ועדת המכסות

המועצה לענף החלב בישראל  -ייצור ושווק (חל"צ)
ו' שבט ,תשע"ג
 71ינואר3172 ,
72-17-77

מועצת החלב

נוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי לשנים  3510עד 3510
טיוטא להערות הציבור

בהתאם להסכם העקרונות לעניין מתווה רב שנתי לייעול ענף הבקר לחלב והחלטת הממשלה מס' 7711
מיום ( 37071073להלן – הסכם העקרונות) ,מצורף בזאת נוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי,
מיצרנים פורשים שמכסתם נמוכה מ –  111,111ליטר וייצרו את מכסתם בשנת  3173שלא במסגרת
שותפות יצרנים ,אל יצרנים שמכסתם נמוכה מ –  111,111ליטר בלבד (להלן – יצרנים קטנים).

במסגרת נוהל זה ,מבוקש ליישם את הסכם העקרונות ולהגדיל את מכסותיהם של היצרנים הקטנים
באמצעות מכסותיהם של יצרנים קטנים הפורשים מענף החלב.
נוהל בעניין ניוד מכסות של יצרנים שאינם זכאים לנייד לפי נוהל זה ,יפורסם בנפרד.

הערות לנוהל ,יש להעביר לועדת המכוסת ,לכתובת מועצת החלב הרשומה מטה ,עד ליום .0531310

לאחר קבלת הערות הציבור ודיון בהם ,יגובש נוהל סופי לניוד המכסות כאמור.

בכבוד רב,

שייקה דרורי
יו"ר ועדת המכסות
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נוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשק המשפחתי
לשנים  3510עד 3510
בהתאם להחלטת הממשלה מס'  0199מיום 31315313
טיוטא להערות הציבור
כללי -
סעיף (1ו) לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א – ( 3177להלן – חוק החלב) ,קובע כי מכסת חלב אינה ניתנת
להעברה אלא בהיתר של ועדת המכסות.
ניוד המכסות בשנים  3172עד  3171יתבצע בהתאם להחלטת הממשלה מספר  7711מיום 37071073
המאשרת את הסכם העקרונות לעניין מתווה רב שנתי לייעול ענף הבקר לחלב מיום .71071073
בנוהל זה ייקבע אופן ניוד המכסות מיצרנים פורשים שמכסתם נמוכה מ –  111,111ליטר וייצרו את
מכסתם בשנת  3173באופן עצמאי ולא בשותפות ,אל יצרנים שמכסתם נמוכה מ –  111,111ליטר בלבד.
היצרנים הפורשים לפי נוהל זה יהיו זכאים למענק פרישה מהמדינה.
תקופת הנוהל  -נוהל זה תקף לשנים  3172עד  3171בלבד.
ניוד מכסות של יצרנים שמכסתם גדולה מ –  955,555ליטר או שבשנת  3513ייצרו את מכסתם במסגרת
שותפות יצרנים ,ייקבע בנוהל נפרד.
הגדרות –
"יצרן"  -אדם שנקבעה לו מכסת חלב בקר לפי חוק תכנון משק החלב ,התשע"א –  3177לרבות אגודה
שיתופית במגזר המשק המשפחתי;
"יצרן קטן" – יצרן שמכסת החלב שנקבעה לו היא עד  111,111ליטר;
"יצרן בשותפות" – יצרן שקיבל היתר לייצר את מכסתו במסגרת שותפות עם יצרן ו0או יצרנים אחרים
בהתאם לסעיף (1ה)( )3לחוק החלב ,ובשנת  3173ייצר את מכסתו במסגרת שותפות יצרנים;
"יצרן עצמאי" – יצרן שאינו יצרן בשותפות והמייצר חלב במשקו באופן עצמאי או יצרן שקיבל היתר
לייצר את מכסתו במשקו של יצרן אחר בהתאם לסעיף (1ה)( )7לחוק החלב;
"יצרן פורש" – יצרן המבקש לפרוש מייצור חלב ולפדות את מכסתו;
"יצרן מקבל" – יצרן המבקש לקבל מנת מכסה לפי נוהל זה.
הליך ניוד מכסת חלב של יצרן קטן עצמאי
א.

תנאי סף ופרסום רשימת יצרנים קטנים -
יצרן קטן עצמאי ,רשאי להודיע לועדת המכסות על רצונו לפרוש מייצור חלב ולנייד את
.7
מכסתו לפי סעיף ב' להלן ,אם חלפו  7שנים מיום שהחל לייצר חלב במשקו.
.3

יצרן מקבל רשאי לקבל מנת מכסה של יצרן קטן עצמאי ,בהתאם לסעיף ב' להלן ,אם
מתקיימים בו התנאים הבאים:
 3.7הוא יצרן קטן.
 3.3במועד הבקשה היצרן אינו מוגדר כיצרן חלב בתת ביצוע מתמשך בהתאם למסמך
"הוראות לעניין הפחתת מכסה בגין תת ביצוע מתמשך" מיום .72073077
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ב.

ועדת המכסות תכין רשימה של כלל היצרנים הקטנים ושמותיהם ידורגו ברשימה בהתאם
לגודל מכסתם ,מהקטן לגדול (להלן – הרשימה).
יצרנים שנקבעה להם מכסת חלב זהה ,מיקומם ברשימה ייקבע בהגרלה.
בתחילת כל שנה קלנדרית תעודכן הרשימה וימחקו ממנה שמות היצרנים שפרשו מייצור
חלב או שמכסתם גבוהה מ –  111,111ליטר.
מובהר ,כי יצרנים קטנים אשר רכשו מכסה במסגרת הליכי ניוד מכסות שהתקיימו בשנים
 3177ו  ,13173 -מקומם ברשימה ייקבע לפי גובה מכסת החלב שלהם לפני הרכישה.
הרשימה תפורסם על ידי ועדת המכסות באתר האינטרנט של מועצת החלב.

הליך העברת מכסה של יצרן קטן עצמאי -
 .4יצרן קטן עצמאי ,יעביר לועדת המכסות הודעה בכתב ,על גבי טופס "הודעה על פרישה
מייצור חלב" ,המצורף כנספח א' לנוהל זה ,על רצונו לפרוש מייצור חלב ולהעביר את מכסת
החלב שנקבעה לו במסגרת נוהל זה.
.7

ועדת המכסות תבחן זכאותו של היצרן הקטן העצמאי ותודיע לו מהו גובה המכסה המאושר
להעברה (להלן – המכסה המועברת).
גובה המכסה המועברת ייקבע על ידי ועדת המכסות בשים לב למכסת החלב שנקבעה ליצרן
באותה שנה בניכוי תוספות המכסה שניתנו ליצרן במסגרת נוהל זה ,אם ניתנו.
ליצרנים שמכסת החלב שלהם נמוכה ממכסת הבסיס שנקבעה בשנת  3173ואשר הודיעו
בכתב עד סוף שנת  ,3173על רצונם לפרוש מייצור חלב ,תקבע מכסה מועברת בגובה מכסת
2
הבסיס האמורה.

.1

ועדת המכסות תפנה ליצרנים ברשימה ,העומדים בשני התנאים הקבועים בסעיף  3לעיל,
בהתאם לסדר הופעתם ברשימה לפי סעיף  2לעיל ,ותציע להם לקבל מנת מכסה ,בתמורה
לסכום של  ₪ 1.3לליטר ,כפי שיפורט להלן;
יצרן מקבל שמכסת החלב שנקבעה לו היא עד  711,111ליטר ,יוכל לקבל מנת מכסה של עד
 71,111ליטר.
יצרן מקבל שמכסת החלב שנקבעה לו היא מעל  711,111ליטר ועד  111,111ליטר ,יוכל לקבל
מנת מכסה של עד  41,111ליטר.
יצרן מקבל שמכסת החלב שנקבעה לו היא מעל  111,111ליטר ועד  111,111ליטר ,יוכל
לקבל מנת מכסה של עד  21,111ליטר ובלבד שהיקף מכסתו לאחר קבלת מנת המכסה לא
יעלה על  111,111ליטר.

.1

יצרן קטן ,שועדת המכסות פנתה אליו ,כאמור בסעיף  1לעיל ,יודיע לועדת המכסות ,על גבי
טופס "בקשה לקבלת מנת מכסת חלב" המצורף כנספח ב' לנוהל זה ,על בקשתו לקבל מנת
מכסה לפי נוהל זה .הודעת היצרן המקבל תינתן לועדת המכסות בתוך  74ימים מיום
פנייתה.
במידה ולא תתקבל הודעה מטעם היצרן הקטן ,בתוך  74ימים מיום פנייתה של ועדת
המכסות אליו ,תפנה ועדת המכסות ליצרנים הבאים אחריו ברשימה .לאחר פנייה ומתן
הזדמנות להשיב לפניה לכלל היצרנים ברשימה ,תפנה ועדת המכסות מחדש לכל היצרנים
ברשימה בהתאם לסדר הופעתם בה.
לעניין סעיף זה ,המועד הקובע הוא התאריך המופיע על פנייתה של ועדת המכסות ליצרן.

 1הליכים  4ו – .5
 2בהתאם למדיניות שהוצהר עליה במסמך "הוראות לעניין הפחתת מכסה בגין תת ביצוע מתמשך" מיום .3123/233
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קיבלה ועדת המכסות בקשת יצרן מקבל ,כאמור בסעיף  1לעיל ,תבחן זכאותו לקבלת מכסה
בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף  3לעיל ,ותודיע לו החלטתה בדבר זכאותו לקבל מנת
מכסה בהתאם לנוהל זה ואת המועד להעברת התמורה כאמור בסעיף  1להלן.

.1

היצרן המקבל ישלם למועצת החלב ,סך של  ₪ 1.3לליטר חלב בתוספת מע"מ ,לכל ליטר
מכסה שאושר להעברה לפי נוהל זה ,בהתאם להוראת ועדת המכסות.
מועצת החלב תרכז את סך התשלומים מהיצרנים המקבלים ותעביר לכל יצרן פורש סכום
של  ₪ 1.3בתוספת מע"מ לכל ליטר מהמכסה המועברת.

.71

וע דת המכסות תאשר את העברת מנות המכסה ליצרנים המקבלים שאושרו על ידה כאמור
בסעיף  8לעיל ,לאחר קבלת מלוא התמורה שנדרשה מהם בגין קבלת מנת המכסה לפי סעיף
 1לעיל.

.77

מכסת החלב המועברת ליצרן המקבל לפי נוהל זה ,תצטרף למכסת החלב הקיימת שלו ,לכל
דבר ועניין ,לרבות תוספות וגריעות ולרבות קביעת מקומו ברשימה לפי סעיף  .2בשנה בה
התבצע ניוד המכסות תהיה תוספת המכסה חלקית ויחסית למספר החודשים שנותרו מיום
הרכישה ועד סוף השנה.
למען הסר ספק ,יובהר כי היצרן המקבל לא יוכל לנייד את תוספת המכסה שתועבר אליו
בהתאם לנוהל זה ,במשך  7שנים מיום קבלתה.

ג.

התמורה ליצרן פורש:
.73

התמורה שיקבל יצרן פורש בגין ניוד מכסתו לפי נוהל זה תהא כדלקמן;
 73.7היצרן הפורש יהיה זכאי לקבלת מענק פרישה מהמדינה.
בשנת  ,3172גובה מענק הפרישה יהיה  ₪ 3.1לליטר חלב בתוספת מע"מ .סכום זה
יפחת בהדרגה במהלך תקופת הנוהל עד לסכום של  ₪ 7.8לליטר בתוספת מע"מ.
ועדת המעקב רשאית לעדכן את גובה מענק הפרישה בכל שלב והיא מחויבת לפרסם
את סכום המענק המעודכן לפחות  21ימים לפני עדכונו.
מענק הפרישה ישולם ליצרן הפורש על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,לאחר
שהתקבלו מהיצרן הפורש כל המסמכים הנדרשים לפי טופס "בקשה לקבלת מענק
פרישה" ,המצורף כנספח ג' לנוהל זה ,וכל המסמכים הנלווים לטופס זה כנדרש בו.
 73.3בנוסף ,יקבל היצרן הפורש ,סכום של  ₪ 1.3לליטר בתוספת מע"מ ,לכל ליטר
מהמכסה המועברת .סכום זה יועבר על ידי היצרנים המקבלים למועצת החלב ויועבר
על ידי מועצת החלב ליצרן הפורש ,כאמור בסעיף  1לעיל.
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