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 נוהל מכירת חלב גולמי מרפת או דיר למחלבה קטנה

 
  -כללי 

 
קובע כי יצרן חלב לא ישווק , (חוק החלב –להלן ) 4100 –א "התשע, לחוק תכנון משק החלב( ד)2סעיף 

 .חלב גולמי אלא למחלבה מורשית
 

, (קולטת את החלב ישירות מיצרני החלב)=במועצת החלב נקבעו הוראות להכרה במחלבה קולטת 
 . ועמידת המחלבה בתנאים המאפשרים ליצרן לשווק את החלב הגולמי המיוצר על ידו למחלבה הקולטת

קובעת ועדת המכסות כי על היצרן לשווק את כל החלב , ית של יצרן החלבבעת קביעת המכסה השנת
 . המיוצר על ידו לאותה מחלבה קולטת שאושרה לקלוט חלב מאותו יצרן

 
בבקשה לאפשר להן לרכוש את החלב הגולמי , 1"מחלבות קטנות"במשרדנו התקבלו מספר פניות של 

לבות קולטות מחושבות על בסיס משלוח ולכן ישירות מיצרני החלב היות ועלויות רכישת החלב ממח
 . גבוהות ביחס לכמות החלב הנרכשת על ידי אותן מחלבות

 
לייעל את שיווק , ועדת המכסות החליטה כי על מנת לאפשר את המשך פעילותן של המחלבות הקטנות

במקרים , יש מקום לאפשר, החלב הגולמי אליהן ולתת להן פתרון הולם לרכישת חלב במחירים נאותים
 .מכירת חלב למחלבות קטנות ישירות מיצרני החלב, מיוחדים ובתנאים שיפורטו להלן

 
תכליתו של מסמך זה היא לקבוע את התנאים בהם יינתן למחלבה קטנה אישור לרכישת חלב ישירות 

 . מיצרן חלב ואת אופן מימוש האישור כאמור
 

  –הגדרות 
 
 . כהגדרתו בחוק החלב –" יצרן"
מחלבה מורשית בהתאם לחוק החלב ואשר עושה שימוש בחלב גולמי בכמות של עד  –" נהמחלבה קט"

 .ליטר בשנה 411,111
מחלבה קטנה אשר קיבלה אישור מועדת המכסות לקלוט חלב ישירות מיצרן  –" מחלבה קטנה קולטת"

 .חלב
 

  -קביעת מחלבה כמחלבה קטנה קולטת 
 

קטנה קולטת לאחר ששוכנעה שמתקיימים התנאים ועדת המכסות תכיר במחלבה קטנה כמחלבה 
 :המצטברים הבאים

 
 .או תפעולית לרכישת החלב ממחלבה קולטת/למחלבה אין היתכנות כלכלית ו .א

 .למחלבה הקטנה יש אמצעים לנטר את כמות החלב אשר נקלט על ידה מהיצרן .ב

עות ועדת המכסות השתכנעה כי המחלבה הקטנה מסוגלת לעמוד בדרישות האיכות הקבו .ג
הן מבחינת איסוף החלב והן מבחינת , בשינויים המחויבים, בתקנון איכות חלב של מועצת החלב

 .קליטת החלב במחלבה

 

                                                           
1

 .ליטר חלב גולמי בשנה 0220222מחלבות שעושות שימוש בכמות של עד  –" מחלבות קטנות" 
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  -הליך רכישת החלב על ידי מחלבה קטנה קולטת 
 

תפנה המחלבה הקטנה הקולטת יחד עם , לאחר שועדת המכסות הכירה במחלבה כמחלבה קטנה קולטת .0
 . יצרן חלב עמו היא מבקשת להתקשר לצורך רכישת החלב ממנו

 
חלב  ביחס להעברת, ועדת המכסות תאשר את ההתקשרות בין היצרן לבין המחלבה הקטנה הקולטת .4

 :בהתקיים התנאים הבאים, בשנה ליטר 411,111בכמות של עד  ת היצרןמכס מתוך 

 
 . היצרן מייצר את מלוא המכסה שהוקצתה לו .א

היצרן משווק את כל החלב המשווק על ידו למחלבה קולטת אחת ואין לו אישור לשווק למחלבה  .ב
 .קטנה קולטת נוספת

 .מתחייבת לקלוט את כל החלב הנקלט על ידה מהיצרן המבוקש בלבד, המחלבה הקטנה הקולטת .ג

מהיקף המכסה  42%לא יעלה על  ,על ידי היצרן למחלבה הקטנה הקולטת המשווקהחלב היקף  .ד

  .היצרן הכוללת של

 
תמסר למחלבה הקולטת חלב , לאחר אישור ההתקשרות בין המחלבה הקטנה הקולטת לבין היצרן .3

לצורך ההתחשבנות , מהיצרן הודעה בדבר ההתקשרות המאושרת של היצרן עם מחלבה קולטת קטנה
 . הנדרשת של המחלבה הקולטת עם היצרן

  
במידה והמחלבה הקטנה . המחלבה הקטנה הקולטת תשלם את ההיטלים למועצת החלב על פי דין .2

רשאית ועדת המכסות לבטל את ההיתר שניתן לה לקליטת , הקולטת לא תעביר את ההיטלים כנדרש
 . החלב מהיצרן

 
את כמויות החלב שרכשה מהיצרן בחודש , מדי חודש, המחלבה הקטנה הקולטת תדווח למועצת החלב .2

 . הקודם

 

המועצה תעביר , סת החלב הכוללת שנקבעה לולצורך התחשבנות עם היצרן בגין ייצור חלב מעבר למכ .6
מדי , למחלבה הקולטת פרטים אודות כמויות החלב ששווקו על ידי היצרן למחלבה הקטנה הקולטת

או לזכות את היצרן בהתאם למדיניות ייצור חלב מעבר /על מנת שהמחלבה הקולטת תוכל לחייב ו, רבעון
 . למכסה ולמדיניות העברת חלב בין עונות השנה

 

, לבטל את האישור שניתן על ידה לשיווק החלב למחלבה קטנה קולטת, בכל שלב, ועדת המכסות רשאית .7
או אין הצדקה /או המחלבה אינם עומדים בתנאים הנדרשים מהם בנוהל זה ו/אם מצאה שהיצרן ו

 .להמשך מתן ההיתר

 
 
 
 
 


