -ז "תשכ, (ייצור חלב)

הרי שעם קבלת  יגבוה או שווה להצעת יהיהשיקבע במנגנון ניוד המכסה וערך פדיון מכסת החלב   במידה .3
לסגור את הרפת במשקי , התחייבות בלתי חוזרת להפסיק ולייצר חלב מתחייבמלוא התמורה הנני 

אעביר את  לאהפדיון שיקבע במנגנון יהיה נמוך מהצעתי וערך  ידוע לי כי במידה . כל הפרות אתולמכור 
 .מכסתי בהליך ניוד זה

דת או וע/על ידי המנהל לפי צו החלב ולי  הקבענהמכסה אותו אפדה בהליך זה הוא המכסה ש היקף .4
  .למעט תוספות מכסה שאינן ניתנות להעברה 2012לשנת  המכסות 

סכומים לסילוק הלוואות שקיבלתי  המכסהמהתמורות שאקבל בגין פדיון כי  ינוכה מאשר ומסכים  הנני .5
על פי צו החלב  מנהל הלהתחייבות שהפקדתי אצל  בכפוףכל גורם אחר מאו /או מרכז מזון ו/ממחלבה ו

הוראה בלתי חוזרת  כי התמורות המנוכות לועדת המכסות ונותן  בזאת  ההלוואהכבטחונות להקצאת 
 . ל"יועברו ישירות לגורמים הנ

במידה ומחיר פדיון המכסה יהיה שווה או גבוה  ורקאותו אני דורש ( לליטר ח"ש) המינימאלי המחיר .6
 . מ"לא כולל מע (         במילים )            אפרוש מייצור חלב הוא , ממנו

מכסת החלב , הנני מאשר כי ידוע לי כי אם לא אופיע להשלמת העברת המכסה במועד ובמקום שיקבע .7
 . שלי תגרע

 ועדת המכסות הנני מתחייב להנפיק חשבונית מס כחוק לכל יצרן שיפדה חלק ממכסתי בהתאם להוראות  .8
 . וכן להציג אישור ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור

והבנתי את כל  1/02/12 חלב במגזר המשפחתי מיום  הנוהל לניוד מכסות קראתי את הנני מאשר כי  .9
 .האמור בו

 .ובכפוף לכל דין ועדת המכסות בהתאם להוראות , בהתאם לאמור במכתב זה  לפעולמתחייב  אני .10

 
 __________________: חתימה________________  : ז"ת' מס______________, (: בעל)שם היצרן 

 
 _________________: חתימה_________________ : ז"ת' מס________________, (: אשה)היצרן שם 

 
 ________________ : פקס/סלולרי/'טל_________________ : דואר אלקטרוני_________________ : מען

 
 :ח"רו/ ד "אישור עו

לאחר שזיהיתי אותו      ;     הריני לאשר חתימת היצרן 
     ;           ' מס. ז.באמצעות ת

 .      חתימה וחותמת     : רשיון' מס;   : ח"רו/ד"שם עו
 



 ועדת המכסות 
 (צ"חל)ייצור ושווק  -המועצה לענף החלב בישראל 
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 ועדת המכסות 
 56100 : מקוד   77. ד.ת יהוד ,  4החורש דרך , במשרדי מועצת החלב

 
 

 בהליך ניוד מכסות השתתפות: הנדון
 

ולפדות מכסת חלב  12/021/מיום  כם במכתב לאמורמעוניין להשתתף בהליך ניוד המכסות בהתאם  הנני .1
מהמחיר  נמוךיהיה שווה או  ניודוזאת במידה ומחיר פדיון ליטר מכסה שיקבע במנגנון ה,  פורשמיצרן 

 .שאציע בהמשך מכתב זה

ת הרכש שלי או שווה לה הרי שהנני נמוך מהצע יהיהומחיר ליטר חלב שיקבע במנגנון ניוד המכסה  במידה .2
 .חוזרת לשלם את מלוא מחיר המכסה הנפדית בלתימתחייב התחייבות 

וכן הסכמתי לגריעה של ₪  20,000לתשלום של , ב התחייבות בלתי חוזרת"לשם הבטחת התשלום מצ       
 . ליטר ממכסתי למשך שנה 100,000

 .בתהליךלי כי במידה ומחיר הפדיון שיקבע במנגנון יהיה גבוה מהצעתי לא אשתתף  ידוע        
במידה והצעתי תחרוג מ ו"מע+ ₪  2המחיר המינימאלי לרכישת מכסה לפי הליך זה הינו ידוע לי כי , ןכ וכמ        

 .הצעתי תיפסל ולא אשתתף בהליך, ומעלה מממוצע ההצעות שתתקבלנה %20 –ב 

 20%תוספת של תינתן ובאזור עדיפות לאומית  אלף ליטר 50 יהיה עד  ותו אפדה בהליך זה המכסה א היקף .3
  . אלף ליטר 62.5שהם עד 

 . המכסה שיועבר אלי יהיה נמוך יותר היקףלי כי במידה ויהיה עודף ביקוש למכסה הנפדית  ידוע .4

לו התמורה מפדיון המכסה יאשר כי התקבלה אצ הפורשרק לאחר שהיצרן  תועבר אלי לי כי המכסה  ידוע .5
 .  חלב לייצראשר כי הוא אכן הפסיק ועדת המכסות תו

פדיון ליטר  ומחירורק במידה , אותו אני מוכן לשלם( לליטר ח"ש) המקסימאלי המחיר :רכש הצעת .6
במילים )     אותו אשלם בגין העברת המכסה הוא  ואשר,  המכסה יהיה שווה או נמוך ממנו

 .מ כשיעורו בחוק"ל יתווסף מע"ידוע לי כי בגין המחיר הנ. מ"לא כולל מע (    

לא אשלם את מלוא התמורה עבור מכסת החלב , ידוע לי כי במידה ולא אופיע להליך השלמת העברת המכסה .7
להפעיל את  תרשאיועדת המכסות הא ת, ברת או אפר באופן אחר את הוראות ועדת המכסותהמוע

 .ליטר ממכסתי למשך שנה 100,000ההתחייבות הכספית עליה חתמתי וכן לגרוע 

 .והבנתי את כל האמור בו  1/02/12לב במגזר המשפחתי מיום נוהל ניוד מכסות חהנני מאשר כי קראתי את  .8

 .ובכפוף לכל דין ועדת המכסות בהתאם להוראות , בהתאם לאמור במכתב זה  לפעולמתחייב  אני .9
 

 ________________________: ז"ת' מס ______________________: שם היצרן
 _____________________: דואר אלקטרוני ___________________________: מען
 _______________________: פקס __________________: סלולרי' וטל' טל

  
  

  _________________________:חתימה
 

   
 :ח"רו/ ד "עואישור 

לאחר שזיהיתי      ;     הריני לאשר חתימת היצרן 
     ;           ' מס. ז.אותו באמצעות ת

 .      חתימה וחותמת     : רשיון' מס;   : ח"רו/ד"שם עו



 ועדת המכסות 
 (צ"חל)ייצור ושווק  -המועצה לענף החלב בישראל 
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 מועצת החלב 

 
 

 התחייבות יצרן –' נספח ג
 
 

ומהווה , 5' שמנינו בענף הוא מס, התחייבות זו מצורפת לבקשתי להשתתפות בהליך ניוד המכסות הקרוב
 .חלק בלתי נפרד ממנה

 
 ,תתקבלמתחייב בזאת כי במידה והצעת הרכש שלי , מ"הח, ________________________, אני

 (שם היצרן וכתובתו) 
לב הנפדית לפי ערך הפדיון שיקבע בהתאם לנוהל אשלם ליצרן המעביר את מלוא התמורה עבור מכסת הח

 . 1/02/12מיום , ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי
 

אהיה מחויב בהתחייבות בלתי חוזרת לתשלום , הנני מתחייב כי במידה ולא אפדה את מכסת החלב כאמור
 . ₪ 20,000של 

 
ועדת  רשאית , בהתאם להתחייבותיכי ידוע לי שבמידה ולא אפדה את מכסת החלב , הנני מצהיר, בנוסף

 .ליטר למשך שנה 100,000 –מכסת החלב שברשותי ב המכסות להפחית את 
 

     
          

 
 ;ולראיה באתי על החתום 

 
 _____________ :ז"מספר ת_________________: שם החותם__________: היום

 
 
 

 ________________________: חתימה
 
 
 

 :ח"רו/ד"אישור עו
   ' מס. ז.לאחר שזיהיתי אותו באמצעות ת;    הריני לאשר חתימת היצרן 

    . 
 

     : רשיון' מס;     : ח"רו/ד"שם עו
 

     . _____________: חתימה וחותמת
 

   
 
 
 

 


