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  - 3510עד  3510נוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי לשנים 

 'מסלול ב
 טיוטא להערות הציבור

 

 

  3055' בהתאם להסכם העקרונות לעניין מתווה רב שנתי לייעול ענף הבקר לחלב והחלטת הממשלה מס

 'מסלול ב  -מצורף בזאת נוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי , "(מתווה לוקר)" 30001003מיום 

ייצרו את  3103או בשנת 0ליטר ומעלה ו 511,111שמכסתם היא , במגזר המשפחתישל יצרנים פורשים  -

 (.היצרנים הפורשים –להלן )מכסתם במסגרת שותפות יצרנים 

במגזר מבוקש להסדיר את העברת מכסותיהם של היצרנים הפורשים לכל יצרן אחר , במסגרת נוהל זה

 . המבקש להגדיל את מכסתו המשפחתי 

את מכסתם שלא ליטר וייצרו  511,111 –נוהל בעניין ניוד מכסותיהם של יצרנים שמכסתם נמוכה מ 

 (.'נוהל ניוד מסלול א)פורסם בנפרד , בסמגרת שותפות

 

עד ליום , לכתובת מועצת החלב הרשומה מטה, יש להעביר לועדת המכסות, הערות לנוהל זה בלבד

 .meital@milk.org.il: ל"או לכתובת דוא0ו 3103430

 

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

 

 
 ,בכבוד רב

 
 
 

 שייקה דרורי
 ר ועדת המכסות"יו
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 טיוטה לדיון בלבד     
 
 נוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשק המשפחתי 

   3510עד  3510לשנים 
 'מסלול ב

 
 טיוטא להערות הציבור

 
  -כללי 

 
קובע כי מכסת חלב אינה ניתנת , (חוק החלב –להלן ) 3100 –א "התשע, לחוק תכנון משק החלב( ו)5סעיף 

 .ועדת המכסות להעברה אלא בהיתר של
 

 30001003מיום  3055יתבצע בהתאם להחלטת הממשלה מספר  3102עד  3102ניוד המכסות בשנים 
 .01001003המאשרת את הסכם העקרונות לעניין מתווה רב שנתי לייעול ענף הבקר לחלב מיום 

 
ליטר ומעלה  955,555בנוהל זה ייקבע אופן ניוד המכסות מיצרנים פורשים שמכסתם היא 

 .או מיצרנים המייצרים את מכסתם במסגרת שותפות יצרנים3ו
היצרנים אשר זכאים לקבל מכסה לפי נוהל זה הם כלל היצרנים במגזר המשק 

 .המשפחתי
 

ליטר והמייצרים את מכסתם באופן עצמאי ולא  511,111 –ניוד מכסות של יצרנים שמכסתם קטנה מ 
 . מוסדר בנוהל נפרד, במסגרת שותפות יצרנים

 
  –גדרות ה
 
לרבות אגודה  3100 –א "התשע, אדם שנקבעה לו מכסת חלב בקר לפי חוק תכנון משק החלב  -" יצרן"

 ;שיתופית במגזר המשק המשפחתי
 ;ליטר ומעלה 511,111יצרן שמכסת החלב שנקבעה לו היא  –" יצרן גדול"
או יצרנים אחרים 0רן ויצרן שקיבל היתר לייצר את מכסתו במסגרת שותפות עם יצ –" יצרן בשותפות"

 ;ייצר את מכסתו במסגרת שותפות יצרנים 3103ובשנת , לחוק החלב( 3()ה)5בהתאם לסעיף 
 ;יצרן המבקש לפרוש מייצור חלב ולפדות את מכסתו –" יצרן פורש"
 .  יצרן המבקש לקבל מנת מכסה לפי נוהל זה –" יצרן מקבל"
 

 שותפות  או יצרן ב3הליך ניוד מכסת חלב של יצרן גדול ו
 

רשאי להודיע לועדת המכסות על רצונו לפרוש מייצור חלב ולנייד , או יצרן בשותפות0יצרן גדול ו .0
 . שנים מיום שהחל היצרן לייצר חלב במשקו 3אם חלפו , את מכסתו

 
יעביר היצרן , את הודעתו על רצונו לפרוש מייצור חלב ולהעביר את מכסת החלב שנקבעה לו

 . לנוהל זה' המצורף כנספח א "הודעה על פרישה מייצור חלב"הפורש על גבי טופס 
 . יפרט היצרן מהו המחיר המזערי מבחינתו לפרישה מייצור חלב והעברת מכסתו, בהודעתו

 
 

 



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

 

                   
 79. ד.ת, 00155 יהוד , 4החורש דרך : במשרדי מועצת החלב, ועדהכתובת ה

 7004900-50: פקס  7004905-50: 'טל

 
 מועצת החלב 

 
 
 

אינו רשאי להודיע על מחיר , חודשים 03כי יצרן אשר חדל מייצור חלב לתקופה העולה על , מובהר
 .בע בהליך הניוד הרבעוני כפי שמפורט להלןמזערי כאמור ומכסתו תועבר במחיר שייק

 
תבחן ועדת המכסות את זכאותו , לעיל 0כאמור בסעיף , לאחר קבלת הודעתו של היצרן הפורש .3

 (.המכסה המועברת –להלן )לנייד את מכסתו ותודיע לו מהו גובה המכסה המאושר להעברה 
 

סת החלב שנקבעה ליצרן ייקבע על ידי ועדת המכסות בשים לב למכ, גובה המכסה המועברת
במסגרת הנוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר , באותה שנה בניכוי תוספות מכסה שניתנו ליצרן

 – 30001003מיום  3055בהתאם להחלטת הממשלה מספר  3102עד  3102המשפחתי לשנים 
 .'מסלול א

 
אים למכסה יהיו זכ, על רצונם לפרוש מייצור חלב, 3103יצרנים אשר הודיעו עד סוף שנת 

אף אם המכסה שנקבעה להם בשנה זו  , 3103מועברת לפחות בגובה מכסת הבסיס שנקבעה בשנת 
 . נמוכה ממכסת הבסיס

 
 –להלן )מ "לליטר חלב בתוספת מע₪  3.2המחיר הראשוני לניוד מכסה לפי נוהל זה  הוא   .2

 (.המחיר הראשוני
  . ועדת המכסות רשאית לעדכן את המחיר הראשוני מעת לעת

 
ים 0תודיע ועדת המכסות ליצרן, שנים 3 –בהליך ניוד של יצרן פורש בשותפות שפעלה למעלה מ  .2

במחיר , על זכאותם לקבל את המכסה של היצרן הפורש בשותפות או חלק ממנה, השותפים עמו
 .  הראשוני

 
, תיודיעו לועדת המכסו, לעיל 2שועדת המכסות פנתה אליהם כאמור בסעיף , היצרנים השותפים .3

על רצונם לקבל את מכסת היצרן הפורש בשותפות או חלק ממנה , ימים מיום פנייתה 02בתוך 
 . במחיר ראשוני

בקשה לקבלת מכסת "תועבר לועדת המכסות על גבי טופס , הודעתו של יצרן מקבל לפי סעיף זה
 . לנוהל זה' המצורף כנספח ב, "חלב משותף

תצטרף , כולה או חלקה, במידה והיצרן השותף לא יודיע על רצונו לקבל את המכסה המועברת
 . להלן 2כמפורט בסעיף , המכסה למאגר המכסות לניוד בהליך הניוד הרבעוני הקרוב

 
 –להלן )שבו ייקבע מחיר המכסה באופן הבא , לפי נוהל זה, בכל רבעון יתבצע הליך ניוד מכסות .2

 (:הליך ניוד רבעוני
 

ועדת המכסות תרכז בכל רבעון את כמות המכסה המועברת אשר לא הועברה ליצרנים  2.0
 03לרבות מכסות חלב של יצרנים אשר פרשו מייצור חלב בתקופה העולה על , שותפים

 (.מאגר המכסה לניוד -להלן)חודשים וטרם העבירו את מכסתם 
 

ף המכסה במאגר את היק, ועדת המכסות תפרסם באתר האינטרנט של מועצת החלב 2.3
 .להעברה במחיר הראשוני, המכסות לניוד

 
 02בתוך , יודיע לועדת המכסות בכתב, יצרן המעוניין לקבל מכסת חלב במחיר הראשוני 2.2

. מהי כמות המכסה אותה הוא מעוניין לקבל, לעיל 2.3ימים ממועד הפרסום לפי סעיף 
 . ליטר 01,111ת של ליטר בכפולו 031,111היצרן יוכל להודיע על רצונו לקבל עד 

 
בקשה "תימסר לועדת המכסות על גבי טופס , הודעתו של יצרן מקבל לפי סעיף זה
יתחייב , בהודעתו. לנוהל זה' המצורף כנספח ג, "לקבלת מכסת חלב בהליך ניוד רבעוני

 . היצרן לשלם את המחיר הראשוני
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כאמור בסעיף , במידה ולא יתקבלו הצעות לקבלת מלוא המכסה מתוך מאגר המכסות 2.2
 (.המחיר המעודכן –להלן )' אג 01 –ירד המחיר הראשוני ב , לעיל 2.2

 
ועדת המכסות תפרסם באתר האינטרנט של מועצת החלב את היקף המכסה המיועד 

בהתאם למחירים המזעריים שנרשמו בהודעות היצרנים , להעברה במחיר המעודכן
 . הפורשים

 02בתוך , יודיע על כך בכתב לועדת המכסות, ודכןיצרן המעוניין לקבל מכסה במחיר המע
הודעתו של היצרן המקבל תימסר לועדת המכסות . ימים ממועד פרסום המחיר המעודכן

. לעיל 1כאמור בסעיף , "בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך ניוד רבעוני"על גבי טופס 
 .  המכסות בהודעתו יתחייב היצרן לשלם את המחיר המעודכן כפי שפורסם על ידי ועדת

 
הליך עדכון המחיר יימשך עד לביקוש מלוא המכסה המועברת על ידי יצרנים 

 . המבקשים לקבל מנת מכסה במחיר המעודכן שנקבע
 

במידה וכמות המכסה במאגר המכסה לניוד קטנה מהביקוש לקבלת המכסה במחיר  2.3
 .תחולק המכסה המועברת באופן יחסי בין היצרנים המקבלים, שנקבע

 
בכפוף להודעתו , ליצרן המקבל, מכסות תאשר את העברת המכסה מהיצרן הפורשועדת ה 2.2

של היצרן הפורש על קבלת מלוא התמורה עבור מנת המכסה שנקבעה להעברה מהיצרן 
 . המקבל במועד שנקבע לכך על ידי ועדת המכסות

כי בשנה בה התבצע ניוד המכסות תהיה תוספת המכסה חלקית ויחסית למספר , מובהר
 .  עונים שנותרו מיום הרכישה ועד סוף השנההרב

 
  –שונות 

 
ועדת המכסות רשאית לגרוע מכסת חלב שנקבעה ליצרן אשר חדל מייצור חלב לתקופה העולה  .5

גריעת המכסה תיעשה לאחר שועדת . חודשים ולא הודיע על רצונו לנייד את מכסתו 03על 
 .לנוהל זההמכסות תודיע ליצרן על זכותו לנייד את המכסה בהתאם 

 
כחלק מהמכסה שנקבעה לו , היצרן המקבל יוכל לנייד את המכסה שהועברה אליו לפי נוהל זה .8

 . וללא הגבלת זמן
 

 
 
 


