ועדת המכסות

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

ד' כסלו ,תשע"ו
 16נובמבר5112 ,
12-5112-11

לכבוד,
יצרן חלב בקר
שלום רב,

הנדון :הליך ניוד רבעוני (מספר )0
בהתאם לתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים  0514עד  0510ומדיניות הפיתוח לשנת  0514בענף
הבקר)(הוראת שעה) ,התשע"ד 0514 -
בשם ועדת המכסות ,ברצוני להודיעכם על הליך ניוד רבעוני (מספר  )6להעברת מכסות חלב בקר ,בהתאם לתקנה
 11לתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים  5115עד  5116ומדיניות הפיתוח לשנת  5115בענף
הבקר)(הוראת שעה) ,התשע"ד ( 5115 -להלן – התקנות).
יצרני חלב בקר המבקשים לפרוש מייצור חלב ולהעביר את מכסתם ,יעבירו לועדת המכסות הודעה על גבי טופס
"הודעה על פרישה מייצור חלב" (נספח א').
יצרנים המבקשים לקבל מכסת חלב ,בכמות של עד  121,111ליטר ,1במחיר של  ₪ 0.0לליטר (ללא מע"מ) ,יגישו
בקשתם על גבי טופס "בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך ניוד רבעוני" (נספח ב') ,בצירוף המחאה (שיק) לפקודת
מועצת החלב ,על סכום של  15%מהסכום הכולל אותו יידרשו לשלם ,במידה ובקשתם תאושר במלואה.

את ההודעות והבקשות ,על גבי נספח א' או ב' ,יש להמציא למשרדי מועצת החלב (לכתובת
הרשומה מטה) עד ליום .951050510
ההמחאה תישמר במשרדי מועצת החלב כביטחון בלבד ותופקד רק במידה והיצרן לא יעביר את התשלום המלא,
במועד שייקבע לכך ,בהתאם להתחייבותו.
להלן מספר הבהרות:
 .1תוספת המכסה לפי הליך זה ,הינה החל מיום .11115116
 .5הטפסים יוגשו על ידי היצרנים הרשומים בלבד ,בטפסים מקוריים בלבד (הודעות שיישלחו בפקס ו1או בדוא"ל
לא יתקבלו).
 .3באחריותו של היצרן לוודא קבלת המסמכים במחלקת התכנון של מועצת החלב (טל' .)13-6265126 :בקשות אשר לא
יתקבלו במשרדנו עד למועד האחרון להגשת הבקשות ,מכל סיבה שהיא ,לא יילקחו בחשבון במסגרת הליך זה.

 .5הצעות  1בקשות שיוגשו על ידי מיופה כח של היצרן ,יוגשו בצירוף יפוי כח נוטריוני (מקור או נאמן למקור).
 .2את הטפסים המצורפים ,ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של מועצת החלב בכתובת – .www.halavi.org.il
בכבוד רב,
דורית אשכנזי
מנהלת מחלקת תכנון
מועצת החלב

 1מנת המכסה המבוקשת תהא במספר שהוא מכפלה של  010111ושאינו עולה על .0010111

כתובת הועדה ,במשרדי מועצת החלב :דרך החורש  ,4יהוד  ,0015550ת.ד79 .
טל' 7004905-50 :פקס7004900-50 :

