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תקנות תכנון משק החלב מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב

אחר שקבעה ועדת
ההיגוי לפי תקנה (2ד).

חוק תכנון משק החלב ,התשע”א 2011-
אנו שמחים להגיש לכם חוברת מעודכנת של חוק תכנון משק החלב.
חוק החלב הוא החוק שמסדיר את התנהלות משק החלב במסגרת של חקיקה
ראשית ותקנות .מאז פרסום החוק ברשומות נוספו תקנות בהתאם למתחייב
מסעיפי החוק השונים.
לחוברת החוק מצורפות גם התקנות הבאות:
תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע”ד2014-
תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסה של יצרנים שיתופיים בענף הבקר),
התשע"ה2015-
תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב),
התשע”ב2012-

(ג)

ערך יציאת
עגלות

חישוב

.11

נוסף על עדכון תקופתי של המחיר החודשי לליטר

(א)

חלב לפי טור ג' בתקנה  ,10תוסיף ועדת היישום

השכר

לחישוב הוצאות העבודה בכל חודש בשנה עוקבת ,את
החלק השנים עשר של ההפרש ,בין חיובי ובין שלילי,
שבין ממוצע הסטטיסטיקה לממוצע המחושב.
בתקנה זו -

(ב)

"הממוצע המחושב" – ממוצע שנים עשר המדדים
החודשיים בשנה הקודמת שחושבו לפי תקנה ;)2(10

אנו ממשיכים לעבוד על התקנת תקנות נוספות שמתחייבות לפי פרקי החוק ,נעדכן
את החוברת גם בעתיד עם תקנות חדשות שיתווספו.

"ממוצע הסטטיסטיקה"  -שכר ממוצע שנתי למשרת
שכיר במחירים שוטפים מנוכי עונתיות לגבי משרות

בכל שאלה שקשורה בחוק או בתקנות ניתן להתייעץ עם היועצת המשפטית
של וועדת המכסות או עם חברי הוועדה בפניה למחלקה המשפטית של מועצת
החלב או בפנייה לוועדת המכסות באמצעות אתר מועצת החלב שכתובתו
 www.milk.org.ilאו באמצעות המייל של המועצה .office@milk.org.il
בברכה,
מיכל קראוס

ישראלים שפורסם בירחון הסטטיסטי לישראל
שהוצא לאור באותה שנה על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.

ב' בניסן התשע"ב ( 25במרץ )2012

אורית נוקד

שרת החקלאות ופיתוח הכפר

יובל שטייניץ
שר האוצר

יו"ר ועדת המכסות
מנכ"לית מועצת החלב

תודה לעובדי מועצת החלב על הסיוע בהכנת החוברת
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חוק תכנון משק החלב ,התשע"ה 2011 -

2011
החלב,התשע"א -
משקהחלב,
תכנוןמשק
חוקתכנון
חוק
2011
התשע”א -

פרק א' :מטרות החוק
1

מטרותיו של חוק זה הן:
()1

לפתח ,לייעל ולבסס את משק החלב בישראל ,תוך הבטחת
איכות ובטיחות ייצור החלב ושיווקו;

()2

להבטיח אספקה סדירה של חלב ומוצריו ,תוך הבטחת מחירים
נאותים ליצרנים ,למחלבות ולציבור ותנאים הולמים לפעילות
היצרנים והמחלבות.

פרק ב' :הגדרות
הגדרות

2

בחוק זה –
"ארגון יציג"  -ארגון שהוכר לפי סעיף ;6
"ועדת הערר" – ועדת הערר שהוקמה לפי הוראות סעיף ;11
"חומרי גלם חלביים" – אבקת חלב וחמאה תעשייתית שמקורם בחלב
בקר גולמי;
"חלב במכסה" – כמות החלב הגולמי שייצר יצרן במסגרת מכסת החלב
שנקבעה לו ,לרבות חומרי הגלם החלביים שיוצרו ממנה;
"חלב בקר במכסה" – חלב בקר גולמי שהוא חלב במכסה;
"חלב גולמי" או "חלב"– נוזל ,למעט קולוסטרום ,המתקבל על ידי
חליבה של מקנה ,שלא עבר תהליך עיבוד ,לרבות אריזה;
"חלב לצריכה עצמית"  -חלב שיוצר בידי אדם ,בכמות שאינה עולה על
 1,000ליטר בשנה ליחיד או  50,000ליטר בשנה לאגודה שיתופית,
ושנועד לצריכת אותו אדם ובני ביתו או לצריכת חברי האגודה
השיתופית ובני ביתם";
"חלב עודף" – כמות החלב הגולמי שייצר יצרן מעבר למכסת החלב
שנקבעה לו ,לרבות חומרי הגלם החלביים שיוצרו ממנה;
"ייצור מקומי" – ייצור חלב גולמי בידי יצרן;
-3-

"יצרן" – אדם העוסק בייצור ובשיווק חלב ונקבעה לו מכסת חלב לפי
סעיף ;7
"מועצת החלב" – חברה לתועלת הציבור ששמה "המועצה לענף החלב
חוק תכנון משק החלב
בישראל (ייצור ושיווק)";

1

"מוצר חלב" – מוצר ש  01 -אחוזים או יותר ממשקלו על בסיס חומר
3/29/18 8:12 AM

milk law pages2018.indd 1

-3-

סעיף ;7
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"מועצת החלב" – חברה לתועלת הציבור ששמה "המועצה לענף החלב
בישראל (ייצור ושיווק)";
"מוצר חלב" – מוצר ש  50 -אחוזים או יותר ממשקלו על בסיס חומר
יבש ,נובע מחלבון ,שומן ,לקטוז או מינרלים שמקורם בחלב ,ואינו
חומרי גלם חלביים;
"מחלבה" – עסק שבו מיוצרים מוצרי חלב מחלב גולמי או מחומרי גלם
חלביים ,לרבות בעל העסק ,מנהלו או מפעילו;
"מחלבה מורשית" – מחלבה המחזיקה ברישיון לפי צו הפיקוח על
מצרכים ושירותים (הסחר במזון ,ייצורו והחסנתו) ,התשכ"א;11960-
"מכסת חלב" או "מכסה" – כמות החלב הגולמי שרשאי מי שעוסק
בייצור ובשיווק חלב ,לייצר ולשווק בשנה פלונית בהתאם לקביעה לפי
סעיף ;7
"מסמכי היסוד" – התזכיר והתקנון של מועצת החלב;
"מפקח" – מי שמונה למפקח לעניין חוק זה לפי סעיף ;33
"מקנה" – בקר וצאן;
"המשרד" – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
"עודפי חלב במכסה" – חלב במכסה שלא נצרך בשוק המקומי;
"שיווק" – סחר ,לרבות העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה של
בעלות או חזקה ,למעט העברת חלב לצריכה עצמית;
"השר" – שר החקלאות ופיתוח הכפר;
"השרים" – שר האוצר ושר החקלאות ופיתוח הכפר.

1

2
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פרק ג' :תכנון משק החלב
סימן א' :הסדרת הייצור והשיווק
ייחוד השיווק 3

(א)

שיווק חלב ומוצרי חלב בישראל יהיה מייצור מקומי בלבד ,או
מייבוא שהותר על פי סעיף קטן (ב) או לפי כל דין.

(ב)

שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי ,בהתייעצות עם השר,
להתיר יבוא מוצרי חלב לישראל ,בכפוף להוראות כל אמנה בין-
לאומית שמדינת ישראל צד לה.

(ג)

לעניין סעיף זה" ,מוצר חלב" – מוצר שאינו חומרי גלם חלביים,
המכיל חלב גולמי או חומרי גלם חלביים בשיעור העולה על 50
אחוזים ממשקלו.

קביעת היקף

4

(א)

הייצור הכולל

השר יקבע ,בצו ,מדי שנה ,את היקף הייצור המקומי הכולל
לאותה שנה לכלל היצרנים (להלן – היקף הייצור הכולל) ,על פי
ההיקף החזוי של מלוא הצריכה של חלבון חלב ומוצריו או של
שומן חלב ומוצריו ,לפי הגבוה מביניהם.

(ב)

השר רשאי ,בצו ,לשנות את היקף הייצור הכולל שקבע לפי סעיף
קטן (א) ,במהלך השנה ,אם ראה שנוצרו תנאים המצדיקים זאת.

ועדת מכסות

5

(א)

השר ימנה ועדה לקביעת מכסות חלב (להלן – ועדת המכסות),
שחבריה יהיו המנהל הכללי של מועצת החלב ,והוא יהיה היושב
ראש ,ושני נציגי השר מבין עובדי משרדו.

(ב)

מועצת החלב תעניק לוועדת המכסות את השירותים הנדרשים
לצורך פעילותה ,ואולם בכל הנוגע לפעילות ועדת המכסות ,יפעלו
אותם עובדי המועצה הנותנים שירותים לוועדה ,לפי הוראות
הוועדה ובפיקוחה.

(ג)

נציג של ארגון יציג ישמש משקיף בוועדת המכסות ויוזמן
להשתתף בדיוניה; נקבע ארגון יציג נוסף לפי הוראות סעיף (6ב),
רשאי השר להורות על מינוי נציגו כמשקיף בוועדת המכסות
לתקופות קצובות ,ובלבד שבכל תקופה לא ישמש כמשקיף יותר
מנציג אחד של ארגון יציג.

חוק תכנון משק החלב
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הכרה בארגון

6

(א)

יציג

השר ,בהתייעצות עם מועצת החלב ,יכיר בארגון הפועל לקידום
עניינם של כלל היצרנים כארגון יציג; הכרה כאמור תיעשה
בהתחשב במספר היצרנים החברים בארגון ,בהיקף הכולל של
מכסות החלב שלהם ובפריסה הגיאוגרפית של משקיהם.

(ב)

ראה השר כי לשם ייצוג הולם של כלל היצרנים יש צורך בהכרה
בארגון יציג נוסף ,רשאי הוא להכיר בארגון נוסף כארגון יציג,
לפי הוראות סעיף קטן (א) ,ובכלל זה השיקולים המנויים בו.

קביעת
מכסות חלב

7

(א)

ועדת המכסות תקבע מכסות חלב ליצרנים ,ותהיה רשאית
לשנותן ,להעבירן ,להתנותן בתנאים או לעשות בהן כל פעולה
אחרת ,לפי הוראות חוק זה.

(ב)

סך כל מכסות החלב שייקבעו בכל שנה לפי סעיף קטן (א) ,לא
יעלה על היקף הייצור הכולל לאותה שנה.

(ג)

(ד)

לא תיקבע מכסת חלב אלא למי שמתקיימים בו כל אלה:
()1

הוא בעל מקנה;

()2

המקנה נמצא במשקו;

()3

הוא מתגורר ביישוב שבו נמצא המקנה דרך קבע;

()4

עיסוקו בייצור חלב גולמי מהמקנה האמור בפסקה ()1
ובשיווקו ,בין בעצמו ובין בסיוע אחרים.

לא תיקבע מכסת חלב לתאגיד ,אלא אם הוא בית ספר חקלאי,
מכון מחקר חקלאי או אגודה שיתופית שחבריה הם יחידים ,וכן
אגודה שיתופית שחבריה אינם יחידים ,אם נקבעה לה מכסת
חלב לפני תחילתו של חוק זה.

(ה)

על אף האמור בסעיף קטן (ג) ,רשאית ועדת המכסות לקבוע
מכסת חלב -
()1

למי שאין באפשרותו ,באופן זמני ,לייצר חלב גולמי
במשקו ,בין משום שמדובר במי שנקבעה לו מכסת חלב
לראשונה ובין מחמת נסיבות משקיות או אישיות חריגות
אחרות ,ולהתיר לו לייצר את מכסת החלב שנקבעה לו
במשקו של יצרן אחר ,או בתנאים שתקבע; היתר יינתן
לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים רצופות;

4
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()2

ליצרן שמקנהו אינו נמצא במשקו ,אם התקשר בשותפות
עם יצרן אחר לאחר שועדת המכסות קבעה ,לפי סעיף
(12א)( ,)4שתנאי השותפות מבטיחים שכל אחד מהיצרנים
השותפים בה לעסוק בפועל בייצור חלב ושאין בהם כדי
לפגוע בישומן של מטרות חוק זה או של הוראות לפיו.

(ו)

מכסת חלב אינה ניתנת להעברה ,כולה או מקצתה ,אלא על פי
היתר בכתב של ועדת המכסות ובהתאם לתקנות לפי סעיף (12א).

(ז)

ועדת המכסות תיתן למי שעלול להיפגע מהחלטתה לפי סעיף זה
הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה ,בדרך שתורה בהתאם
לתקנות לפי סעיף (12א)(.)6

ייצור ושיווק

8

(א)

חלב ומוצריו

לא ייצר אדם חלב גולמי אלא אם כן הוא יצרן או אם החלב
מיועד לצריכה עצמית.

(ב)

לא ייצר יצרן חלב גולמי אלא במשקו ובהתאם למכסת החלב
שנקבעה לו לפי חוק זה.

(ג)

על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,רשאי יצרן לייצר חלב גולמי
במשקו של יצרן אחר אם ניתן לו היתר מוועדת המכסות לפי
סעיף (7ה).

(ד)

לא ישווק אדם חלב גולמי –
( )1אלא אם כן הוא יצרן או מחלבה מורשית;
( )2אלא למחלבה מורשית;

(ה)

לא ייצר ולא ישווק אדם מוצר שיוצר מחלב גולמי או מחומרי
גלם חלביים ,אלא אם החלב הגולמי ,חומרי הגלם החלביים או
המוצר כאמור ,הם מייצור מקומי או שיובאו לפי כל דין.

(ו)

יצרן לא ייצר ולא ישווק ומחלבה לא תרכוש ולא תמכור חלב
עודף או עודפי חלב במכסה ,אלא לפי הוראות שקבעה מועצת
החלב בהתאם לתקנות לפי סעיף (12ב).

איסור
השמדת חלב
במכסה וחלב

9

לא ישמיד אדם חלב במכסה או חלב עודף אלא בהיתר מאת ועדת
המכסות או אחד מחבריה שהיא הסמיכה לעניין זה.

עודף

חוק תכנון משק החלב
3/29/18 8:12 AM

5

milk law pages2018.indd 5

חוק תכנון משק החלב ,התשע"ה 2011 -

-7-

מס על

 10על תמורה המתקבלת אצל יצרן שהעביר את מכסתו ,במלואה ,ליצרן

העברת
מכסה

אחר ,בהתאם להיתר לפי סעיף (7ו) ,עד לסכום שיקבע השר ,יחול מס
בשיעור של  10אחוזים.

ועדת ערר

( 11א)

הרואה את עצמו נפגע מהחלטה של ועדת המכסות רשאי לערור
עליה לפני ועדת הערר בתוך  45ימים מהיום שנמסרה לו
ההחלטה.

(ב)

ועדת הערר תהיה בת שלושה חברים ,והם:
( )1מי שכשיר להיות שופט של בית משפט שלום ,שימנה שר
המשפטים ,והוא יהיה היושב ראש;
( )2שני חברים שימנה השר ,האחד מבין עובדי משרדו והשני
מתוך רשימה שהגיש לו ארגון יציג.

(ג)

על ועדת הערר יחולו הוראות חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב-
.21992

(ד)

על החלטת ועדת הערר ניתן לערער לבית המשפט לעניינים
מינהליים.

תקנות לעניין

( 12א) השר ,בהתייעצות עם מועצת החלב ובאישור ועדת הכלכלה של

הסדרת
הייצור
והשיווק

הכנסת ,יקבע הוראות לעניין מכסות חלב ,ובין השאר בעניינים
אלה:
( )1עקרונות כלליים ודרכים לקביעת אמות מידה לחלוקה
ולקביעה של מכסות חלב ליצרנים קיימים ולמבקשי מכסות
חדשים ,ובכלל זה הגבלה על קביעת מכסה ליצרן בשל אי-
עמידה בהוראות לפי חוק זה ,ובלבד שחלוקת המכסות
תיעשה על בסיס חלוקת המכסות בשנים הקודמות ,לשם
השגת מטרות חוק זה ועל פי שיקולים נוספים לרבות פריסת
ההתיישבות ופיתוח הכפר וצמצום פערי מכסות בין יצרנים;
( )2הוראות לעניין קביעת מכסת חלב משתנה לפי תקופות
השנה ,ושינוי מכסה במהלך השנה;

2
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( )3ביטול של מכסות חלב שנקבעו ,העברת מכסות בין יצרנים,
לרבות המנגנונים להעברה ולקביעת התמורה שתשולם
בעבור ההעברה;
( )4אמות מידה והגבלות על הקמת שותפויות בין יצרנים ,ובכלל
זה הגבלות על מספר השותפים בהן ,מרחק גיאוגרפי בין
משקיהם וגודל מכסותיהם;
( )5הגבלות על הפסקה זמנית או קבועה של ייצור חלב;
( )6המניין החוקי של ועדת המכסות ודרכי עבודתה ,לרבות
דרכים לטעון לפניה לפי הוראות סעיף (7ז);
( )7דרכי מסירת הודעות ,לרבות הודעות ליצרנים בעניין קביעת
מכסותיהם;
( )8קביעת חובות דיווח של מועצת החלב וועדת המכסות לשר.
(ב)

השר ,בהתייעצות עם מועצת החלב ובאישור ועדת הכלכלה של
הכנסת ,יקבע הוראות לעניין הסדרת ייצור ושיווק של חלב גולמי
ולעניין ויסות של כמויות החלב במשק ,ובכלל זה את סמכויות
מועצת החלב וועדת המכסות בעניינים אלה; בתקנות לפי סעיף
קטן זה יקבע השר ,בין השאר –
( )1הוראות לעניין ייצור חלב גולמי ושיווקו למחלבות ,לרבות
בדבר ייצור והעברה לצריכה עצמית ,לעניין איכות החלב
שישווק למחלבות וקביעת תמריצים ,חיוביים או שליליים,
ליצרנים בקשר לאיכות החלב;
( )2איסור על התקשרות בין יצרנים למחלבות לתקופה העולה
על שלוש שנים;
( )3הדרכים שבהן תווסת מועצת החלב ,בעצמה או באמצעות
מחלבות ,חלב במכסה בין עונות השנה ובין ימות השבוע
ואופן מימון הוויסות ,ובלבד שהוראות של המועצה לעניין
ייצור או מכירה של מוצרי חלב או מוצרים אחרים שיוצרו
מחלב ,למעט חומרי גלם חלביים ,לא יינתנו אלא בהסכמת
המחלבה הנוגעת בדבר;
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( )4הדרכים שבהן תטפל מועצת החלב ,בעצמה או באמצעות
מחלבות ,בחלב עודף ובעודפי חלב במכסה ,לרבות הוראות
שתיתן המועצה לעניין זה ובכלל זה הוראות לפינוים או
להשמדתם ואופן מימון פעולות אלה ,ובלבד שהוראות של
המועצה לעניין ייצור או מכירה של מוצרי חלב או מוצרים
אחרים שיוצרו מחלב ,למעט חומרי גלם חלביים ,לא יינתנו
אלא בהסכמת המחלבה הנוגעת בדבר;
( )5הוראות לעניין תשלום למחלבות מקרנות כאמור בסעיף ,29
בעבור ייצור חומרי גלם חלביים ומוצרי חלב ,שיוצרו מחלב
עודף או מעודפי חלב במכסה;
( )6הוראות לעניין ניהול חשבונות של יצרנים ומחלבות וחובות
דיווח שלהם למועצת החלב בדבר הייצור והשיווק של חלב
גולמי ,חומרי גלם חלביים ומוצרי חלב;
( )7הוראות לעניין הטיפול בחלב ,בחומרי גלם חלביים ,ובמוצרי
חלב שנתפסו לפי סעיף (34ב)( ,)2ובכלל זה השמדתם.

סימן ב' :קביעת מחירים
קביעת

13

מחירים

(א)

חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו( 31996-להלן
– חוק הפיקוח) ,יחול על חלב בקר במכסה ,על חומרי גלם
חלביים ועל שירותי ייבוש וחיבוץ של חלב ,בשינויים אלה:
()1

על אף האמור בסעיף  9לחוק הפיקוח ,השרים יקבעו,
באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,עקרונות לקביעת
המחירים בצו האמור בסעיף קטן (ב);

()2

על אף האמור בסעיף (12ג) לחוק הפיקוח ,קביעת מחירים
מזעריים לפי סעיף זה אינה טעונה את אישור הממשלה;

()3

בסעיף (13א) לחוק הפיקוח ,במקום "מחיר מזערי  -הגבוה
מביניהם" יקראו "מחיר מזערי – יועבר לשרים פירוט
הדעות של חברי הוועדה".

3
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(ב)

לשם השגת מטרות חוק זה ,יקבעו השרים ,בצו לפי פרק ה' לחוק
הפיקוח –
()1

מחירים מזעריים שעל מחלבה לשלם ליצרן בעבור חלב
בקר במכסה (בסימן זה – המחירים המזעריים);

()2

מחירים מרביים לחומרי גלם חלביים ולשירותי ייבוש
וחיבוץ של חלב (בסימן זה – המחירים המרביים);

()3
איסור

14

(א)

הדרכים לעדכון המחירים האמורים בפסקאות ( )1ו.)2(-

יצרן לא ימכור חלב בקר במכסה ומחלבה לא תרכוש חלב בקר

מכירה

במכסה ,במחירים נמוכים מהמחירים המזעריים; ואולם לא

ורכישה
שלא במחיר

יראו מכירה או רכישה שנקבעו לגביהן תמריצים בקשר לאיכות
חלב בהוראות לפי סעיף (12ב)( )1או שניתנו לגביהן הוראות

שנקבע

לויסות חלב במכסה בין עונות השנה לפי סעיף (12ב)( ,)3כמכירה
או רכישה במחיר נמוך מהמחיר המזערי.
(ב)

מחלבה לא תמכור ולא תרכוש חומרי גלם חלביים מייצור מקומי
או שירותי ייבוש וחיבוץ של חלב ,במחירים גבוהים מהמחירים
המרביים.

אמות מידה

15

למחירי
מוצרי חלב

על אף האמור בסעיף  9לחוק הפיקוח ,לצורך קביעת מחירים למוצרי
חלב לפי פרק ה' לחוק הפיקוח ,תקבע ועדת המחירים כהגדרתה בחוק
האמור ,אמות מידה שלפיהן ,בין השאר ,מחירי מוצרי החלב יעודכנו
בהתאם למועדם ולשיעורם המצטבר של השינויים במחירים המזעריים
של חלב בקר במכסה.

פרק ד' :מועצת החלב
מטרות
מועצת
החלב
ותפקידיה

16

(א)

מועצת החלב תפעל לקידום ולמימוש מטרות חוק זה ,והיא תהיה
מוסמכת לפעול למטרות אלה –

()1

הסדרת ייצור החלב ושיווקו לציבור;

()2

עידוד ,ייזום ומימון פעולות הדרושות לפיתוח ולייעול
משק החלב ,ובכלל זה ביצוע מחקרים ,הדרכה מקצועית
וביטוח המקנה;
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()3

עידוד צריכת חלב ומוצריו ופרסומם;

()4

תמיכה בפעולות ארגונים יציגים לקידום ופיתוח כלל
משק החלב לפי חוק זה ושיתוף פעולה אתם ,והכל
בהתאם למטרות מועצת החלב לפי חוק זה ולפי מבחנים
שוויוניים.

(ב)

מטרות מועצת החלב ,שפורטו במסמכי היסוד ,יהיו מטרות
ציבוריות בלבד ,כאמור בסעיף קטן (א).

שינוי

17

ישונו אלא באישור השר וועדת הכלכלה של הכנסת.

מסמכי
היסוד של

(ב)

המועצה
סייג

(א)

בלי לגרוע מהוראות כל דין ,מסמכי היסוד של מועצת החלב לא

הוראות לפי חוק זה גוברות על כל הוראה סותרת במסמכי
היסוד.

18

(א)

לתחולת

הוראות סעיפים 345יא ו345-כ לחוק החברות,

התשנ"ט41999-

(להלן – חוק החברות) ,לא יחולו על מועצת החלב.

הוראות
בעניין
חברה

(ב)

()1

על אף האמור בסעיף 345יב לחוק החברות ,עסקה של
מועצת החלב עם דירקטור או חבר ועדת ביקורת או עם

לתועלת
הציבור

תאגיד בשליטתו של מי מהם ,אשר מתקיימים לגביה
התנאים שבסעיף (36ה) ,אינה טעונה אישורם של האסיפה
הכללית ובית המשפט ואינה טעונה הודעה לרשם
ההקדשות.
()2

על אף האמור בסעיף 345יב(א)( )2לחוק החברות ,עסקה
חריגה של מועצת החלב עם בעל מניה בחברה שמתקיימים
לגביה התנאים לפי סעיף (36ה)()1עד ( )3טעונה את אישור
ועדת הביקורת והדירקטוריון ,ואם לא נקבע אחרת בתקנון
החברה -גם את אישור האסיפה הכללית ,ואינה טעונה את
אישור בית המשפט.

()3

על אף האמור בסעיף 345יב(א)( )3לחוק החברות ,עסקה
שאינה עסקה חריגה של מועצת החלב עם בעל מניה
במועצה אינה טעונה הודעה לרשם ההקדשות.

4
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()4

מועצת החלב תכלול בדוח המילולי כמשמעותו בסעיף
345כד לחוק החברות דיווח לגבי עסקאות שאושרו לפי
סעיף קטן זה ,בסעיף נפרד.

(ג)

על אף האמור בסעיף 345יח לחוק החברות ,לא ימונה חוקר
לחקור בענייניה של מועצת החלב אלא על פי בקשת המנהל הכללי
של המשרד או בהסכמתו.

פירוק

19

(א)

פירוק מועצת החלב ייעשה בידי בית משפט בלבד ,לפי הוראות
פרק י"ב לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג( 51983-להלן –
פקודת החברות) ,ובלבד שלא תוגש בקשה לפירוק על ידי מועצת

המועצה

החלב או על ידי בעל מניות בה אלא בהסכמת המדינה שתינתן
בהחלטת הממשלה; על הגשת בקשה לפירוק מועצת החלב ועל
הגשת כל בקשה אחרת במסגרת הליך הפירוק ,ימסור המבקש
הודעה גם ליועץ המשפטי לממשלה.
(ב)

נוסף על האמור בכל דין ,המפורטים להלן רשאים להגיש בקשה
לבית המשפט לפירוק מועצת החלב כאמור בסעיף קטן (א):

()1

היועץ המשפטי לממשלה – באחת מעילות אלה:
(א) אם סבר כי פעולות המועצה מתנהלות בניגוד לחוק,
למטרות המועצה או למסמכי היסוד ,ובלבד
שניתנה למועצה התראה ,בכתב ,לתקן את המעוות
והיא לא עשתה כן בתוך זמן סביר לאחר קבלת
ההתראה;
(ב) אם מי שנתמנה לבצע חקירה לפי סעיף 345יח
לחוק החברות המליץ על פירוק מועצת החלב;

() 2

הממשלה – באחת מעילות אלה:
(א) אם התקבלה החלטת ממשלה כי מימוש מטרות
המועצה לפי חוק זה אינו אפשרי או שהמועצה
אינה מגשימה את מטרותיה;
(ב) אם התקבלה החלטת ממשלה שאין עוד צורך
בקיומה של מועצת החלב.

5

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,37עמ' .761
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(ג)

הוגשה לבית המשפט בקשה לפירוק מועצת החלב ,למעט בקשה
לפי סעיף קטן ב(()2ב) ,לא יורה בית המשפט על הפירוק אלא
לאחר שנוכח כי בנסיבות העניין לא ניתן להביא לפעילות תקינה
של המועצה או למימוש מטרותיה.

(ד)

החליט בית המשפט על פירוק מועצת החלב ,רשאית הממשלה
להודיע לבית המשפט כי חברה אחרת תמלא את תפקידי מועצת
החלב לפי חוק זה ממועד פירוקה של מועצת החלב; הודיעה
הממשלה כאמור ,יוקנו לאותה חברה ,החל במועד הפירוק,
סמכויות מועצת החלב ,ויחולו עליה הוראות חוק זה החלות לגבי
המועצה ,בשינויים המחויבים ובשינויים שיורה בית המשפט.

דין נכסים

20

בפירוק

לאחר שנפרעו חובות מועצת החלב לנושיה במלואם ,יועברו נכסי
המועצה העומדים לחלוקה בפירוק למי שיורה בית המשפט ,לאחר
שקיבל את המלצת השרים לעניין זה ,כדי שישמשו לטובת משק החלב
ומוצריו; ואולם הודיעה הממשלה כאמור בסעיף (19ד) ,יועברו נכסי
המועצה ,על פי הוראות בית המשפט ,לחברה כאמור באותו סעיף.

מינוי נושאי
משרה

21

(א)

מינויים של אלה ייעשה לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת
מינויים כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה – 1975
(בסעיף זה  -חוק החברות הממשלתיות) ,בהרכבה לפי סעיף 60א
לחוק האמור ,ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 16א17 ,17 ,א,
18א עד 18ג(24 ,ג) ו( 37 -ג) לחוק החברות הממשלתיות ,לפי
העניין:
( )1יושב ראש הדירקטוריון של מועצת החלב;
( )2המנהל הכללי של מועצת החלב;
( )3דירקטור מטעם המדינה.

(ב)

החליטה הוועדה לבדיקת מינויים שלא להמליץ על מועמד
למשרה מהמשרות האמורות בסעיף קטן (א) שהתקיים בו האמור
בסעיף 18ג(א) לחוק החברות הממשלתיות ,לא ימונה המועמד
למשרה כאמור.

(ג)

דירקטור שאינו מטעם המדינה יתמנה רק אם קבע דירקטוריון
מועצת החלב שלא מתקיימים בו הסייגים לפי סעיף  22ושהוא
אינו פסול לכהן כדירקטור לפי כל דין.
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סייגים

אלה אינם כשירים לכהן כדירקטורים שלא מטעם המדינה
במועצת החלב:
( )1שר ,סגן שר וחבר כנסת;
( )2מי שענייניו האישיים או עיסוקיו האחרים ,למעט עניינים
הנובעים מתפקידו בגוף שמינה אותו ולמעט עיסוקיו
במגזר אליו הוא משתייך ,עלולים לגרום לו להימצא במצב
של ניגוד עניינים בין תפקידו כדירקטור ובין ענייניו
האישיים או עיסוקיו האחרים כאמור.

פקיעת

23

כהונה

דירקטור יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו אם התקיימה בו אחת
הנסיבות הפוסלות אדם מכהונה בדירקטוריון ,או בהתאם להוראות
תקנון המועצה.

עובדי

24

(א)

מועצת
החלב

קבלת עובדים למועצת החלב תיעשה על פי נהלים שיבטיחו
שקיפות ופומביות וימנעו כל הפליה.

(ב)

עובד מועצת החלב הממלא תפקיד מתפקידיה לפי חוק זה –
( )1יחולו עליו הוראות חוק שירות המדינה (משמעת),
התשכ"ג( 61963-בסעיף זה – חוק המשמעת) ,בשינויים
המחויבים ,והסמכויות הנתונות לשר ולמנהל כללי לפי
סעיף  31לחוק המשמעת ,יהיו נתונות לשר ולמנהל הכללי
של המשרד ,בהתאמה;
( )2דינו כדין עובד הציבור לפי חוק העונשין,

התשל"ז71977-

(בחוק זה – חוק העונשין).
תחולת

25

חוקים
וכללים

על מועצת החלב ,נושאי משרה בה ועובדיה יחולו הוראות החוקים
המפורטים להלן ,לפי העניין ,כאילו היתה חברה ממשלתית ,וכן
הכללים המחייבים אדם הממלא תפקיד ציבורי על פי דין:
( )1חוק שיווי זכויות האשה ,התשי"א;81951-
( )2חוק עבודת הנוער ,התשי"ג;91953-
( )3חוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח משולב];10

6

ס"ח התשכ"ג ,עמ' .50

7

ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

8

ס"ח התשי"א ,עמ' .248

9

ס"ח התשי"ג ,עמ' .115
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( )4חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים),
התשי"ט;111959-
( )5חוק העונשין;
( )6חוק שירות הציבור (מתנות) ,התש"ם;121979-
( )7חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ;131992-למעט סעיף 3א לחוק
האמור ותקנות שהותקנו לפיו;
( )8חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים) ,התשנ"ו;141996-
( )9חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות
או במינהל תקין) ,התשנ"ז;151997-
( )10חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח;161998-
( )11חוק חופש המידע ,התשנ"ח;171998-
( )12חוק השימוש בתאריך העברי ,התשנ"ח.181998-
חובות דיווח

26

תכנית
שנתית

27

(א)

מועצת החלב ,וכל עובד מעובדיה הממלא תפקיד מתפקידיה לפי
חוק זה ,ימסרו על פי דרישת השר או עובד משרדו שהסמיך
לעניין זה –
( )1דוחות שנתיים ותקופתיים בנושאים שייקבעו בדרישה;
( )2נתונים שהועברו אליהם לפי חוק זה.

(ב)

14
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10

ס"ח התשי"ח ,עמ' .92

11

ס"ח התשי"ט ,עמ' .190

12

ס"ח התש"ם ,עמ' .2

13

ס"ח התשנ"ב ,עמ' .114

14

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .108

15

ס"ח התשנ"ז ,עמ' .66

16

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .152

17

ס"ח התשנ"ט ,עמ' .226

18

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .312

השר יתקין תקנות לעניין אופן העברת הנתונים לפי סעיף קטן (א)
ולעניין הגנה על סודות מסחריים הנובעים מהם.

מועצת החלב תגיש תכנית שנתית לאישור השר ,ותפעל בהתאם לתכנית
המאושרת.
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29

הוראות
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היטלים

28

(א)

השר ,בהתייעצות עם מועצת החלב ,בהסכמת שר האוצר
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,יקבע היטלים שעל יצרנים
ומחלבות לשלם למועצת החלב ,ואת המועדים והדרכים
לתשלומם ,לרבות ניכוים מהתמורה שמשלמות המחלבות
ליצרנים.

(ב)

שיעור ההיטל הכולל ליצרן ולמחלבה יחד בשנה פלונית לא יעלה
על  2.5אחוזים מהמחיר המזערי האחרון שנקבע כאמור בסעיף
(13ב)( ,)1בשנה שקדמה לה (להלן – שיעור ההיטל המרבי).

(ג)

השרים רשאים ,לבקשת מועצת החלב ובאישור ועדת הכלכלה של
הכנסת ,ומנימוקים מיוחדים שיירשמו ,להעלות ,בצו ,את שיעור
ההיטל המרבי בשנה מסוימת; בקשת מועצת החלב לפי סעיף
קטן זה תוגש רק אם נתקבלה החלטה על כך ברוב של שני
שלישים מחברי הדירקטוריון.

(ד)

כספי ההיטלים לפי סעיף קטן (א) ,ייזקפו לחשבון קרנות שיוקמו
לפי סעיף  ,29לאחר שנוכו מהם הוצאות המינהל של מועצת
החלב.

(א)

השרים ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,יקבעו הוראות לעניין
הקמה וניהול של קרנות למימון –

(ב)

.1

( )1הוויסות של כמויות החלב במשק;

.2

( )2הפינוי של חלב עודף ,עודפי חלב במכסה וחומרי גלם
חלביים;

.3

( )3פעולות אחרות של המועצה בהתאם לחוק זה.

סך הכספים הצבורים בכל קרן מהקרנות האמורות בסעיף קטן
(א) ,לא יעלה על סך כל כספי ההיטלים שנזקפו לחשבון אותה
קרן לפי סעיף (28ד) במשך שלוש שנים.

השר ,בהתייעצות עם מועצת החלב ,בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת

לעניין
תקציב

הכספים של הכנסת ,יקבע הוראות לעניין הכנת התקציב השנתי של
המועצה ואישורו ,הגבלת הוצאות התקורה בתקציב המועצה ,וניהול

מועצת
החלב

מערכת הכספים של המועצה וביקורת עליה ,ובכלל זה לעניין הגשת
תקציבים ותחזיות כספיות ופרסום מאזנים שנתיים.
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פרק ה' :עונשין וסמכויות פיקוח ואכיפה
עונשין

31

(א)

מי שעשה אחד מאלה ,דינו – מאסר שלושה חודשים ,או קנס
הגבוה מבין אלה :קנס כאמור בסעיף (61א)( )3לחוק העונשין או
קנס פי שלושה מערך הטובין או השירות שלגביהם נעברה
העבירה:
( )1ייצר חלב גולמי בניגוד להוראות סעיף (8א) או (ב);
( )2שיווק חלב גולמי בניגוד להוראות סעיף (8ד);
( )3ייצר או שיווק מוצרי חלב בניגוד להוראות סעיף (8ה);
( )4ייצר ,שיווק ,רכש או מכר חלב עודף או עודפי חלב במכסה,
בניגוד להוראות סעיף (8ו);
() 5

השמיד חלב במכסה או חלב עודף בלא היתר ,בניגוד
להוראות סעיף ;9

( )6ייצר ,שיווק ,רכש או מכר חלב ,או ביצע כל פעולה אחרת,
בניגוד להוראות לפי סעיף ;12
( )7מכר או רכש חלב בקר במכסה ,חומרי גלם חלביים או
שירותי ייבוש וחיבוץ של חלב ,בניגוד להוראות סעיף .14
(ב)

בסעיף זה" ,ערך הטובין או השירות שלגביהם נעברה העבירה" –
( )1לגבי חלב בקר גולמי – המחירים המזעריים לפי סעיף
(13ב)( )1בעת ביצוע העבירה ,כשהם מוכפלים בכמות החלב
שלגביו נעברה העבירה;
( )2לגבי חומרי גלם חלביים – המחירים המרביים לפי סעיף
(13ב)( )2כשהם מוכפלים בכמות חומרי הגלם שלגביהם
נעברה העבירה;
( )3לגבי שירותי ייבוש וחיבוץ של חלב – המחירים המרביים
לפי סעיף (13ב)( ,)2כשהם מוכפלים בהיקף השירותים
שלגביהם נעברה העבירה;
( )4לגבי מוצרי חלב – ערך השוק של כלל המוצרים שלגביהם
נעברה העבירה;
( )5לגבי חלב צאן גולמי – ערך השוק של כלל החלב שלגביו
נעברה העבירה.
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משרה
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אחריות

32

(א)

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת
עבירות לפי סעיף  31על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו;
המפר הוראה זו ,דינו – קנס כאמור בסעיף (61א)( )3לחוק
העונשין; לעניין סעיף זה "נושא משרה בתאגיד" – מנהל פעיל
בתאגיד ,שותף ,למעט שותף מוגבל ,או אדם האחראי מטעם
התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה.

(ב)

נעברה עבירה לפי סעיף  31בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו,
חזקה היא כי נושא המשרה בתאגיד הפר חובתו לפי סעיף קטן
(א) ,אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

הסמכת
מפקחים

33

סמכויות

34

(א)

השר רשאי להסמיך ,מבין עובדי המדינה ,מפקחים בסמכויות
לפי חוק זה ,ובלבד שלא יוסמך מפקח ,אלא אם כן התקיימו בו
כל אלה:
()1

משטרת ישראל הודיעה ,לא יאוחר משלושה חודשים
מקבלת פניית המשרד אליה ,כי היא אינה מתנגדת
להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור ,לרבות בשל עברו
הפלילי;

()2

הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו
נתונות לו לפי חוק זה ,כפי שהורה השר בהסכמת השר
לביטחון הפנים;

()3

הוא עומד בתנאי כשירות נוספים ככל שהורה השר
בהסכמת השר לביטחון הפנים.

פיקוח
ואכיפה

(ב)

הודעה על הסמכת מפקח לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

(א)

לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה ,רשאי מפקח ,לאחר
שהזדהה לפי סעיף - 35
()1

לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו
תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
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()2

לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך
שיש בהם כדי להבטיח או להקל על ביצוע הוראות חוק
זה; בפסקה זו" ,מסמך" – לרבות פלט ,כהגדרתו בחוק
המחשבים ,התשנ"ה;191995-

()3

לערוך בדיקות או מדידות או ליטול דוגמאות לשם בדיקה
וכן להורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה או על
שמירתן לתקופה שיורה ,או לנהוג בהן בדרך אחרת;

()4

להיכנס למקום ,לרבות לכלי טיס או לכלי רכב ,ובלבד שלא
ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית
משפט.

(ב)

התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה ,רשאי המפקח –
()1

לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור ,או שעשויות להיות
לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו
יחולו הוראות סעיפים  2ו 3-לפקודת הפרוצדורה הפלילית
(עדות) ,20בשינויים המחויבים;

()2

לתפוס בעלי חיים ,חלב ,חומרי גלם חלביים ,מוצרי חלב,
מסמכים וחפצים הקשורים לעבירה כאמור; על תפיסה לפי
פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין
הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש] ,התשכ"ט211969-
(בסעיף זה  -פקודת מעצר וחיפוש) ,בשינויים המחויבים,
ככל שלא נקבעו לגביה הוראות לפי סעיף (12ב)( )7לחוק זה;

()3

לבקש מבית משפט צו חיפוש על פי סעיף  23לפקודת מעצר
וחיפוש ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות
סעיפים (24א)( 26 ,)1עד  28ו 45-לפקודת מעצר וחיפוש,
בשינויים המחויבים.

(ג)

סירב אדם להיענות לדרישות מפקח ,על פי סמכותו בהתאם
להוראות סעיף זה ,והיה חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה,
רשאי המפקח לעכבו עד לבואו של שוטר ,ויחולו על עיכוב כאמור

 19ס"ח התשנ"ה ,עמ' .366
 20חוק א"י ,כרך א' ,עמ' (ע) ( ,439א) .467
 21דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ,עמ' .284
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הוראות סעיף (75ב) ו(-ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות
אכיפה – מעצרים) ,התשנ"ו ,221996-בשינויים המחויבים.
(ד)

אין בסמכויות מפקח לפי חוק זה כדי לגרוע מסמכויות פיקוח
שניתנו לו לפי כל דין אחר.

זיהוי

35

מפקחים

מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה ,אלא בעת
מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:
( )1הוא לובש מדי מפקח ,בצבע ובצורה שהורה לעניין זה המנהל
הכללי של המשרד ,ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות
מדי משטרה ,והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת
תפקידו;
( )2יש בידו תעודת מפקח המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו,
שאותה יציג על פי דרישה.

פרק ו' :הוראות שונות
ניגוד

36

(א)

עניינים

חבר הדירקטוריון או האסיפה הכללית של מועצת החלב ,חבר
ועדת המכסות או עובד מועצת החלב (בסעיף זה – חבר) יימנע
מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות ,אם הנושא הנדון עלול
לגרום לו להימצא ,במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים
בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר
לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב
כאמור גם מחוץ לישיבות.

(ב)

התברר לחבר כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו עלול
לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א),
יודיע על כך ליושב ראש הדירקטוריון ,ליושב ראש האסיפה
הכללית ,ליושב ראש ועדת המכסות או למנהל הכללי של מועצת
החלב ,לפי העניין.

(ג)

לעניין סעיף זה ,אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא
בתמורה או שלא בתמורה.

(ד)

על אף האמור בסעיף קטן (א) ,חבר באסיפה הכללית של מועצת
החלב רשאי להביא בחשבון את עניינו האישי הנובע מעיסוקיו
במגזר שהוא מייצג ,או את עניינו של הגוף שהוא נציגו ,לפי

 22ס"ח התשנ"ו ,עמ' .338

חוק תכנון משק החלב
3/29/18 8:12 AM

19

milk law pages2018.indd 19

- 21 -

חוק תכנון משק החלב ,התשע"ה 2011 -

העניין ,בתום לב ובאופן ההולם את מטרות מועצת חלב ,ולא
יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.
(ה)

על אף האמור בסעיף קטן (א) ,דירקטוריון במועצת החלב רשאי
להביא בחשבון את עניינו האישי או את עניינו של הגורם שמינה
אותו אם התקיימו כל התנאים האלה:
()1

הוא פועל בתום לב והנשוא הנדון בישיבה או המטופל על
ידיו או אישורו אינם פוגעים בטובת המועצה;

()2

.1

הוא גילה למועצה ,זמן סביר לפני מועד הדיון ,את

מהות העניין ,לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים;
()3

הנושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו נוגע באופן ישיר
להשגת מטרות המועצה לפי חוק זה;

()4

אין לו או לגורם שמינה אותו ,בנושא הנדון בישיבה או
המטופל על ידיו ,עניין אישי מעבר לעניינו של המגזר
שהוא משתייך אליו.

(ו)

לעניין סעיף זה ,היה לקרוב של דירקטור במועצת החלב חלק
בהון המניות של גוף ,בזכות לקבל רווחים ,בזכות למנות מנהל או
בזכות ההצבעה באותו גוף ,יראו את הדירקטור כבעל עניין אישי
בגוף האמור רק אם קרובו הוא בעל עניין ,כהגדרתו בחוק
החברות ,באותו גוף.

(ז)

בסעיף זה -
"עניין אישי"  -לרבות עניין אישי של קרובו או של גוף שחבר
או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו ,או של גוף שיש
לאחד מהם חלק בהון המניות שלו ,בזכות לקבל רווחים,
בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;
"קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן ,בת ובני זוגם ,אח או אחות
וילדיהם ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,חותן ,חותנת ,חם ,חמות,
חתן ,כלה ,נכד או נכדה ,לרבות חורג או מאומץ ,וכן אדם
אחר הסמוך על שולחנו של חבר.
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שמירת

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות לפי חוק רישוי עסקים,
התשכ"ח ,231968-ולפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש],
התשמ"ג.241983-

דינים

ביצוע
ותקנות

38

ביטול חוק
תכנון משק

39

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

פרק ז' :תיקונים עקיפים ,תחילה והוראות מעבר
חוק תכנון משק החלב בישראל ,התשנ"ב –251992-בטל.

החלב
תיקון חוק

40

בתי משפט

בחוק בתי משפט לעניינים מנהליים ,התש"ס- 262000-
( )1בתוספת הראשונה -

לעניינים

(א) בפרט  ,21פסקה ( – )2תימחק;

מינהלים -
מס' 58

(ב) בסופה יבוא:
" .41חקלאות -
( )1החלטה של המנהל לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית,
התשס"ה = ;2005
( )2החלטה של רשות לפי חוק תכנון משק החלב ,התשע"א -
;2011
( )2בתוספת השנייה ,בסופה יבוא:
" .18ערעור לפי סעיף (11ד) לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א-
.2011

תחילה

41

תחילתו של חוק זה ,למעט סעיפים  42ו (44 -ב) ,שישה חודשים מיום
פרסומו (להלן  -יום התחילה).

 23ס"ח התשכ"ח ,עמ' .24
 24דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,36עמ' .749
 25ס"ח התשנ"ב ,עמ' .139
 26ס"ח התש"ס ,עמ' .190
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הוראת

42

מעבר לעניין
החברה

השר יאשר ,בצו ,עד יום התחילה ,את המטרות של חברת "המועצה
לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק)" ,ובלבד שהן עולות בקנה אחד עם
הוראות סעיף (16א); מטרה שהשר לא אישר בצו כאמור  -בטלה.

הקיימת
הוראת

43

הוראות סעיפים 5 ,5 ,4 ,3 ,2ב(8 ,ב) ו(-ג) ו 9-לצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים (ייצור חלב) ,התשכ"ז( 271967-בסעיף זה – צו הפיקוח),
ימשיכו לחול כל עוד לא נקבעו תקנות לפי סעיף (12א) לחוק זה

מעבר לעניין
מכסות

בעניינים המנויים בסעיפים האמורים ,ואולם הסמכויות הנתונות
למנהל באותם סעיפים ,יהיו נתונות לוועדת המכסות לפי חוק זה החל
במועד מינויה ,ויראו את מי שנקבעה לו מכסת חלב לפי צו הפיקוח,
כמי שנקבעה לו מכסת חלב לפי חוק זה.
הוראות
מעבר לעניין

44

(א)

על אף האמור בסעיף (13ב)( ,)1בתקופה שעד תום שמונה שנים
מיום התחילה ,יראו את מחירי המטרה כשהם מעודכנים לפי

קביעת
מחירים וצו

הוראות סעיף קטן (ב) ,כמחירים המזעריים לעניין אותו סעיף;
בסעיף זה" ,מחירי המטרה" – המחירים שעל מחלבה לשלם

ראשון
לקביעת

ליצרן בעבור ליטר חלב בקר במכסה ,כולל דמי שירות ,כפי
שנקבעו בפרסום האחרון שהוציא המשרד בעניין זה לפני יום

מחירים

התחילה.

מזעריים

(ב)

השרים ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,יקבעו ,עד יום
התחילה ,את המנגנון לעדכון מחירי המטרה ,לפי נוהל
ההתחשבנות של מחיר המטרה שנקבע בפרסום האחרון שהוציא
המשרד בעניין זה לפני יום התחילה.

(ג)

צו ראשון לגבי מחירים מזעריים לפי סעיף (13ב)( ,)1יפורסם
שישה חודשים לפחות לפני תום התקופה האמורה בסעיף קטן
(א) ,וייכנס לתוקפו בתום אותה תקופה.

(ד)

על אף האמור בסעיף (13ב)( )2לחוק זה ,עד לכניסתו לתוקף של
צו לפי חוק הפיקוח לגבי מחירים מרביים כאמור באותו סעיף,
יראו את המחירים שנקבעו בפרסום האחרון שהוציא המשרד
בעניין זה לפני יום התחילה ,כשהם מעודכנים לפי מנגנון עדכון
שיפורסם באתר האינטרנט של המשרד ,כמחירים המרביים
לעניין אותו סעיף.

 27ק"ח התשכ"ז ,עמ' .2987
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(ה)

המנהל הכללי של המשרד יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של
המשרד הודעה בדבר המחירים המעודכנים לפי סעיפים קטנים
(א) ו(-ד).

הוראות
מעבר לעניין

45

(א)

היטלים

עד לקביעתם של היטלים לפי סעיף (28א) לחוק זה ,ישלמו
היצרנים והמחלבות למועצת החלב היטלים בשיעורים הקבועים
בתוספת.

(ב)

השרים ,לבקשת מועצת החלב ומנימוקים מיוחדים שיירשמו,
רשאים ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,לשנות את סכומי
ההיטלים הקבועים בתוספת; בקשת מועצת החלב לפי סעיף קטן
זה תוגש רק אם התקבלה החלטה על כך ברוב של שני שלישים
מחברי הדירקטוריון.

(ג)

תקנות
ראשונות

46

ההיטלים על היצרנים ישולמו בדרך של ניכויים מהתמורה
שמשלמות המחלבות ליצרנים בעבור חלב גולמי.

תקנות ראשונות לפי סעיף  12יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת
בתוך שישה חודשים מיום התחילה.

תוספת
(סעיף (45א))
.1

ההיטל ליצרני חלב בקר –  4.20אג' לליטר חלב גולמי;

.2

ההיטל ליצרני חלב כבשים –  13.67אג' לליטר חלב גולמי;

.3

ההיטל ליצרני חלב עיזים –  5.67אג' לליטר חלב גולמי;

.4

ההיטל למחלבות –  0.25אג' לליטר חלב גולמי.

בנימין נתניהו

אורית נוקד

ראש הממשלה

שרת החקלאות ופיתוח הכפר

שמעון פרס

ראובן ריבלין

נשיא המדינה

יושב ראש הכנסת
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2014
משקהחלב
תכנוןמשק
תקנותתכנון
תקנות
התשע”ד2014- -
חלב),התשע"ד
מכסותחלב),
(קביעת מכסות
החלב (קביעת
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (12א) ו 38 -לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א – ( 2011להלן –
החוק) ,לאחר התייעצות עם מועצת החלב כהגדרתה בחוק ,ובאישור ועדת הכלכלה של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:

פרק א' :הגדרות
הגדרות

1

בתקנות אלה-
"אזור עדיפות לאומית" -

כשמשמעותו בחוק ההתייעלות הכלכלית
(תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים  2009ו ,)2010 -התשס"ט ;2009 -

"היקף הייצור הכולל" –

היקף הייצור הכולל לחלב ,שקבע השר
לשנה מסוימת ,לפי סעיף  4לחוק;

"ועדת המכסות"

כשמשמעותה בסעיף  5לחוק;

"חוק חופש המידע" -

חוק חופש המידע ,התשנ"ח – ;1998

"יצרן חדש" –

יצרן אשר ועדת המכסות אישרה לו
לראשונה מכסה לייצור חלב ,לפי הוראות
פרק ג';

"יצרן יחיד" -

יצרן שאינו אגודה שיתופית ,וכן יצרן
שהוא אגודה שיתופית שנקבעה לה מכסת
חלב לפני יום תחילתו של החוק וחברים
בה עד שבעה חברים ,שהם יחידים;
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"שותפות" –

שותפות בין יצרנים ,אשר אישרה ועדת
המכסות לפי פרק ד';

"תוספת להיקף הייצור
הכולל" ו" הפחתה

תוספת להיקף הייצור הכולל ,שקבע השר
בשנה מסוימת ,או הפחתה ממנו ,ביחס

מהיקף הייצור הכולל"

להיקף הייצור הכולל שקבע השר בשנה
הקודמת;
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הפיתוח" -

הקובעות אמות מידה
לחלוקת מכסות לתקופה מסוימת או

תקנות תכנון משק החלב קביעת מכסות חלב ,התשע”ד 2014

"תקנות מדיניות

תקנות לפי סעיפים (12א) ו 38 -לחוק,

לשנה מסוימת ,בשל שינוי
בהיקף הייצור הכולל ביחס לשנה
הקודמת או בשל שינוי בהיקף
הייצור הכולל במהלך השנה ,אם נקבעו.

פרק ב' :קביעת מכסות וחלוקתן
עקרונות

.2

קביעת מכסות חלב ליצרנים ,שינוין ,העברתן ,התנאתן בתנאים וכל
פעולה אחרת בקשר אליהן ,תיעשה על ידי ועדת המכסות לפי תקנות
אלה ,תקנות מדיניות הפיתוח והמטרות שלהן:

כלליים

()1

שמירה על כושר הייצור של משק החלב ,במטרה להבטיח
אספקה סדירה לציבור של חלב ומוצריו ,במחיר סביר;

()2

חיזוק האוכלוסייה החקלאית באזורי הפריפריה ובמרחב
הכפרי ושימור העיסוק בייצור החלב כעוגן כלכלי משמעותי
בפיתוח המרחב הכפרי ככלל ,ובאזורי עדיפות לאומית
בפרט;

()3

חיזוק היצרנים ,צמצום פערים בגודל המכסות ועידודם
להתייעל;

()4

שמירה על מגוון יצרנים; לעניין זה ייקבעו מכסות נפרדות
ליצרנים יחידים ,ליצרנים שיתופיים ,לבתי ספר ולמכוני
מחקר חקלאיים ,בשים לב לשמירה על האיזון בין סוגי
המשקים כאמור.

חובת ייצור
עצמי של

.3

חלב

קביעת

יצרן שנקבעה לו מכסת חלב חייב לייצרה בעצמו ,לבדו או בסיוע
אחרים ,ממקנה שבבעלותו ,ונמצא במשקו וביישוב שהוא מתגורר בו
דרך קבע ,זולת אם נקבעה לו מכסת חלב לפי סעיף ( 7ה) לחוק ותקנות
אלה.

.4

(א)

ועדת המכסות תקבע בכל שנה מכסה ליצרן חלב ,על בסיס

מכסה

המכסה שנקבעה לו בשנה הקודמת ,ויכול שתקבע לו מכסה

שנתית
ליצרנים

גבוהה ממנה ,זהה לה או נמוכה ממנה ,לפי תקנות אלה
ותקנות מדיניות הפיתוח.
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הימנעות

.7

(א)

מקביעת
מכסת יצרן

על אף האמור בתקנה  ,5תימנע ועדת המכסות מקביעת
מכסה ליצרן אשר חדל לייצר חלב ,ושחלפה שנה לפחות מן
המועד שבו חדל לייצרו או שאינו עומד בתנאים שנקבעו
בסעיף  7לחוק ,זולת אם הוא הגיש לוועדת המכסות בקשה
כאמור בתקנת משנה (ג) לפדות את מכסתו; ועדת המכסות
לא תקבל החלטה לפי תקנת משנה זו אלא לאחר שנתנה
ליצרן הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה לפי תקנה .40

(ב)

ועדת המכסות רשאית להאריך בשנה נוספת את התקופה
הקבועה בתקנת משנה (א); ההחלטה המנומקת של ועדת
המכסות לפי תקנת משנה זו תישלח ליצרן.

הודעות

.8

(ג)

יצרן שנמסרה לו הודעה על ביטול מכסה לפי תקנה זו ,יהיה
רשאי להגיש בקשה לוועדת המכסות לפדות את מכסתו.

(א)

ועדת המכסות תודיע לכל יצרן ,בתחילת כל שנה ,על קביעת
מכסתו.

ליצרנים על
אודות
המכסה

(ב)

נוסף על ההודעה לפי תקנת משנה (א) ,תמסור ועדת
המכסות לכל יצרן הודעה מוקדמת של שלושה חודשים
לפחות לפני תחילת השנה ,בדבר המכסה השנתית הצפויה
לו ,אשר תהיה מבוססת על המכסה שנקבעה לו בשנה
הקודמת ,וכן על שינויים שאירעו במהלכה ,המשפיעים על
קביעת המכסה השנתית שלו לפי תקנות אלה.

(ג)

ההודעה המוקדמת לפי תקנת משנה (ב) לא תיחשב הודעה
סופית לעניין המכסה השנתית של היצרן ,ולא תחייב את
ועדת המכסות בקביעת מכסת היצרן ,אשר תיקבע רק לאחר
קביעת היקף הייצור הכולל.

(ד)

הודעות לפי תקנה זו יישלחו ליצרן בדואר רשום לפי כתובת
היצרן הרשומה במועצה ,ואם מסר למועצה כתובת דואר
אלקטרוני והסכים כי הודעות לפי תקנה זו יישלחו אליו
באמצעות דואר אלקטרוני – גם בדואר אלקטרוני ,ויראו את
ההודעה כאילו התקבלה בתוך שבוע ימים מיום משלוחה
בדואר רשום ,אלא אם כן הוכיח כי לא הומצאה.
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עדכון מכסות

.9

שינה השר את היקף הייצור הכולל במהלך השנה לפי סעיף (4ב) לחוק,
תקבע ועדת המכסות מחדש את מכסות הייצור ליצרנים ,על בסיס
תקנות מדיניות הפיתוח הנוגעות לעניין ולפי תקנות  4ו ,5 -בשינויים
המחויבים מעדכון היקף הייצור הכולל.

פרק ג' :קביעת מכסות ליצרנים חדשים
פנייה
להגשת

( .10א)

קבע השר בתקנות מדיניות הפיתוח כי ייקבעו מכסות
ליצרנים חדשים לפי תקנה (4א) ,תפרסם ועדת המכסות

בקשה

פנייה לציבור המזמינה אותו להגיש בקשות לקביעת מכסה

לקביעת

ליצנים חדשים (להלן – הפנייה).

מכסה ליצרן
חדש

(ב)

הפנייה תכלול פרטים אלה:
()1

התנאים ואמות המידה שנקבעו בתקנות מדיניות
הפיתוח לעניין בחירה ואישור יצרן חדש;

()2
(ג)

מספר היצרנים החדשים שיאושרו.

הודעה על הפנייה תפורסם בעיתון יומי נפוץ בשפה העברית,
ובעיתון נפוץ בשפה הערבית; כמו כן תפורסם הפנייה באתר
האינטרנט של המשרד ובאתר האינטרנט של מועצת החלב;
ההודעה באתר האינטרנט תפורסם בשפה העברית ובשפה
הערבית.

(ד)

הפנייה תפורסם חמישה שבועות לפני המועד האחרון
להגשת בקשות.

אישור זכאות ( .11א)

ועדת המכסות תקבע את זכאותם של המבקשים להיות

יצרנים
חדשים

יצרנים חדשים לקבל מכסה ,ובלבד שהמבקש להיות יצרן
חדש הוכיח כי יש לו יכולת לעמוד בתנאים הקבועים בסעיף
(7ג) לחוק ,בתום תקופת הביניים ,כמשמעותה בתקנה .12
(ב)

לאחר סיום בדיקת כל ההצעות ובירור הפרטים הנדרשים,
תחליט ועדת המכסות על זכאותם של המבקשים להיות
יצרנים חדשים ,בהתאם לתנאים ולאמות המידה שנקבעו
בתקנות מדיניות הפיתוח לאישורם של יצרנים חדשים.
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שלביות

( .12א)

בסמוך לאחר אישור זכאותם של היצרנים החדשים לפי

בקביעת
מכסה ליצרן

תקנה  ,11תורה ועדת המכסות על מתווה מדורג לקביעת
מכסה ליצרנים החדשים שאושרו באותה שנה ,שלא יעלה על

חדש

חמש שנים (בפרק זה – תקופת הביניים) ,שבמסגרתו ייקבעו
שלבים כאמור בתקנת משנה (ג) למימוש זכאותם של
היצרנים למכסה ומועדים להשלמתם.
(ב)

ועדת המכסות רשאית ,לבקשת יצרן חדש ,להאריך את
המועדים שקבעה להשלמת השלבים ,מנימוקים שיירשמו.

(ג)

השלבים יהיו אלה:
()1

הצגת היתר בנייה להקמת מבנה רפת או דיר ,לפי חוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ;1965 -

(ד)

()2

השלמת בנייתו של מבנה רפת או דיר במשק;

()3

השלמת בנייתו של מכון חליבה במשק;

()4

רכישת מקנה ואכלוסו במבנה הרפת או הדיר.

ועדת המכסות רשאית ,אם ראתה לנכון לפי נסיבות המקרה,
לדרוש מיצרן חדש מסוים להוכיח כי השלים שלבי ביניים
הקשורים לשלב מהשלבים המנויים בתקנת משנה (ג).

(ה)

בתקופת הביניים רשאית ועדת המכסות לקבוע ליצרן חדש
שאושר ,מכסות לייצור במשקו של אחר ,לפי תקנה ,14
שיהיו מנות חלקיות מתוך מכסתו ובכפוף לעמידתו בקיום
המתווה המדורג כאמור בתקנה זו.

(ו)

ועדת המכסות רשאית להורות ,בהחלטה מנומקת בכתב ,כי
מנת המכסה הראשונה שתוקצה ליצרן חדש תוקצה לו רק
לאחר השלמת חלק מן השלבים האמורים בתקנת משנה (ג),
ואולם היא לא תקבע את מנת המכסה הראשונה בטרם
מילא הזכאי להיות יצרן חדש את השלב הקבוע בתקנת
משנה (ג)(.)1
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(ז)

ועדת המכסות רשאית לבטל את זכאותו של יצרן חדש
למכסה ,אם לא עמד בכל אחד מן השלבים למימוש זכאותו
למכסה במועדו ,לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את
טענותיו לפניה ,לפי תקנה  ;40ועדת המכסות רשאית,
בהחלטה מנומקת בכתב ,שלא לבטל את זכאותו למכסה של
המבקש כאמור.

מועדים
לאישור

 .13ועדת המכסות תסיים את ההליכים לאישור יצרנים חדשים וקביעת
מתווה מדורג ליצרנים בתוך ארבעה חודשים ממועד פרסום הפנייה.

יצרנים
חדשים
ייצור מכסת
חלב במשק

( .14א)

בהיתר לפי סעיף (7ה)( )1לחוק תקבע ועדת המכסות יצרן
אחד או יותר ,המתגוררים בסמוך למשקו של היצרן החדש,
שלבקשתו תיוצר במשקיהם מנת מכסת החלב שנקבעה

של יצרן אחר
ליצרנים

ליצרן החדש ,ואת היקף המכסה שתיוצר בכל משק; מספר
היצרנים ייקבע בשים לב לצורך להימנע מהשקעות בלתי
סבירות במשקיהם לשם ייצור מנת מכסתו של היצרן

חדשים

החדש; זהות היצרנים תיקבע לאחר שמסרו לוועדת
המכסות את הסכמתם לייצור מנת מכסת החלב במשקם.
(ב)

ועדת המכסות תקבע בהיתר כאמור את משך התקופה שבה
יהיה היצרן החדש רשאי לייצר את מכסתו במשקו של יצרן
אחר בכפוף להוראות אותו סעיף.

(ג)

לא ייצר יצרן חדש את מכסתו במשקו של יצרן אחר ,אלא
בהיתר לפי סעיף (7ה)( )1לחוק ולפי תקנות אלה ,ובהתאם
לתנאיו.

(ד)

את מכסת החלב אשר תיוצר במשקו של יצרן אחר שאושר
לפי תקנה זו ,יראו כתוספת זמנית למכסת החלב של אותו
יצרן ,והיא תיחשב כחלק ממכסת החלב השנתית שנקבעה
לו ,לעניין קבלת תשלום ממחלבה בעד ייצור החלב ,לתקופה
שבה אושרה לו התוספת הזמנית.
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פרק ד'  :שותפויות לייצור חלב
היתר

( .15א)

לשותפות בין
יצרני חלב

לא ייצר יצרן חלב בשותפות ,אלא בהיתר לפי סעיף (7ה)()2
לחוק מוועדת המכסות ובהתאם לתנאיו ,ולפי פרק זה.

(ב)

ועדת המכסות לא תתיר ליצרן ,אשר קיבל היתר לייצר חלב
במשקו של אחר לפי פרק ה' ,להתקשר בשותפות עם יצרנים
אחרים לייצור חלב ,לפי פרק זה ,אם לא חלפה שנה לפחות
מתום תוקפו של ההיתר שניתן כאמור.

מכסת חלב
ליצרנים

( .16א)

בשותפות

מכסת החלב שנקבעה לכל אחד מהיצרנים בשותפות היא
מכסה אישית ,שלא תועבר לשותפות או לכל אחד מהיצרנים
האחרים בתוך השותפות ,ויחולו עליה כל ההוראות בנוגע
לקביעת מכסות ליצרנים לפי תקנות אלה.

(ב)

אין במתן היתר ליצרנים להתקשר בשותפות לייצר חלב כדי
לאשר לאותם יצרנים להעביר מכסה שנקבעה להם.

(ג)

כמות החלב הכוללת שתיוצר במסגרת השותפות מכוח
ההיתר לפי פרק זה ,לא תפחת מסך כל המכסות שנקבעו
ליצרנים השותפים בשותפות.

איסור על
שותפות בין
יצרנים

 .17ועדת המכסות לא תתיר שותפות לייצור חלב בין יצרן יחיד ליצרן
שהוא אגודה שיתופית.

מסוגים
שונים
הגבלת מספר ( .18א)

ועדת המכסות לא תתיר שותפות לייצור חלב בין יותר

השותפים

משלושה יצרנים.
(ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א) ,ועדת המכסות רשאית,
מטעמים מיוחדים שיירשמו ,להתיר שותפות של עד שבעה
יצרנים יחידים ,ובלבד שכל היצרנים השותפים בה
מתגוררים באותו יישוב או ביישוב סמוך; בתקנת משנה זו,
"יישוב סמוך" – יישוב שהמרחק בין מרכזו לבין האתר שבו
יבוצע ייצור החלב במסגרת השותפות אינו עולה על שלושה
קילומטרים.
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(ג)

על אף האמור בתקנה  ,39ועדת המכסות תפרסם את
החלטותיה המנומקות לפי תקנה זו באתר האינטרנט של
מועצת החלב ,ובלבד שלא תפרסם פרטים שהם בגדר מידע
שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף (9א) לחוק חופש
המידע.

הגבלת מרחק ( .19א)

ועדת המכסות לא תתיר שותפות לייצור חלב בין יצרנים

בין השותפים
למשק

שהמרחק בין המשק שבו יבוצע ייצור החלב במסגרתה לבין
מרכז היישוב שבו מתגורר כל אחד מהיצרנים השותפים בה
עולה על שלושים קילומטרים.
(ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א) ,שוכנעה ועדת המכסות
שלא קיימים ביחס ליצרנים המבקשים להתיר שותפות
יצרנים אחרים שעמם היה ניתן לאשר שותפות לפי תקנת
משנה (א) ,היא רשאית ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,להתיר
שותפות של עד שלושה יצרנים שהמרחק בין מרכז היישוב
שבו מתגורר כל אחד מהם לאתר שבו יבוצע ייצור החלב
עולה על שלושים קילומטרים ואינו עולה על שישים
קילומטרים; ועדת המכסות תפרסם את החלטותיה
שהתקבלו לפי תקנת משנה זו בדרך הקבועה בתקנה (18ג).

(ג)

בתקנה זו" ,המרחק" – מרחק הנסיעה בדרכים.

אישור הסכם ( .20א)
שותפות בין

ועדת המכסות לא תתיר שותפות לייצור חלב בין יצרנים,
אלא לאחר שהוצג לה הסכם שותפות בכתב בין היצרנים

היצרנים

והוא אושר על ידה.
(ב)

ועדת המכסות רשאית לאשר את הסכם השותפות ,להימנע
מאישורו או להורות על שינוי בתנאיו ,כתנאי להיתר
השותפות בין היצרנים ,כדי להבטיח את קיומם של התנאים
לפי פרק זה.
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(ג)

הסכם שותפות בין היצרנים יכלול פרטים אלה:
()1

שם השותפות;

()2

היותה שותפות שאינה מוגבלת ,כמשמעותה בפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ;1975

()3

פרטי המשק שיוחזק בו המקנה וייוצר בו החלב
בפועל;

()4

פרטי חשבון הבנק של השותפות ושמותיהם של
מורשי החתימה בו;

()5

מקום המגורים של כל אחד מהיצרנים השותפים;

()6

התחייבות של כל אחד מן היצרנים השותפים לעסוק
באופן פעיל בייצור חלב במשק במסגרת השותפות,
וכן פירוט תפקידיו של כל יצרן במסגרת השותפות
ובייצור החלב;

()7

פירוט של תכנית ההשקעות הנדרשת ברפת שבה
ייוצר החלב בפועל ואופן מימון השקעות אלה על ידי
כל אחד מהיצרנים השותפים ,בשים לב למספר
השותפים ולהיקף מכסותיהם.

()8

התחייבות היצרנים לרשום על שם השותפות את כל
המקנה שבבעלותם ,כאמור בתקנות לפי סעיף 22
לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה -
;1985

()9

אופן קבלת ההחלטות בשותפות על ידי היצרנים
השותפים;

()10

חלוקת הרווחים בין היצרנים השותפים שנקבעה לפי
היחס שבין מכסת החלב של כל יצרן ובין כמות החלב
הכוללת הניתנת לייצור במסגרת השותפות ,לאחר
ניכוי הוצאות שהוצאו לצורך ייצור החלב במסגרת
השותפות;
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( )11השותפות בין היצרנים נקבעה לתקופה של חמש שנים
לפחות;
( )12דרכי הפעולה בעת פרישת כל אחד מהיצרנים מן
השותפות ,והמשך ייצור החלב בידי שאר השותפים;
( )13זכותו של כל יצרן בעת פירוק השותפות ,לחלק יחסי
במקנה המשותף ,באופן המותאם לגודל מכסתו.
(ד)

על אף האמור בתקנת משנה (ג)( )10רשאית ועדת המכסות,
בהחלטה מנומקת בכתב ולאחר שנתנה ליצרנים הנוגעים
לעניין הזדמנות להשמיע את טענותיהם לפניה לפי תקנה -40
()1

לאשר ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,חלוקת רווחים
בין יצרנים שאינה לפי היחס שבין מכסת החלב של כל
יצרן ובין כמות החלב הכוללת הניתנת לייצור
במסגרת השותפות;

()2

לבטל את ההיתר לשותפות ,בהתאם לסמכותה לפי
תקנה .24

(ה)

הסכם השותפות ייכנס לתוקפו רק לאחר קבלת אישורה של
ועדת המכסות לפי פרק זה ,ובכפוף לתנאים שייקבעו
בהיתר; לא התירה ועדת המכסות לייצר חלב בשותפות,
מכל סיבה שהיא ,יהיה ההסכם בין הצדדים לייצור משותף
בטל מעיקרו.

(ו)

כל שינוי או תוספת להסכם השותפות ,וכן כל הסכם נוסף
בין השותפים בקשר לשותפות ,מותנים בקבלת אישורה
המוקדם בכתב של ועדת המכסות לשינוי ,ואישור ועדת
המכסות כאמור יהיה תנאי לכניסתו של השינוי לתוקף.

(ז)

התירה ועדת המכסות שותפות בין יצרנים ,יראו את
ההוראות שנקבעו בהסכם לפי תקנת משנה (ג) כתנאים
בהיתר לפי תקנה .15
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פעולות
משלימות

 .21לאחר קבלת היתר ועדת המכסות לשותפות לפי פרק זה –
()1

היצרנים השותפים יעבירו העתק חתום של הסכם השותפות
לוועדת המכסות;

()2

השותפות תפעל לרישומה כדין ,אם אינה רשומה ,ותעביר
לוועדת המכסות העתק מתעודת רישום השותפות.

שינוי מהותי
בשותפות,

( .22א)

פרישה
משותפות

יצרן אשר קיבל מועדת המכסות היתר לשותפות יודיע לה
מיד עם היוודע לו על אחד מאלה:
( )1ביצוע שינוי מהותי בשותפות שכוננה על פי היתר לפי
פרק זה; בפסקה זו" ,שינוי מהותי" – שינוי בזהות
השותפים או בפרט אחד או יותר מהמפורטים בתקנה

ופירוק
שותפות

(20ג);
( )2החלטת השותפים לפרק את השותפות;
( )3הוחל בהליכים לפירוק השותפות לפי כל דין;
( )4יצרן מבין השותפים החליט לפרוש מן השותפות.
(ב)

קיבלה ועדת המכסות הודעה לפי תקנת משנה (א) ,רשאית
היא לתת הוראות ולהתנות תנאים בקשר לשינוי ,לפירוק
השותפות או לפרישת יצרן מהשותפות ,לפי העניין ,כדי
להבטיח כי כל אחד מהיצרנים השותפים בשותפות ימשיך
לעסוק בפועל בייצור חלב ,וכי אין בשינוי המבוקש כדי לפגוע
ביישום מטרות החוק או ההוראות שניתנו לפיו.

(ג)

פורקה שותפות בין יצרנים ,ישוב כל יצרן לייצר חלב
במשקו ,לפי מכסתו.

( ד)

על אף האמור בתקנת משנה (ג) ,ועדת המכסות רשאית
להתיר שותפות חדשה ליצרן שהיה חבר בשותפות שפורקה,
לפי פרק זה ,ובלבד –
( )1שכל אחד מן היצרנים השותפים בשותפות שפורקה
עסק בפועל בייצור חלב במסגרתה;

36
3/29/18 8:12 AM

חוק תכנון משק החלב
milk law pages2018.indd 36

- 38 -

תקנות תכנון משק החלב קביעת מכסות חלב ,התשע”ד 2014

( )2השותפות לא פורקה או הפסיקה את פעילותה עקב
הפרת הוראות ועדת המכסות או הוראות אחרות לפי
החוק ,או שהיצרן המבקש להיות חבר בשותפות חדשה
הוכיח להנחת דעתה של ועדת המכסות שלא היה מודע
להפרת הוראות כאמור על ידי השותפות.
דיווח ובקרה

( .23א)

שותפות יצרנים והיצרנים השותפים בה חייבים למסור ,על
פי דרישת ועדת המכסות ,דוחות ומסמכים בקשר
לפעילותם ,במועד שהורתה לגביהם ועדת המכסות.

(ב)

שותפות יצרנים תציג לוועדת המכסות ,על פי דרישתה ,את
דוחותיה הכספיים.

ביטול היתר

 .24ועדת המכסות רשאית לבטל היתר לפי פרק זה לגבי כלל השותפים או
חלקם ,אם ראתה כי יצרן אחד או יותר מבין השותפים בשותפות או
מבין היצרנים שהתקשרו בהסכם לשימוש משותף במכון חליבה אינם
עומדים בתנאים שנקבעו בהיתר ,בהוראות החוק או בהתחייבויותיהם
כמפורט בהסכם השותפות או בהסכם השימוש המשותף במכון
החליבה; ועדת המכסות תיתן את החלטתה בעניין זה לאחר שנתנה
לכל היצרנים השותפים הזדמנות להשמיע את טענותיהם לפניה ,לפי
תקנה .40

הסכם בין
יצרנים
לשימוש
משותף
במכון חליבה

( .25א)

לא יעשה יצרן שימוש במכון חליבה שאינו נמצא במשקו,
אלא בהיתר מוועדת המכסות ובהתאם לתנאיו.

(ב)

ועדת המכסות רשאית להתיר ליצרן או לשותפות להתקשר
בהסכם לשימוש משותף במכון חליבה עם יצרנים נוספים,
במשקו של יצרן אחר ,בכפוף לקיומם של תנאים אלה:
()1

פעילות ייצור החלב של כל אחד מהשותפים נותרה
במשקו ,ואין בהסכם לשימוש המשותף במכון
החליבה כדי להגביל את היצרנים מלעסוק בפועל
בייצור חלב;

()2

המשק שנמצא בו מכון החליבה סמוך למשקו של
היצרן המבקש ,וקיים במרחק סביר ,שביל המאפשר
הולכה של המקנה ממשק למשק בכל חליבה;
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()3

במכון החליבה קיים מכל חלב נפרד לכל אחד
מהיצרנים ,ואם מכון החליבה מספק שירותי חליבה
לשותפות יצרנים – קיים מכל חלב נפרד לשותפות;

()4

הבקשה היא להתרת שימוש משותף במכון חליבה של
לא יותר משבעה יצרנים בסך הכל ,לרבות היצרן
שבמשקו מצוי מכון החליבה; לעניין זה ,היו היצרן
המבקש או היצרן אשר במשקו נמצא מכון החליבה
שותפים לייצור חלב עם יצרנים נוספים ,יראו כל אחד
מן השותפים כאמור כיצרן.

(ג)

בקשה להיתר לשימוש משותף במכון חליבה תכלול פרטים
בדבר היקף קיבולת החלב במכון החליבה ,תרשים המכון
ותרשים מפורט של משקי היצרנים ומיקומם ביחס למכון
החליבה.

(ד)

ועדת המכסות לא תתיר שימוש משותף במכון חליבה ,אלא
לאחר שהוצג לפניה הסכם בכתב בין היצרנים לפי תקנת
משנה (ה); ועדת המכסות תהיה רשאית לאשר את ההסכם
או להורות על שינוי בתנאיו ,כדי להבטיח את קיומם של
התנאים לפי תקנה זו.

(ה)

הסכם לשימוש משותף במכון חליבה יכלול פרטים אלה:
()1

התחייבות של כל אחד מהיצרנים הצדדים להסכם
לנהל בנפרד ובאופן עצמאי את משקם ,לרבות גידול
המקנה בנפרד ,רישום המקנה ,אחזקתו ,וניהול
חשבונאי עצמאי של כלל הפעילות הנדרשת במסגרת
עיסוקו כיצרן חלב ,למעט השימוש המשותף במכון
החליבה;

()2

התחייבות יצרן ,אשר מכון החליבה אינו נמצא
במשקו ,להעביר את המקנה שבבעלותו למכון החליבה
לצורך חליבה בלבד ,ולאחר כל חליבה להחזיר את
המקנה למשקו;

()3
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()4

כל יצרן מהיצרנים הצדדים להסכם ישווק את החלב
שיוצר על ידי מקנהו באופן עצמאי ,בתעודת משלוח
נפרדת ,מן המכל השייך לו בלבד;

()5

הסדרת אופן התפעול והתחזוקה של מכלי החלב
במכון החליבה.

(ו)

התירה ועדת המכסות שימוש משותף במכון חליבה ,יראו
את ההוראות שנקבעו בהסכם לפי תקנת משנה (ה) כתנאים
בהיתר לפי תקנת משנה (א).

(ז)

כל שינוי או תוספת להסכם לשימוש משותף במכון חליבה
מותנים בקבלת אישורה המוקדם של ועדת המכסות ,בכתב,
ואישור ועדת המכסות כאמור יהיה תנאי לכניסתם לתוקף.

(ח)

לאחר קבלת אישור ועדת המכסות להסכם לשימוש משותף
במכון חליבה ,היצרנים שהם צדדים להסכם יחתמו עליו
ויעבירו העתק ממנו לוועדת המכסות.

(ט)

אין במתן היתר לניהול מכון חליבה על פי הסכם לשימוש
משותף במכון חליבה ,כדי לגרוע מחובת כל אחד מן
היצרנים לחלוב את המקנה שבבעלותו ,להעביר את החלב
למכל החלב השייך לו בלבד ולהעביר את החלב למחלבה.

(י)

יצרן אשר קיבל היתר לשימוש משותף במכון חליבה מוועדת
המכסות יודיע לה מיד על החלטת הצדדים להסכם לסיימו,
או על החלטת אחד מן הצדדים להסכם לפרוש ממנו.

(יא)

קיבלה ועדת המכסות הודעה לפי תקנת משנה (י) ,רשאית
היא לתת הוראות ולהתנות תנאים בעניין זה ,כדי להבטיח
כי כל אחד מן היצרנים הצדדים להסכם לניהול משותף של
מכון החליבה ימשיך לעסוק בפועל בייצור חלב ,וכי אין
בשינוי המבוקש כדי לפגוע ביישום מטרות החוק או
ההוראות שינתנו לפיו.
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היתר לייצר

( .28א)

היתר לייצר חלב במשקו של אחר לפי סעיף (7ה)( )1לחוק,
יינתן ליצרן ביחס למלוא מכסתו; לא תאושר בקשה כאמור
ביחס לחלק ממכסת היצרן בלבד.

אחר
(ב)

יצרן ,אשר קיבל היתר לייצר חלב במשקו של אחר ,לא ייצר
חלב במשקו בתקופת ההיתר; ייצר היצרן המעביר חלב
בתקופה כאמור – דינו כדין מי שייצר חלב בלא היתר.

(ג)

היתר ליצרן מעביר יינתן לתקופה של שנה; ועדת המכסות
רשאית להאריך את תוקפו של היתר כאמור ,בהחלטה
מנומקת בכתב ,פעמיים בלבד ,לתקופה של שנה בכל פעם,
ולא יותר משלוש שנים רצופות בסך הכל (בפרק זה  -תקופת
ההיתר).

(ד)

יצרן מעביר ישוב לייצר את מלוא המכסה שנקבעה לו,
במשקו ,בתום תקופת ההיתר .יצרן אשר לא עלה בידו,
בתום תקופת ההיתר ,לייצר במשקו את מכסתו כאמור,
תחול עליו תקנה  ,7בשינויים המחויבים.

קביעת
יצרנים

( .29א)

מקבלים

ועדת המכסות תקבע מדי שנה בשנה את היצרנים הזכאים
לקבל מכסה זמנית לייצור חלב במקומו של יצרן מעביר ,לפי
פרק זה ,לאחר שמצאה כי מתקיימים בהם תנאים אלה:
()1

היצרן ייצר את מלוא מכסתו בשנה החולפת;

()2

היצרן עמד בשלוש השנים האחרונות בהוראות
ובתנאים שנקבעו לו בקשר לייצור החלב ושיווקו לפי
החוק.

(ב)

ועדת המכסות תערוך ,מזמן לזמן ,רשימה של היצרנים
הזכאים ,לפי תקנת משנה (א) ,לקבל מכסה זמנית לייצור
חלב במקומו של יצרן מעביר ,על פי היקף מכסתם ,מן הקטן
אל הגדול (בתקנה זו – הרשימה)  ,כך שבראש הרשימה יופיע
היצרן שמכסתו היא בהיקף הקטן ביותר; קיימים כמה
יצרנים בעלי מכסה זהה הזכאים להכלל ברשימה ,יקבע
מקומם בה בהגרלה שתיערך בפיקוח עורך דין; הרשימה
תפורסם באתר האינטרנט של מועצת החלב.
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(ג)

ניתן היתר ליצרן מעביר ,תפנה ועדת המכסות ליצרן הזכאי
להיות יצרן מקבל ,מתוך הרשימה ,ותציע לו לשמש יצרן
מקבל לתקופה של שנה; פניית ועדת המכסות ליצרנים לפי
תקנת משנה זו תיעשה על פי סדר הופעתם של היצרנים
ברשימה; ועדת המכסות רשאית לפנות לכמה יצרנים
במקביל ,ובלבד שהיצרן אשר ייקבע כיצרן מקבל יהיה
הראשון ברשימה מבין היצרנים שאליהם פנתה הוועדה,
אשר הסכים להצעה לשמש יצרן מקבל.

(ד)

יצרן המעוניין לשמש יצרן מקבל ,על פי פנייה כאמור בתקנת
משנה (ג) ,יודיע על כך לוועדת המכסות בתוך עשרים ימים
ממועד קבלת הפנייה אליו ,ויחתום על כתב הסכמה
והתחייבות ,בנוסח שתורה ועדת המכסות ,ולפיו יצהיר
היצרן ,בין השאר:
()1

כי ידוע לו שתוספת המכסה שתיקבע לו היא תוספת
זמנית בלבד;

()2

כי הוא מתחייב לשלם ליצרן המעביר את הסכומים
שהורתה לו ועדת המכסות לעניין זה ,בהתאם לגובה
תוספת המכסה הזמנית שתאושר ,ובלא קשר לייצור
תוספת המכסה הזמנית על ידו בפועל.

(ה)

ועדת המכסות תודיע ליצרן המעביר וליצרן המקבל על
תוצאות הליך הבחירה לפי תקנה זו.

תוקפו של

 .30היתר ליצרן מקבל יינתן לשנה אחת בלבד ותוקפו לא יוארך.

היתר ליצרן
מקבל
תשלום
ליצרן מעביר

( .31א)

היצרן המקבל ישלם ליצרן המעביר עשרה אחוזים מן
המחיר המזערי לכל ליטר חלב ,על פי תוספת מכסת החלב
שאושרה לו במסגרת ההיתר; התשלום כאמור ישולם ליצרן
המעביר ,אף אם היצרן המקבל לא ייצר מכל סיבה שהיא
את מלוא תוספת מכסת החלב שאושרה לו כאמור.
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היצרן המקבל ישלם ליצרן המעביר את התשלום האמור
בתקנת משנה (א) ,בעד סך כל התוספת לייצור חלב שאושרה
לו בתקופת ההיתר ,בתוך  21ימים ממועד קבלת הודעת
ועדת המכסות לפי תקנה (29ה).
ועדת המכסות תאשר את העברת התוספת הזמנית של

(ג)

המכסה ליצרן המקבל ,לאחר קבלת תיעוד בכתב על העברת
התשלום כאמור בתקנות משנה (א) ו ( -ב) לחשבון הבנק של
היצרן המעביר.
תשלום

 .32תוספת זמנית למכסת החלב ,שאושרה ליצרן מקבל במסגרת היתר לפי
פרק זה ,תיחשב כחלק ממכסת החלב השנתית שנקבעה לו ,לעניין

ליצרן מקבל

קבלת תשלום ממחלבה בעד ייצור החלב ,לתקופה שבה אושרה לו
התוספת הזמנית.

פרק ה' : 1העברת מכסות של יצרנים מושביים בענף הבקר ויצרנים בענפי העיזים
והכבשים
סימן א' :הגדרות
הגדרות

32א.

בפרק זה –
"יצרן" – כל אחד מאלה:
( )1

יצרן מושבי;

( )2

יצרן חלב עיזים או כבשים שלא נקבעה לו מכסה לייצור חלב

צאן במשק סגור בהתאם לתקנה ;36
"יצרן מושבי" – יצרן חלב בקר שאינו יצרן שיתופי כהגדרתו
בתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים
בענף הבקר) ,התשע"ה ,282015-ואינו בית ספר חקלאי או מכון
מחקר חקלאי;

 28ק"ת התשע"ה ,עמ' .572
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"יצרן בשותפות" – יצרן שבעת הגשת הבקשה לפי פרק זה מייצר את
מכסתו במסגרת היתר שותפות עם יצרן אחר לפי סעיף (7ה)( )2לחוק
במשך חמש שנים לפחות ,או יצרן שייצר את מכסתו בהיתר שותפות
כאמור במשך התקופה האמורה וטרם חלפו  18חודשים ממועד
ביטול היתר השותפות על ידי ועדת המכסות;
"יצרן מקבל" – יצרן המבקש לקבל מנת מכסה מועברת לפי פרק
זה;
"יצרן פורש"– יצרן המבקש לפרוש מייצור חלב ולפדות את מכסתו;
"מנת מכסה" – חלק ממכסה;
"שנה שוטפת" – השנה שבה נבחנת הבקשה;
"תקנות מדיניות הפיתוח לשנת  – "2014תקנות תכנון משק החלב
(העברת מכסות בשנים  2014עד  2016ומדיניות הפיתוח לשנת 2014
בענף הבקר) (הוראת שעה) ,התשע"ד.292014-
סימן ב' :העברת מכסה של יצרן
הודעה על
בקשה

32ב.

( א)

יצרן רשאי להודיע לוועדת המכסות על בקשתו לפרוש מייצור
חלב ולהעביר את מכסתו לפי תקנה 32ז ,אם חלפו חמש שנים

לפרישה

מיום שהחל לייצר חלב במשקו; בבקשתו ,יתחייב היצרן

ולהעברת

הפורש להפסיק את ייצור החלב בתוך  30ימים מיום הודעתה

מכסה

של ועדת המכסות לפי תקנה 32יב.
( ב)

בבקשה לפי תקנת משנה (א) יפרט היצרן האמור מהי
התמורה המזערית שהוא מבקש לקבל בעד ליטר מכסה
מועבר.

( ג)

על אף האמור בתקנת משנה (ב) ,יצרן שהפסיק את ייצור
החלב ושבמועד הגשת הבקשה חלפו  18חודשים או יותר
מיום שחדל לעסוק בייצור חלב ,לא נדרש לפרט בבקשתו את
התמורה המזערית כאמור ,והתמורה בעניינו תהיה התמורה
הסופית שתקבע ועדת המכסות לעניין אותו הליך לפי תקנה
32ז לכל היצרנים הפורשים.

( ד)

דוגמת טופס לבקשה לפי תקנת משנה (א) תפורסם באתר
האינטרנט של מועצת החלב.

 29ק"ת התשע"ד ,עמ' .1044
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הבקשה
לפרישה

בתקנה 32ב ותודיע לו בכתב ,בתוך  14ימים מיום קבלת
הבקשה במועצת החלב ,מהו היקף המכסה המותר להעברה

וקביעת
היקף

(להלן – היקף המכסה המועברת).
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בדיקת

32ג.

( א)

ועדת המכסות תבדוק את בקשת היצרן הפורש כאמור

המכסה
המועברת
( ב)

ועדת המכסות תחליט על היקף המכסה המועברת בהתאם
למכסת החלב שנקבעה ליצרן באותה שנה ,בתוספת מנות
מכסה שהופחתו ממכסתו בשל תת-ביצוע לפי תקנה  6בשנה
השוטפת ובשנה שקדמה לשנה השוטפת ,ובניכוי תוספות
המכסה שלהלן:
()1

תוספות שהוקצו ליצרן בחמש השנים האחרונות
לרבות השנה השוטפת ,לפי תקנות מדיניות הפיתוח;

()2

תוספות מכסה שהוקצו ליצרן חלב בקר בחמש השנים
האחרונות ,לרבות השנה השוטפת ,לפי סימן א' בפרק
ב' לתקנות מדיניות הפיתוח לשנת  ,2014או לפי הליך
שיישמה מועצת החלב לפי החלטת הממשלה ,ערב
תחילתן של תקנות מדיניות הפיתוח לשנת ,2014
להעברת מכסות חלב בקר בין יצרנים שמכסת החלב
שנקבעה להם והייתה בתוקף בזמן אותו הליך הייתה
נמוכה מ 700,000-ליטרים; בפסקה זו" ,החלטת
הממשלה" – החלטת הממשלה מספר  5177מיום ה'
בחשוון התשע"ג ( 21באוקטובר .)2012

זכות סירוב
ראשונה

32ד.

( א)

קיבלה ועדת המכסות הודעה לפי תקנה 32ב של יצרן

לשותפים

בשותפות ,תפנה ועדת המכסות לכל יצרן בשותפות עם היצרן
הפורש ,אשר המשיך בייצור חלב באותה רפת ,ותודיע לו על

ומחיר ליטר

זכאותו לקבל את מכסתו של היצרן האמור או חלק ממנה,

מכסה

במחיר האחרון שנקבע בהליך להעברת מכסות בין יצרני חלב

המועבר
לשותפים

בקר משפחתיים ,יצרני חלב עיזים או יצרני חלב כבשים ,לפי
העניין; היו מספר יצרנים בשותפות כאמור מעוניינים לקבל
את מכסתו של היצרן הפורש ,תחולק המכסה באופן שווה
ביניהם ,אלא אם כן יוסכם אחרת בין היצרנים.
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( ב)

יצרן שותף שוועדת המכסות פנתה אליו לפי תקנת משנה (א),
רשאי להודיע לוועדת המכסות ,בתוך  21ימים מיום פנייתה
אליו ,על בקשתו לקבל את מכסת היצרן המבקש לפרוש לפי
תקנה 32ב ,או חלק ממנה; לעניין זה" ,יום פנייתה" של ועדת
המכסות – המועד שבו נשלחה הפנייה מוועדת המכסות לפי
חותמת הדואר הרשום או לפי רישומי הדואר האלקטרוני של
ועדת המכסות ,אם הסכים היצרן כי הודעות הוועדה יישלחו
אליו באמצעות דואר אלקטרוני.

( ג)

דוגמת טופס לבקשה לפי תקנת משנה (ב) תפורסם באתר
האינטרנט של מועצת החלב.

( ד)

לא הודיע יצרן שותף על בקשתו לקבל את מכסת היצרן
המבקש לפרוש ,בהתאם לתקנת משנה (ב) ,תצורף המכסה של
היצרן הפורש בשותפות לסך כל היקפי המכסות המועברות
בהליך העברת המכסות הקרוב לפי תקנה 32ז.

התמורה
הראשונית

32ה.

( א)

העברה תקופתי כאמור בתקנה 32ז (בפרק זה – התמורה
הראשונית) ,היא כמפורט להלן:

ועדכונה

( ב)

מועד קיומו
של הליך

התמורה הראשונית שתקבע ועדת המכסות בתחילת כל הליך

32ו.

()1

 2.3ש"ח בתוספת מע"מ לליטר מכסת חלב בקר
מועבר;

()2

 3.9ש"ח בתוספת מע"מ לליטר מכסת חלב עיזים
מועבר;

()3

 3.5ש"ח בתוספת מע"מ לליטר מכסת חלב כבשים
מועבר.

ועדת המכסות תעדכן את התמורה הראשונית לפי תקנה
32ז(ו).

ועדת המכסות תבצע ,לפי הצורך ופעם בשנה לפחות ,הליך להעברת
מכסות של יצרני חלב בקר ,עיזים וכבשים ,כמפורט בתקנה 32ז.

העברת
מכסות
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הליך העברת

32ז.

( א)

בתקנה זו –

מכסות
"המועד הקובע" – המועד האחרון להגשת בקשות לקבלת
מנת מכסה ולפרישה מייצור חלב בתמורה הראשונית ,כפי
שפרסמה ועדת המכסות  21ימים לפחות לפני אותו מועד;
"המועד הקובע המעודכן" – המועד האחרון להגשת בקשות
של יצרנים מקבלים לקבלת מנת מכסה בתמורה המעודכנת
כהגדרתה בתקנת משנה (ו).
( ב)

ועדת המכסות תפרסם באתר האינטרנט של מועצת החלב
הודעה על קיומו של הליך להעברת מכסות ,את התמורה
הראשונית ואת המועד הקובע; ועדת המכסות תשלח הודעה
כאמור בדואר אלקטרוני ,לכל יצרן שמסר את כתובת הדואר
האלקטרוני שלו למועצת החלב.

( ג)

ועדת המכסות תרכז את הסך המצטבר של היקפי המכסה
המועברת ,בהתאם לבקשות שהוגשו לפי תקנה 32ב עד למועד
הקובע ואושרו על ידה לפי תקנה 32ג ,למעט מכסות שהועברו
ליצרנים שותפים לפי תקנה 32ד (בתקנה זו – המאגר);
הופחתה התמורה לפי תקנת משנה (ו) ,תעדכן ועדת המכסות
את המאגר בהתאם.

( ד)

יצרן המעוניין לקבל מכסה בתמורה הראשונית או בתמורה
המעודכנת ,יודיע לוועדת המכסות בכתב ,עד למועד הקובע או
המועד הקובע המעודכן ,לפי העניין ,על בקשתו והתחייבותו
לקבל מנת מכסה בתמורה האמורה ומה היא מנת המכסה
שאותה הוא מבקש לקבל; דוגמת טופס להודעה לפי תקנת
משנה זו תפורסם באתר האינטרנט של מועצת החלב.

( ה)

התקבלו בקשות לפי תקנת משנה (ד) לקבל במצטבר את סך
כל המאגר בתמורה הראשונית או בתמורה המעודכנת ,לפי
העניין ,תעביר ועדת המכסות את המכסות בין יצרנים
פורשים ליצרנים מקבלים במועד שייקבע בהודעת הוועדה
ליצרנים לפי תקנה 32יב; היה הביקוש לקבלת מכסה גבוה
מההיצע ,תחושב מנת המכסה שיקבל כל יצרן מקבל בהתאם
לתקנה 32ט32 ,י או 32יא ,לפי העניין.
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( ו)

לא התקבלו בוועדת המכסות בקשות מיצרנים לפי תקנת
משנה (ד) לקבלת סך כל המכסות במאגר במצטבר בתמורה
הראשונית ,לא תבצע ועדת המכסות העברת מכסות בין
יצרנים פורשים ליצרנים מקבלים ,ותפחית את התמורה
הראשונית ב  10 -אגורות לליטר מכסת חלב בקר מועבר וב-
 20אגורות לליטר מכסת חלב עיזים או כבשים מועבר (בפרק
זה – התמורה המעודכנת); ועדת המכסות תעדכן את מאגר
המכסה המועברת בהתאם לבקשות היצרנים הפורשים
שהוגשו כאמור בתקנה 32ב(ב) (בפרק זה – המאגר המעודכן).

( ז)

ועדת המכסות תפרסם באתר האינטרנט של מועצת החלב
הודעה על התמורה המעודכנת ועל המועד הקובע המעודכן;
ועדת המכסות תשלח הודעה כאמור בדואר אלקטרוני ,לכל
יצרן שמסר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו למועצת
החלב.

( ח)

לא התקבלו בוועדת המכסות ,עד המועד הקובע המעודכן,
בקשות מיצרנים לפי תקנת משנה (ד) לקבלה במצטבר של סך
כל המכסות במאגר המעודכן ,בתמורה המעודכנת ,תפעל
ועדת המכסות לעדכון מחדש של התמורה המעודכנת
ולפרסומה כאמור בתקנות משנה (ו) ו(-ז) ,ויחולו הוראות
תקנת משנה (ד) ,בשינויים המחויבים.

הגבלת מנת
מכסה של

32ח.

בבקשה לפי תקנה 32ז(ד) ,ירשום היצרן המקבל את גובה מנת
המכסה המבוקשת על ידו כמפורט להלן:

יצרן מקבל
( )1

יצרן מקבל שהוא יצרן חלב בקר יציין את מנת המכסה
המבוקשת כמספר שהוא מכפלה של  10,000ליטרים ואינו
עולה על  200,000ליטרים;

( )2

יצרן מקבל שהוא יצרן חלב עיזים או כבשים יציין את מנת
המכסה המבוקשת כמספר שהוא מכפלה של  5,000ליטרים
ואינו עולה על  40,000ליטרים.
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חישוב מנת

32ט.

התקיים האמור בתקנה 32ז(ה) סיפה ,ביחס ליצרן חלב בקר,

אלה:
( )1יצרנים מקבלים שמכסתם נמוכה מ 700,000 -ליטרים
(בתקנה זו – יצרנים קטנים) ,יקבלו את מנת המכסה
שהתבקשה על ידם במלואה; היה היקף מנות המכסה
שביקשו היצרנים הקטנים גבוה מסך המאגר ,תחושב מנת
המכסה שיקבלו היצרנים הקטנים ,כך שכל אחד מהם יקבל
את החלק היחסי של מנת המכסה שביקש לפי תקנה 32ז(ד),
לפי יחס היצע המכסות במאגר להיקף ביקוש המכסות של
היצרנים הקטנים המקבלים;
()2

נותרה מכסה במאגר שלא חולקה לפי תקנת משנה (א)
(בתקנה זו – יתרת המאגר) ,תחולק מכסה זו בין כלל
היצרנים המקבלים שאינם יצרנים קטנים ,כך שכל אחד
מהם יקבל את החלק היחסי של מנת המכסה שביקש לפי
תקנה 32ז(ד) ,לפי יחס ההיצע ביתרת המאגר להיקף ביקוש
המכסות של יצרנים מקבלים שאינם יצרנים קטנים.

חישוב מנת

32י.

התקיים האמור בתקנה 32ז(ה) סיפה ,ביחס ליצרן חלב עיזים,

מכסה
שיקבל יצרן

והיצע המאגר או המאגר המעודכן ,לפי העניין ,קטן מהביקוש
לקבלת מכסה בתמורה הראשונית או בתמורה המעודכנת ,לפי

חלב עיזים

העניין ,תקבע ועדת המכסות את מנת המכסה שתועבר לכל יצרן
מקבל ,בהתאם להיקף מכסתו של היצרן המקבל ולפי שלבים
אלה:
()1

יצרנים מקבלים שמכסתם נמוכה מ 300,000 -ליטרים
(בתקנה זו – יצרנים קטנים) ,יקבלו את מנת המכסה
שהתבקשה על ידם במלואה; היה היקף מנות המכסה
שביקשו היצרנים הקטנים גבוה מסך המאגר ,תחושב מנת
המכסה שיקבלו היצרנים הקטנים ,כך שכל אחד מהם יקבל
את החלק היחסי של מנת המכסה שביקש לפי תקנה 32ז(ד),
לפי יחס היצע המכסות במאגר להיקף ביקוש המכסות של
היצרנים הקטנים המקבלים.
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()2

נותרה מכסה במאגר שלא חולקה לפי תקנת משנה (א)
(בתקנה זו  -יתרת המאגר) ,תחולק מכסה זו בין כלל
היצרנים המקבלים שאינם יצרנים קטנים ,כך שכל אחד
מהם יקבל את החלק היחסי של מנת המכסה שביקש לפי
תקנה 32ז(ד) ,לפי יחס ההיצע ביתרת המאגר להיקף ביקוש
המכסות של יצרנים מקבלים שאינם יצרנים קטנים.

חישוב מנת

32יא.

מכסה

התקיים האמור בתקנה 32ז(ה) סיפה ,ביחס ליצרן חלב כבשים,

שיקבל יצרן

והיצע המאגר או המאגר המעודכן ,לפי העניין ,קטן מהביקוש
לקבלת מכסה בתמורה הראשונית או בתמורה המעודכנת ,לפי

חלב כבשים

העניין ,תקבע ועדת המכסות את מנת המכסה שתועבר לכל יצרן
מקבל ,בהתאם להיקף מכסתו של היצרן המקבל ולפי שלבים
אלה:
( )1יצרנים מקבלים שמכסתם נמוכה מ 200,000 -ליטרים
(בתקנה זו – יצרנים קטנים) ,יקבלו את מנת המכסה
שהתבקשה על ידם במלואה; היה היקף מנות המכסה
שביקשו היצרנים הקטנים גבוה מסך המאגר ,תחושב מנת
המכסה שיקבלו היצרנים הקטנים ,כך שכל אחד מהם יקבל
את החלק היחסי של מנת המכסה שביקש לפי תקנה 32ז(ד),
לפי יחס היצע המכסות במאגר להיקף ביקוש המכסות של
()2

היצרנים הקטנים המקבלים.
נותרה מכסה במאגר שלא חולקה לפי תקנת משנה (א)
(בתקנה זו – יתרת המאגר) ,תחולק מכסה זו בין כלל
היצרנים המקבלים שאינם יצרנים קטנים ,כך שכל אחד
מהם יקבל את החלק היחסי של מנת המכסה שביקש לפי
תקנה 32ז(ד) ,לפי יחס ההיצע ביתרת המאגר להיקף ביקוש
המכסות של יצרנים מקבלים שאינם יצרנים קטנים.

הודעת ועדת
המכסות

32יב.

(א)

התקיים האמור בתקנה 32ז(ה) ,תפרסם ועדת המכסות
הודעה על כך באתר האינטרנט של מועצת החלב ותשלח
הודעות ליצרנים הנוגעים לעניין כמפורט להלן:
()1

בהודעה ליצרן פורש יפורט היקף התמורה לה הוא
זכאי והמועד האחרון להעברת חשבונית מס כדין
בשל התמורה שאותה הוא זכאי לקבל;
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()2

בהודעה ליצרן מקבל תודיע ועדת המכסות מהי מנת
המכסה שהוא זכאי לקבל בהתאם לתקנות 32ט32 ,י
או 32יא ,לפי העניין ,מהו סך התשלום שעליו להעביר

(ב)

ומהו המועד האחרון להעברתו.
ועדת המכסות תשלח הודעות ליצרנים כאמור בתקנת משנה
(א) ,לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר יצרן למועצת
החלב ,ככל שמסר ,ואם אין בידי ועדת המכסות כתובת
דואר אלקטרוני של היצרן – בדרך אחרת כפי שתחליט
ועדת המכסות ,והכול אלא אם כן הודיע היצרן למועצת
החלב כי הוא מבקש לקבל הודעות כאמור באמצעות
הדואר.

העברת
התשלום

32יג.

( א)

והעברת
מכסות

ועדת המכסות תאשר את העברת מנת המכסה ליצרן מקבל
שקיבל הודעה לפי תקנה 32יב ,רק לאחר קבלת מלוא
התמורה בעד מנת המכסה שעליה הודיעה לו ,בתוספת
מע"מ ,עד למועד האחרון שנקבע להעברת התשלום לפי
תקנה 32יב(א).

( ב)

לא הועבר התשלום על ידי היצרן המקבל עד למועד האחרון
שנקבע להעברת התשלום לפי תקנה 32יב(א)( ,)2תבטל ועדת
המכסות את בקשתו של היצרן המקבל ותפחית את מכסת
החלב שנקבעה לו באותה השנה ב 30,000-ליטרים ליצרן
חלב בקר ,וב 10,000-ליטרים ליצרן חלב עיזים או כבשים;
מנת מכסה שהופחתה מיצרן לפי תקנה זו תישמר לזכות
היצרן במהלך השנה השוטפת והשנה העוקבת ,ותוקצה לו
לייצור בשנה שלאחר השנה העוקבת להפחתת המכסה.

(ג)

בוטלה בקשה של יצרן מקבל לפי תקנת משנה (ב) ,תפעל
ועדת המכסות להעברת מנת מכסה זו בהליך העברת
המכסות העוקב; ואולם ,ועדת המכסות רשאית ,במקרים
מיוחדים ומנימוקים שתפרט בהחלטתה ,לחלק את מנת
המכסה האמורה בין היצרנים המקבלים ,בהתאם לתקנות
32ט32 ,י או 32יא ,לפי העניין.

חוק תכנון משק החלב
3/29/18 8:12 AM

51

milk law pages2018.indd 51

תקנות תכנון משק החלב קביעת מכסות חלב ,התשע”ד 2014

- 53 -

סימן ג' :הוראות כלליות לעניין העברת מכסות
מעמדה של

32יד.

( א)

מנת מכסה
מועברת

מנת מכסה שהועברה ליצרן מקבל לפי פרק זה היא חלק
ממכסתו לכל דבר ועניין.

( ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א) ,בשנה שבה התבצעה
העברת מנת מכסה ליצרן מקבל ,תהווה תוספת המכסה
חלק יחסי ממכסתו לפי מספר החודשים שנותרו מיום
קבלת המכסה עד סוף השנה ,לרבות החודש שבו פורסמה
ההודעה באתר האינטרנט של מועצת החלב לפי תקנה 32יב.

ביטול
העברת

32טו.

( א)

ועדת המכסות לא תבטל העברת מכסה מיצרן פורש לאחר
המועד הקובע שנקבע לפי תקנה 32ז.

מכסה מיצרן
פורש
( ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א) ,רשאית ועדת המכסות,
לבקשת יצרן פורש ומנימוקים מיוחדים שתפרט בהחלטתה,
לבטל את בקשתו לפרוש מייצור חלב ,ובלבד שלא עודכנה
התמורה הראשונית לפי תקנה 32ז(ו) וטרם ניתנה ליצרנים
המקבלים הודעה לפי תקנה 32יב.".

פרק ו' – הוראות מיוחדות
מגבלות על
קביעת
מכסה
לאגודה

 .33ועדת המכסות לא תקבע מכסת חלב לאגודה שיתופית שחבריה הם
יחידים ,אלא אם כן היא קיבוץ או מושב שיתופי; תקנה זו לא תחול
על אגודות שיתופיות אשר נקבעה להן מכסת חלב לפני תחילתו של
החוק.

שיתופית
הוראות

( .34א)

על אף האמור בתקנות אלה ,נפטר יצרן שהוא יצרן יחיד,

מיוחדות

תעביר ועדת המכסות את יתרת המכסה השנתית שנקבעה לו

לעניין

לממשיך במשק ,אשר יהיה זכאי לייצר חלב ,על פי המכסה

פטירת יצרן

שנקבעה כאמור ,ובלבד שוועדת המכסות השתכנעה כי
מתקיימים בו התנאים הקבועים בסעיף (7ג) לחוק; בתקנה
זו" ,הממשיך במשק" – מי שאליו יועברו זכויותיו במשק של
היצרן שנפטר ,מכוח הדין ,ובכלל זה בן זוגו.
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(ב)

ראתה ועדת המכסות כי טרם הושלמו ההליכים להסדרת
ההעברה של זכויותיו במשק של היצרן שנפטר ,רשאית היא,
בהחלטה מנומקת בכתב ,לקבוע לפי תקנת משנה (א) ,מכסה
זמנית לממשיך במשק על בסיס המכסה שנקבעה ליצרן
שנפטר ,ואף לקבוע מכסות שנתיות נוספות על בסיס המכסה
כאמור ,עד להשלמת ההליכים והצגת המסמכים הדרושים
להוכחת העברת הזכויות במשק באופן סופי ,ובלבד שלא
תקבע מכסה זמנית כאמור לתקופה מצטברת העולה על
שלוש שנים.

(ג)

על אף האמור בתקנת משנה (ב) ,רשאית ועדת המכסות,
בנסיבות חריגות ,לקבוע ,בהחלטה מנומקת בכתב ,מכסה
זמנית לתקופות קצרות נוספות ,ובלבד שסך כל התקופות
הנוספות לא יעלה על שלוש שנים.

(ד)

לא התקיימו הוראות סעיף (7ג) לחוק במי שהועברו לו מכוח
הדין זכויותיו במשק של היצרן שנפטר ,יהיו יורשיו או מנהל
עיזבונו זכאים לייצר חלב ,על פי המכסה השנתית שנקבעה
לו ,עד תום תקופת המכסה השנתית שאושרה בלבד אף אם
לא התקיימו בהם הוראות סעיף (7ג) לחוק והוקצתה להם
מכסה לפי הוראות החוק.

הוראות
מיוחדות

( .35א)

על אף האמור בפרקים ב' ו -ג' ,רשאית ועדת המכסות לאשר
העברת מכסה של יצרן (בתקנה זו – המעביר) לאחר (בתקנה

לעניין קביעת

זו  -היצרן הנעבר) ,אשר אליו העביר המעביר את הזכויות

מכסה

במשקו ,ובלבד שהשתכנעה כי התקיימו תנאים אלה:

בעקבות
העברת
זכויות
במשקו של
יצרן

()1

זכויות המעביר במשקו הועברו במלואן ליצרן
הנעבר;

()2

היצרן הנעבר עומד בתנאים הקבועים בסעיף  7לחוק;

()3

המעביר והיצרן הנעבר הם יצרנים יחידים.
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מכל סיבה שהיא ,לתקופה של שלושה חודשים או יותר,
יראו את היצרן כמי שחלפה שנה מאז שחדל לייצר את
מכסתו ותחול תקנה  ,7בשינויים המחויבים.
(ג)

בקביעת מכסות לפי תקנה  ,5רשאית ועדת המכסות
להקצות תוספת מכסה למכסתו של יצרן המייצר חלב צאן
במשק סגור ,בהתאם לגידול היקף הייצור במשקו בשנה
החולפת ,ובלבד שהיקפה הכולל של המכסה לא יעלה על
 150,000ליטרים.

(ד)

יצרן שהוקצתה לו מכסה לייצור חלב צאן במשק סגור ,אינו
רשאי לפדות את מכסתו ,להתקשר בשותפות או בהסכם
לשימוש משותף במכון חליבה עם יצרן אחר לפי פרק ד' ,או
לייצר חלב במשקו של יצרן אחר או במקומו של יצרן מעביר,
לפי תקנה  15או לפי פרק ה'.

העברת

 .37הופסק ייצור החלב על ידי יצרן שהוא בית ספר חקלאי או הופחתה

מכסה של
יצרן שהוא

מכסתו של יצרן כאמור בהתקיים אחת מהנסיבות כאמור בתקנה
(5א)( )2או ( ,)3תחלק ועדת המכסות את מנת המכסה שהופחתה

בית ספר
חקלאי

לאותו יצרן או את מלוא המכסה אם ייצור החלב הופסק ,בחלקים
שווים ,ליצרנים שהם בתי ספר חקלאיים ובלבד שהתקיימו בהם כל
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(ב)

הופסקה פעילותה של המחלבה האמורה בתקנת משנה (א),

אלה:

הודעה
מוקדמת על
העברת
מכסה לנושה
של יצרן

()1

בבית הספר החקלאי הנוגע בדבר קיימת מגמת לימוד בנושא
רפת או דיר;

()2

מנת המכסה שיקבל כל יצרן כאמור לא תעלה על  15אחוזים
ממכסתו;

()3

ביצרן המקבל לא מתקיימות אחת מהנסיבות האמורות
בתקנה (6א)(.)1

( .38א)

ועדת המכסות רשאית לרשום לפניה הודעה כי יש ליצרן חוב
כלפי נושה ,וכי התחייב לפני נושהו שדמי פדיון מכסתו
ישמשו ערובה לחובו.

(ב)

רשמה ועדת המכסות הודעה כאמור בתקנת משנת (א),
תמסור לנושה הודעה על כוונה להעביר את מכסתו של
היצרן ליצרן אחר 15 ,ימים לפחות לפני מועד ההעברה.
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פרק ז' – הוראות שונות
סדרי
עבודתה של

( .39א)

ועדת
המכסות

המניין החוקי בישיבות ועדת המכסות הוא רוב חבריה או
ממלאי מקומם; כל חברי ועדת המכסות ומשקיף מטעם
ארגון יציג לפי סעיף (5ג) לחוק (להלן – משקיף) יוזמנו לדיוני
הוועדה; השר ימנה ממלאי מקום לחברי ועדת המכסות
ולמשקיף לפי סעיף  5לחוק.

(ב)

יצרן המבקש להופיע לפני הועדה ,ולא קיבל מענה לפנייתו
בדרך אחרת ,יוזמן לדיון הוועדה לא יאוחר מ 45 -ימים
ממועד בקשתו.

(ג)

בכל ישיבה של ועדת המכסות יירשם פרוטוקול ובו יתועדו
החלטות ועדת המכסות; הפרוטוקול ייחתם בידי כל חברי
הועדה ויומצא לחברי הועדה ולמשקיף זמן סביר לאחר
חתימתו.

(ד)

ועדת המכסות תנמק את החלטותיה ותמסור עותק
מהחלטתה למי שהיא דנה בעניינו.

(ה)

ועדת המכסות תפרסם את החלטותיה המנומקות באתרי
האינטרנט של המשרד ומועצת החלב ,ובלבד שלא תפרסם
פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי
סעיף (9א) לחוק חופש המידע ,וכן רשאית היא שלא לפרסם
פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור
לפי סעיף (9ב) לחוק האמור.

(ו)

ועדת המכסות תקבע את סדרי עבודתה ,כל עוד לא נקבעה
הוראה אחרת בעניין זה לפי החוק.

(ז)

קיום הוועדה ,סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא
ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי
במינויו או בהמשך כהונתו.

זכות טיעון

 .40ועדת המכסות תיתן למי שעלול להיפגע מהחלטותיה לפי תקנות אלה
או למי שביקש זאת ,הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה ,בעל פה
ובכתב ,לפי בחירתו 30 ,ימים לפני קבלת ההחלטה הנוגעת בדבר.
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דיווח

( .41א)

ועדת המכסות תעביר לשר ,עד יום  1במרס בכל שנה ,דין
וחשבון כללי בכתב על פעילותה ,ובו ,בין השאר ,התייחסות
לנושאים אלה:
()1

המספר הכולל של בעלי המכסות;

()2

המספר הכולל של השותפויות ,תוך פירוט מספר
השותפויות שנוצרו ושפורקו במהלך השנה;

()3

התפלגותן הגאוגרפית של המכסות לפי מחוזות
המשרד;

()4

גובה המכסה הנמוכה ביותר;

()5

גובה המכסה הגבוהה ביותר;

()6

המספר הכולל של יצרנים שלא ייצרו את מלוא
מכסת החלב שנקבעה להם;

()7

מספר המכסות שנוידו והיקפן;

()8

פירוט מכסות חדשות ,בחלוקה בין מכסות שהוקצו
ובין מכסות שמומשו בפועל;

()9

מספר היצרנים לפי פרק ה';

()10

דיווח על הפרות של הוראות החוק ותקנות אלה
בעניין שימוש במכסות ,שבשלן ועדת המכסה הפעילה
את סמכויותיה;

()11
(ב)

פירוט אירועים חריגים ,אם היו.

נתוני הדין וחשבון יוצגו לפי חתך ההתפלגות של יצרנים
יחידים ויצרנים שיתופיים.

(ג)

ועדת המכסות תפרסם דין וחשבון שהוגש לפי תקנה זו
באתר האינטרנט של מועצת החלב.
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עונשין

58

חוק תכנון משק החלב

 .42מי שעשה אחד מאלה ,דינו – מאסר או קנס כאמור בסעיף (31א)()6
לחוק:
()1

לא ייצר מכסת חלב שנקבעה לו בעצמו ,ממקנה שבבעלותו,
במשקו או ביישוב שבו הוא מתגורר דרך קבע ,בניגוד לתקנה
;3

()2

ייצר את מכסתו במשקו של יצרן אחר בלא היתר מוועדת
המכסות או בניגוד לתנאיו ,בניגוד לתקנה (14ג);

()3

ייצר חלב בשותפות עם יצרן אחר ,בלא היתר מוועדת
המכסות או בניגוד לתנאיו ,בניגוד לתקנה (15ב);

()4

העביר מכסת חלב לשותפות שהוא חבר בה או ליצרן אחר
בשותפות ,בלא היתר מוועדת המכסות או בניגוד לתנאיו,
בניגוד לתקנה ;16

()5

לא העביר העתק מהסכם שותפות לוועדת המכסות בניגוד
לתקנה ;)1(21

()6

לא פעל לרישום שותפות כדין או לא העביר העתק מתעודת
אישור השותפות לוועדת המכסות בניגוד לתקנה ;)2(21

()7

לא הודיע לוועדת המכסות על אחד האירועים המפורטים
להלן בקשר לשותפות שקיבלה היתר לקיימה ,בניגוד לתקנה
:22

()8

(א)

ביצוע שינוי מהותי בשותפות;

(ב)

החלטת השותפים לפרק את השותפות;

(ג)

תחילתם של הליכים לפירוק השותפות מכוח הדין;

(ד)

החלטתו של יצרן מבין השותפים לפרוש מהשותפות;

לא מילא את דרישת ועדת המכסות לקבלת דוחות או
מסמכים ,במועד שהורתה ,בניגוד לתקנה  23או ( 25יב);

()9

3/29/18 8:12 AM

עשה שימוש במכון חליבה שאינו נמצא במשקו ,בלא היתר
מוועדת המכסות או בניגוד לתנאיו ,בניגוד לתקנה ( 25א);
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()10

ביצע שינוי או תוספת בהסכם לשימוש משותף במכון חליבה
בלא אישור מוקדם של ועדת המכסות ,בניגוד לתקנה (25ז);

()11

לא חתם על הסכם לשימוש משותף במכון חליבה או לא
העביר ממנו העתק לוועדת המכסות ,בניגוד לתקנה (25ח);

()12

לא הודיע לוועדת המכסות על החלטת צדדים להסכם
לשימוש משותף במכון חליבה לסיים את ההסכם או על
החלטת צד אחד לפרוש ממנו ,בניגוד לתקנה (25י).

תחילה
והוראות
מעבר

( .43א)

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן (להלן -
יום התחילה).

(ב)

אישור שניתן לשותפות בין יצרנים לפני יום התחילה ,לפי
החוק וסעיף 5ב לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור
חלב) ,התשכ"ז –  ,1967והיה בתוקף ערב יום התחילה ,יראו
אותו כהיתר לשותפות שניתן לפי תקנות אלה ,כל עוד לא
בוטל.

(ג)

היתר לשימוש משותף במכון חליבה ,אשר ניתן כדין לפני
יום התחילה והיה בתוקף ערב יום התחילה ,יראו אותו
כהיתר לשימוש משותף במכון חליבה שניתן לפי תקנות
אלה ,כל עוד לא בוטל.

יאיר שמיר
ח' באב התשע"ד ( 4באוגוסט )2014

שר החקלאות ופיתוח הכפר
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שיתופיים
יצרנים
של של
מכסות
(העברת
בענף
שיתופיים
יצרנים
מכסות
החלבהעברת
משקהחלב (
תכנוןמשק
תקנותתכנון
תקנות
2015
התשע”ה -
הבקר),
2015
התשע"ה –
בענףהבקר),
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12ו 38 -לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א – ( 2011להלן -החוק),
בהתייעצות עם מועצת החלב ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:

פרק א' :הגדרות
הגדרות

1

בתקנות אלה –
"היקף מכסת הייחוס במשק השיתופי"  -אחד מאלה:
()1

בשנת  3.6 – 2014מיליון ליטרים;

()2

בכל אחת מהשנים שלאחר שנת  – 2014היחס בין היקף
הייצור המקומי הכולל של חלב בקר שנקבע באותה שנה לפי
סעיף (4א) לחוק ,לבין היקף הייצור המקומי הכולל של חלב
בקר שנקבע בצו תכנון משק החלב (קביעת היקף הייצור
המקומי הכולל לשנת  ,)2014התשע"ד –  ,2013כפול 3.6
מיליון ליטרים;

"ועדת המכסות" – כמשמעותה בסעיף  5לחוק;
"יום פנייתה של ועדת המכסות"  -המועד שבו נשלחה הפנייה
מוועדת המכסות לפי חותמת הדואר או לפי רישומי הדואר
האלקטרוני של ועדת המכסות ,לפי העניין;
"יישובי עוטף עזה"  -יישובי עוטף עזה כהגדרתם בהחלטת
הממשלה מס'  ,2017מיום כ"ו בטבת התשע"ד ( 21בספטמבר
;)2014
"יצרן שיתופי"  -כל אחד מאלה:
( )1

קיבוץ או מושב שיתופי ;

( )2

יצרן שבעת שהוקצתה לו מכסת חלב לראשונה היה קיבוץ או
מושב שיתופי;

() 3

יצרן שהוא אגודה שיתופית שחברים בה עד שלושה קיבוצים
או מושבים שיתופיים (להלן – אגודה) ,ושנקבעה לו מכסה
לפי דין לפני תחילתו של החוק;
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"יצרן שיתופי בשותפות" -יצרן שיתופי שקיבל היתר לייצר את
מכסתו במסגרת שותפות עם יצרן אחר לפי סעיף (7ה)( )2לחוק,
ובשנה השוטפת ייצר את מכסתו במסגרת שותפות יצרנים כאמור;
"יצרן מקבל" -יצרן שיתופי המבקש לקבל מנת מכסה מועברת לפי
תקנות אלה ,ואולם לעניין יצרן שיתופי כאמור שהוא אגודה – יראו
כל אחד מהקיבוצים או המושבים השיתופיים החברים בה ואשר
ויתרו על מכסתם לטובתה כיצרן מקבל ,שהיקף מכסתו הוא היקף
מכסת האגודה ,מחולק במספר חבריה;
"יצרן פורש" – יצרן שיתופי המבקש לפרוש מייצור חלב ולפדות את
מכסתו;
"מנת מכסה" – חלק ממכסה.

פרק ב' :העברת מכסה של יצרן שיתופי
הודעה על

2

יצרן פורש רשאי להודיע לוועדת המכסות על בקשתו לפרוש מייצור
חלב ולהעביר את מכסתו לפי תקנה  ,8אם חלפו  5שנים מיום שהחל
לייצר חלב במשקו או במשקו של אחר בשותפות יצרנים לפי דין.

בקשה
לפרישה
ולהעברת
מכסה
בדיקת
הבקשה
לפרישה
וקביעת היקף
המכסה
המועברת

3

(א) ועדת המכסות תבדוק את בקשת היצרן הפורש כאמור בתקנה
 2ותודיע לו בכתב ,בתוך  14ימים מיום קבלת הבקשה במועצת
החלב ,מהו היקף המכסה המותר להעברה (להלן – היקף
המכסה המועברת) ,ועל התמורה שלה יהיה זכאי בעד העברת
מכסתו; ועדת המכסות תודיע על התמורה האמורה לפי
התמורה האחרונה שנקבעה עד אותה עת לפי תקנה 17
לתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים  2014עד
 2016ומדיניות הפיתוח לשנת  2014בענף הבקר) (הוראת שעה),
התשע"ד – .2014
(ב)

ועדת המכסות תחליט על היקף המכסה המועברת לפי מכסת
החלב שנקבעה ליצרן באותה שנה ,בניכוי תוספות מכסה
שהוקצו לו בשלוש השנים האחרונות לרבות השנה שבה
הוגשה הבקשה ,אם הוקצו ,ולמעט מנות מכסה שהועברו לו
מיצרן אחר.
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זכות סירוב

4

(א) קיבלה ועדת המכסות הודעה של יצרן שיתופי בשותפות לפי

ראשונה
לשותפים

תקנה  ,2והשותפות שבמסגרתה עסק בייצור חלב התקיימה
במשך חמש שנים רצופות ,או יותר לפי דין ,תפנה ועדת

ומחיר ליטר

המכסות ליצרנים האחרים השותפים בשותפות ותודיע להם
על זכאותם לקבל את מכסתו של היצרן האמור בעד התמורה

מכסה
המועבר

האמורה בתקנה ( 3א).

לשותפים

(ב)

יצרן שותף שוועדת המכסות פנתה אליו לפי תקנת משנה (א),
רשאי להודיע לוועדת המכסות ,בתוך  21ימים מיום פנייתה
אליו ,על בקשתו לקבל את מכסת היצרן המבקש לפרוש לפי
תקנה  ,2או חלק ממנה.

(ג)

דוגמת טופס לבקשה לפי תקנת משנה (ב) תפורסם באתר
האינטרנט של מועצת החלב.

(ד)

לא הודיע יצרן שותף על בקשתו לקבל את מכסת היצרן
הפורש ,לפי תקנת משנה (ב) ,תקיים ועדת המכסות הליך
להעברת מכסתו של היצרן הפורש ,כמפורט בתקנה .8

תנאים לקבלת 5

תנאי הסף לקבלת מכסה הם כלהלן:

מכסה
מועברת

( )1

היצרן השיתופי הוא אחד מאלה:
(א) מושב שיתופי או קיבוץ שחברים בו שישים חברים או
יותר;
(ב) מושב שיתופי או קיבוץ שחברים בו פחות משישים
חברים ,שהמשרד אישר שהוא הגיש לו תכנית לצמיחה
דמוגרפית להנחת דעתו בתוך  14ימים מיום הפרסום לפי
תקנה ;)1(8

( )2

ליצרן שיתופי שאינו יישוב מיישובי עוטף עזה – הוא עסק
בייצור חלב ,במשקו או בשותפות כדין במשקו של אחר ,בכל
אחת משלוש השנים הרצופות הקודמות למועד בחינת
בקשתו בידי ועדת המכסות.
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סדר עדיפות

6

(א) סדר העדיפות ליצרנים מקבלים בכל הליך העברת מכסות הוא
כמפורט להלן ,מהגבוה לנמוך:
()1

(תיקון התשע"ה)

יצרן מקבל שהוא יישוב בתחום מועצה אזורית של
המועצה האזורית שאליה משתייך היצרן הפורש,
ובלבד שהוא נמצא באזור עדיפות לאומית ,והיקף
מכסתו אינו עולה על היקף מכסת הייחוס במשק
השיתופי .בפסקה זו – "מועצה אזורית" ו "תחום
מועצה אזורית" – כהגדרתם בצו המועצות המקומיות
(מועצות אזוריות) ,התשי"ח – ;1958

()2

בשנים  2014עד  – 2019יצרן מקבל שהוא יישוב
מישובי עוטף עזה ,שמכסתו נמוכה מהיקף מכסת
הייחוס במשק השיתופי ,ובלבד שהוא עסק בייצור
חלב ,במשקו או בשותפות כדין במשקו של אחר ,בכל
אחת משלוש השנים הרצופות הקודמות למועד בחינת
בקשתו בידי ועדת המכסות;

()3

בשנים  2014עד  – 2019יצרן מקבל שהוא יישוב
מיישובי עוטף עזה;

()4

יצרן מקבל באזור עדיפות לאומית ,שלא קיבל מנת
מכסה באותו הליך העברת מכסה לפי פסקאות ( )1עד
( ;)3סדר העדיפות בין יצרנים מקבלים כאמור בפסקה
זו ייקבע לפי היקף מכסתם ,מהקטן לגדול;

()5

יצרנים מקבלים שאינם מנויים בפסקאות ( )1עד (;)4
סדר העדיפות בין יצרנים מקבלים כאמור בפסקה זו
ייקבע לפי היקף מכסתם ,מהקטן לגדול.

(ב)

בתקנה זו" ,אזור עדיפות לאומית" – כמשמעותו בחוק
ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית
הכלכלית לשנים  2009ו ,)2010 -התשס"ט –  ,2009ולפי
החלטת הממשלה מס'  667מיום כ"ח באב התשע"ג (4
באוגוסט .)2013
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מגבלות על

7

(א) ועדת המכסות לא תעביר בהליך העברה לפי תקנות אלה ליצרן

העברת מנות
מכסה

מקבל שמתקיים בו האמור בתקנה (6א( )1או ( ,)2מנת מכסה
שהיקפה עולה על הנדרש להשלמת מכסתו הכוללת להיקף

ליצרנים

מכסת הייחוס במש השיתופי.

מקבלים

(ב)

ועדת המכסות לא תעביר בהליך העברת מכסה לפי תקנות
אלה ליצרן מקבל שמתקיים בו האמור בתקנה (6א)( ,)3מנת
מכסה בהיקף העולה על  100,000ליטרים; הועברה ליצרן
כאמור ,באותו הליך העברת מכסות ,מנת מכסה בהיקף הקטן
מ  100,000 -ליטרים לפי תקנה (6א( ,)2רשאית ועדת המכסות
להעביר לו מנת מכסה נוספת ,בהיקף הנדרש להשלמת מנת
המכסה הכוללת המועברת לו באותו הליך העברת מכסה ל -
 100,000ליטרים.

(ג)

ועדת המכסות לא תעביר בהליך העברת מכסה לפי תקנות
אלה ליצרן מקבל לפי תקנה (6א)( )4או ( ,)5מנות מכסה בהיקף
כולל העולה על  40,000ליטרים.

(ד)

ועדת המכסות לא תעביר ליצרן מקבל אחד בהליך העברת
מכסה לפי תקנות אלה ,מנות מכסה בהיקף כולל העולה על
 10%מהיקף מכסת הייחוס במשק השיתופי.

(ה) היה והקצאת מנות המכסה לכל היצרנים המקבלים הזכאים
לקבלת מנת מכסה לפי פסקה ( )2( ,)1או ( )3שבתקנה (6א)
תעלה על יתרת היקף המכסה המועברת שנותרה להקצאה,
תחולק היתרה האמורה בין כל היצרנים הזכאים לפי אותה
פסקה באופן שווה.
הליך העברת
מכסה

8

ועדת המכסות תבצע הליך להעברת מכסה של יצרן פורש שמסר
הודעה לפי תקנה  ,2כמפורט להלן:
( )1

ועדת המכסות תפרסם באתר האינטרנט של מועצת החלב
הודעה על קיומו של הליך העברת מכסה של היצרן הפורש
ואת המחיר להעברה לפי תקנה (4א);

( )2

ועדת המכסות תפנה ליצרנים שיתופיים שמתקיימים בהם
תנאי הסף לקבלת מכסה לפי תקנה  ,5בהתאם לסדר
העדיפות המפורט בתקנה  ,6ותודיע להם על זכאותם לקבל
מנת מכסה בתמורה האמורה בתקנה (3א) ,ומגבלות
המפורטות בתקנה ;7
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( )3

יצרן שיתופי שקיבל הודעה לפי פסקה ( ,)2ימסור לוועדת
המכסות הודעה בכתב ,בתוך  14ימים מיום קבלת ההודעה,
אם הוא מעוניין לקבל מנת מכסה במסגרת הליך העברת
המכסה ,ומהי מנת המכסה שהוא מבקש ומתחייב לקבל;
מנת המכסה תצוין בהודעה ובהתחייבות במספר שהוא
מכפלה של  ;10,000דוגמת טופס להודעת היצרן לפי פסקה זו
תפורסם באתר האינטרנט של מועצת החלב;

( )4

התקבלו הודעות לפי פסקה ( ,)3תעביר ועדת המכסות את
מנות מכסה בין היצרן הפורש ליצרן מקבל לפי תקנות  9ו-
 ,10לפי סדר העדיפות ליצרנים מקבלים לפי תקנה  6מהגבוה
לנמוך ,במגבלות הקבועות בתקנה  ,7עד להעברת מלוא
מכסתו של היצרן הפורש.

הודעה על
העברת

9

התקיים האמור בתקנה  )3(8תודיע על כך ועדת המכסות ליצרנים
שמסרו הודעות לפי התקנה האמורה וכן תודיע על היקף מנות
המכסה המועברות לפי תקנות אלה ועל המועד להעברת התשלום

מכסות

בעד העברת מנות מכסה ביניהם; הודעות לפי תקנה זו יימסרו
בדואר לפי כתובת היצרן הרשומה במועצה ,ואם מסר למועצה
כתובת דואר אלקטרוני והסכים כי הודעות לפי תקנה זו יישלחו לו
בדואר אלקטרוני  -בדואר אלקטרוני.
העברת
התשלום
והעברת
מכסות

10

(א)

יצרן מקבל שקיבל הודעה מוועדת המכסות לפי תקנה 9
ישלם ליצרן פורש את התמורה לפי תקנה (3א) ,בתוספת מס
ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו – .1975

(ב)

ועדת המכסות תאשר את העברת מנות המכסה ליצרן מקבל
שקיבל הודעה לפי תקנה  ,9רק לאחר שקיבלה הודעה בכתב
מהיצרן הפורש על קבלת מלוא התמורה בעד מנת המכסה
לפי תקנת משנה (א) ,במועד שהודיעה עליו לפי תקנה .9
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פרק ג' :הוראות כלליות לעניין העברת מכסות
מעמדה של
מנת המכסה
המועברת

11

(א)

מנת מכסה שהועברה ליצרן מקבל לפי תקנות אלה ,היא
חלק ממכסתו לכל דבר ועניין.

(ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א) ,בשנה שבה התבצעה
העברת מנת מכסה ליצרן מקבל ,תהווה תוספת המכסה חלק
יחסי ממכסתו לפי מספר הרבעונים שנותרו מיום קבלת
המכסה עד סוף השנה.

ט בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר )2014

יאיר שמיר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
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ליטר חלב),
תקנות
של ליטר
מזעריים של
מחירים מזעריים
לעדכוןמחירים
(מנגנון לעדכון
תקנות תכנון משק החלב (מנגנון
2012
התשע"ב 2012 –-
התשע”ב
בתוקף סמכותנו לפי סעיף (44ב) לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א ( 302011 -להלן –החוק),
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אנו מתקינים תקנות אלה:
הגדרות

.1

(תיקון
התשע"ד)

בתקנות אלה:
"הפחתת ההתייעלות המואצת"  1.7 -אגורות לליטר בשנה;
"למ"ס מחירים" -ירחון המחירים האחרון שפרסמה הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה לפני מועד העדכון כאמור בתקנה ;10
"למ"ס חקלאות" -פרקי מדד מחירי תשומה בחקלאות שבלמ"ס
מחירים;
"מדגם סטטיסטי מייצג"  -מדגם סטטיסטי מייצג של כלל
הרפתות [או חלקן] ,שייקבע לפי תקנה ;3
"סקר" –סקר הוצאות ייצור ,תנובות חלב ותפוקות בשר בשנה
שלמה ,על פי מדגם סטטיסטי מייצג;
"רבעון"  -תקופה של  3חודשים שתחילתה ב 1-בינואר ,ב1-
באפריל ,ב 1-ביולי או ב 1-באוקטובר ,לפי העניין;
"שיעורים נורמטיביים של רכיבי חלב" – שיעורים ממוצעים של
שומן וחלבון בכל החלב שנקלט במחלבות מורשות בשנת
הסקר ,על פי דיווחיהן למועצת החלב;
"שיעור הפריון" –  0.5%לרבעון במצטבר.

ועדת היגוי

.2

(א)

המנהל הכללי של המשרד ימנה ועדה לקביעת
העקרונות והשיטות לעריכת הסקר ,להנחיית עורכי
הסקר בתקופת ביצועו ,ולאישור הסקר לאחר ביצועו
(להלן -וועדת ההיגוי).

(ב)

בוועדת ההיגוי יהיו שבעה חברים בהרכב שלהלן:
שלושה נציגי המשרד ,שאחד מהם יהיה היושב
הראש; נציג משרד האוצר; נציג מועצת החלב;

 30ס"ח תשע"א ,עמ' .762
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נציג המחלבות ונציג ארגון המייצג את רוב היצרנים
(להלן  -הארגון היציג) שהוא מומחה בתחום כלכלת
הרפת.
(ג)

נציג המחלבות בוועדת ההיגוי ייבחר בהצבעה על ידי
המחלבות החברות במועצת החלב.

(ד)

ועדת ההיגוי רשאית לקבוע מדד חלופי לתשומות
כמצוין בתקנה ()1(10ב) עד (ה) ו  )4( -ולהכנסות מבשר
כמצוין בתקנה ()4(10א) ו ( -ג) ,ובלבד שהוא מהימן
ותואם את השינויים במחיר התשומה באותה פסקה.

(ה)

בכל ישיבות ועדת ההיגוי ייערך פרוטוקול אשר ישקף
את עיקרי הדברים שנאמרו ואת ההחלטות שנתקבלו
בה; יושב ראש ועדת ההיגוי יאשר את הפרוטוקול
בחתימתו.

קביעת מדגם .3
סטטיסטי

(א)

ועדת ההיגוי תמנה מומחה בעל תואר שלישי לפחות
בסטטיסטיקה (להלן  -מומחה) ,אשר ימליץ לפניה על

מייצג

הרכב המדגם הסטטיסטי המייצג ומאפיינים נוספים

(תיקון

שלו ,שתקבע ועדת ההיגוי.

התשע"ד)

(ב)

לאחר קבלת המלצות המומחה לפי תקנת משנה (א),
תקבע ועדת ההיגוי את היקפו ,הרכבו ומאפייניו של
המדגם הסטטיסטי המייצג.
על אף האמור בתקנותמשנה (א) ו( -ב) ,בשנת 2015

(ג)

ייקבע היקפו של המדגם הסטטיסטי המייצג כך
שיכללו במדגם רק רפתות של יצרנים שמכסתם
גבוהה מ 600 -אלף ליטר ,ובלבד שהיקף הרפתות שלא
ייצוג במדגם לא יעלה על  10%מהרפתות ,והרפתות
שלא ייוצגו במדגם יהיו הרפתות הקטנות ביותר.

ועדת יישום

.4

(א)

המנהל הכללי של המשרד ימנה ועדה ליישום תקנות
אלה ולחישוב המחירים המזעריים לפי סעיף (44א)
לחוק ,לפיהן (להלן -ועדת היישום).
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(ב)

בוועדת היישום יהיו ארבעה חברים בהרכב שלהלן:
נציג המשרד ,נציג משרד האוצר ,נציג מועצת החלב
ונציג הארגון היציג שהוא מומחה בתחום כלכלת
הרפת; נציג המשרד יהיה יושב ראש הוועדה.

(ג)

וועדת היישום תקבע מחירים ותעריפים שצוינו בטור ב'
בתקנה ()1(10ב) עד (ה)()3( ,ב) ו ,)4( -בהתאם להנחיות
ועדת ההיגוי .לצורך קביעה כאמור רשאית ועדת
היישום לדרוש ולאסוף נתונים מהימנים מיצרנים,
ספקים ומשווקים של תשומות ולשמוע מומחים ובעלי
ידע בתחומים אלה.

(ד)

החלטות ועדת היישום יינתנו ברוב דעות; היו הדעות
שקולות ,תכריע דעת היושב ראש.

(ה)

בכל ישיבה של ועדת היישום ייערך פרוטוקול אשר
ישקף את עיקרי הדברים שנאמרו בה ואת ההחלטות
שהתקבלו בה.

עריכת סקר

.5

(א)

תיקון

אחת לשנתיים תערוך ועדת ההיגוי סקר .הסקר ייערך
באמצעות ספק שתבחר מועצת החלב באישור ועדת
ההיגוי לפי הכללים החלים עליה לפי כל דין (להלן –
הספק).

התשע"ד)

(א )1על אף האמור בתקנת משנה (א) ,לא ייערך סקר בשנת
 ,2013ויחולו לעניין זה הוראות תקנת משנה (ז).
(ב)

הספק יגיש לוועדת ההיגוי את תוצאות הסקר עד 30
בספטמבר של השנה העוקבת לשנה שנערך בה הסקר.

(ג)

ועדת ההיגוי תנחה את הספק כיצד לערוך את הסקר,
לרבות לעניין אופן חישוב סעיפי העבודה העצמית
והריבית על ההון ,כל שהעבודה העצמית תחושב על פי
עלויות העסקה לפי השכר הממוצע במשק לעובדים
ישראלים.

(ד)

הספק יפעל לעריכת הסקר לפי העקרונות ,השיטות
וההנחיות שתמסור לו ועדת ההיגוי.
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(ה)

הספק ומועצת החלב יגישו את תוצאות הסקר ,לרבות
דוחות ביניים במהלך תקופת עריכתו ,להערותיה
ולאישורה של ועדת ההיגוי.

(ו)

ועדת ההיגוי רשאית ,בהודעה מנומקת בכתב ,שלא
לאשר סקר שהוגש לה; הודיעה ועדת ההיגוי לספק
ולמועצת החלב על אי אישור הסקר ,יתוקנו הפגמים
שפורטו בהודעה בתוך שלושה חודשים מיום קבלתה.

(ז)

לא אושר סקר כאמור בתקנת משנה (ה) ,ייערך חישוב
העלויות האמור בתקנה  6על פי תוצאות הסקר האחרון
שאישרה ועדת היגוי לפי תקנות אלה או שאישרה ועדה
שמילאה את תפקידיה לפני תחילתן של תקנות אלה.

חישוב
עלויות

.6

(א)

לפי תוצאות הסקר ולאחר אישור ועדת ההיגוי לפי
תקנה (5ה) ,תערוך ועדת היישום חישוב עלויות לחלב
שיש בו שיעורים נורמטיביים של רכיבי חלב ,כמפורט
להלן:
()1

עלות ייצור החלב בשנה לפרה תייצג את סך כל
הוצאות הייצור השנתיות לפרה ולעגלה נלווית,
בניכוי ההכנסות מבשר והכנסות אחרות שאינן
ממכירת חלב ,לפי תוצאות הסקר;

()2

עלות ייצור ליטר חלב תייצג את עלות הייצור
כאמור בפסקה (,)1כשהיא מחולקת בתנובת
החלב בתמורה לפרה לפי ממוצע התנובה הארצי
על פי תוצאות הסקר; לעניין זה" ,חלב בתמורה"
 חלב המיועד לשיווק ולצריכה עצמית למעטחלב המיועד להגמעת עגלים.

(ב)

חישוב העלויות לפי תקנת משנה (א) וניכוי הפריון
הרבעוני לפי תקנה  )4(7יופעלו מיום יישום הסקר ,ויהיו
תקפים החל בשנה העוקבת למועד אישור הסקר בוועדת
ההיגוי לפי תקנה (5ב) ,ועד ליישום הסקר הבא.
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תחשיבי
למחיר
הרבעוני
ועדכונו
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בסיס

.7

וועדת היישום תחשב את המחיר ברבעון לליטר חלב (להלן -
המחיר הרבעוני) לפי כללים אלה:
()1

מחיר חודשי לליטר חלב בעל שיעורים נורמטיביים של
רכיבי חלב יחושב מדי חודש בחודשו ,לא יאוחר
משבעה ימים לאחר פרסום למ"ס מחירים לאותו

(תיקון

חודש ,לפי עלות ייצור ליטר חלב כאמור בתקנה (6א)
ויעודכן לפי תקנה  ,10בניכוי שיעור הפריון המצטבר

התשע"ד)

עד אותו רבעון;
()2

בסוף כל רבעון יחושבו המחירים החודשיים באותו
רבעון כממוצע משוקלל על פי התפלגות חודשית
ארצית של מכסות שחולקו באותה שנה לפי סעיף 7
לחוק;

()3

המרכיב הזמני לחישוב המחיר הרבעוני לליטר חלב
לרבעון עוקב ,יהיה הפער ,בין שלילי ובין חיובי ,שבין
הממוצע המשוקלל לפי פסקה ( )2ברבעון שקדם לו
ובין המחיר הרבעוני שלו;

()4

המחיר הרבעוני לליטר חלב לרבעון יחושב בסוף
הרבעון הקודם לו ,לא יאוחר משבעה ימים לפני תום
הרבעון ,על פי המחיר החודשי לליטר חלב של החודש
האחרון ברבעון הקודם לפי פסקה ( ,)1בניכוי שיעור
הפריון המצטבר לאותו רבעון ,ובתוספת המרכיב
הזמני לפי פסקה ( )3ובתוספת היטל לפי סעיף  28או
לפי סעיף  45לחוק ,לפי העניין (להלן  -היטל);

()5

המחיר הרבעוני לליטר חלב לפי פסקה ( )4יבוטא
בשקלים חדשים לליטר ויעוגל עד למאית האגורה;

()6

על אף האמור בפסקה ( ,)4רשאית ועדת היישום לכלול
בחישוב המחיר הרבעוני לליטר חלב ,שינויים עתידיים
בפרטי טור א' בתקנה  ,10ובלבד שהם צפויים בוודאות
קרובה ומנימוקים שיירשמו בפרוטוקול הישיבה;

()7

על אף האמור בפסקה ( ,)4בכל אחת מהשנים  2013עד
 2016תנוכה ,אחת לשנה ,הפחתת ההתייעלות
המואצת כשהיא מעודכנת לפי השינוי במדד המחירים
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לצרכן של חודש ספטמבר  2012שפרסמה הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,מחישוב המחיר הרבעוני
לליטר חלב; ניכוי הפחתת ההתייעלות המואצת יבוצע
בשנת  2013ביום  1באוקטובר ,ובשנים  2014עד - 2016
ביום  1ביולי.
קביעת
המחירים

.8

(א)

הרבעוניים

בתקנה זו" ,מקדם ערך חלבון"" ,מקדם ערך שומן"
ו"מקדם ערך נוזלים"  -הערכים שייקבעו לפי תקנת
משנה (ג);

(ב)

המחיר המזערי לפי סעיף (44א) לחוק למשך כל רבעון
הוא:
()1

לליטר חלב בעל שיעורים נורמטיביים של רכיבי
חלב  -המחיר הרבעוני לליטר חלב לפי תקנה
;)5(7

()2

לליטר חלב בעל שיעורים שונים משיעורים
נורמטיביים של רכיבי חלב  -סך כל המחירים
המפורטים להלן ובתוספת ההיטל:
(א) המחיר הרבעוני לפי תקנה  )5(7בניכוי
ההיטל ,כפול מקדם ערך חלבון;
(ב) המחיר הרבעוני לפי תקנה  )5(7בניכוי
ההיטל ,כפול מקדם ערך שומן;
(ג)

(ג)

המחיר הרבעוני לפי תקנה
ההיטל ,כפול מקדם ערך נוזלים.

 )5(7בניכוי

ועדת ההיגוי תקבע את הערכים הנקובים בתקנת
משנה (א) ,לפי שיעורי רכיבי החלב הנורמטיביים
בליטר חלב ובהתאם ליחסי שומן – חלבון – נוזלים
כפי שקבעה מועצת החלב ,ובלבד שסך כל המחירים
לפי תקנה (7ב) בחלב בעל שיעורים נורמטיביים של
רכיבי חלב יהיה שווה למחיר הרבעוני לליטר חלב לפי
תקנה .)5(7
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(ד)

יושב ראש ועדת ההיגוי יפרסם באתרי האינטרנט של
המשרד ושל מועצת החלב הודעה לעניין עדכון
הערכים לפי תקנת משנה (ג) ,תוך  30ימים מיום
העדכון.

פרסום

.9

(א)

המחירים
ותוקפם

המנהל הכללי של המשרד יפרסם מוקדם ככל האפשר
ועד תחילתו של רבעון בהודעה באתרי האינטרנט של
המשרד ושל מועצת החלב ,את המחיר הרבעוני לליטר
חלב לפי תקנה (8ב)( ,)1וכן את המחיר הרבעוני
לקילוגרם חלבון ,לקילוגרם שומן ולליטר נוזלים לפי
תקנה (8ב)( ,)2ובתוך  30ימים מיום תחילתו של רבעון
 -בהודעה ברשומות.

(ב)

המחירים כאמור בתקנה (8ב) יהיו תקפים החל ביום
הראשון של הרבעון ולמשך כל אותו רבעון ,אף אם
עדיין לא פורסמו ברשומות.

.10

המחיר לליטר חלב לפי תקנה (6א) ומחיר המטרה
כהגדרתו בסעיף  44לחוק לגבי חלב בעל שיעורים
נורמטיביים של חלבון ושומן ,אם טרם נערך סקר לפי
תקנות אלה ,יעודכנו לפי הפרטים שבטור א' להלן ,לפי
מדדים או נתונים שבטור ב' לצדו ובמועדים
המפורטים בטור ג' שלצדם:

טור א'
פרטים
( )1תשומות
ישירות

טור ב'
מדדים או נתונים

טור ג'
מועדים

(א)

מזון מרוכז

מדד תערובת בקר
בל.מ.ס חקלאות

מדי חודש בחודשו

(ב)

מזון אחר

מחיר השוק ,כפי

לאחר שינוי של 5%

שקבעה ועדת היישום

מהנתון האחרון ששימש

לפי תקנה (4ב) ,או מדד
אחר שקבעה ועדת

לקביעת המחיר החודשי
לליטר חלב או פעם

ההיגוי לפי תקנה (2ד).

בשנה ,לפי המוקדם
מביניהם.
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(ג)

עזרה וטרינרית תעריף שירותים

לאחר שינוי של 5%

ווטרינרים לנקבת בקר במצטבר בכלל הנתונים
לחלב כפי שנקבע על ידי או המדדים האחרונים
ועדת היישום לפי תקנה בפסקאות משנה (ג) עד
(יד) ששימשו לקביעת
(4ב) ,או מדד אחר
שקבעה ועדת ההיגוי
לפי תקנה (2ד).

המחיר החודשי לליטר
חלב או פעם בשנה לפי
המוקדם מביניהם.

(ד)

הזרעה

תעריף לראש נקבה כפי

מלאכותית

שקבעה ועדת היישום
לפי תקנה (4ב) או מדד
אחר שקבעה ועדת
ההיגוי לפי תקנה (2ד).
מחיר שוק של רפד כפי

(ה)

רפד

(ו)

טרקטורים

מדד טרקטורים בלמ"ס
חקלאות

(ז)

ענפי עזר

מדד תשומות בענפי

ושונות

הצומח בלמ"ס חקלאות

אחזקה

מדד ציוד וחלפים

וחומרים

בלמ"ס חקלאות

(ט)

ביטוח מבנים

מדד ביטוח בלמ"ס

(י)

חשמל

מדד חשמל בלמ"ס
חקלאות

(יא)

מים

מדד מים בלמ"ס
חקלאות

שקבעה ועדת היישום
לפי תקנה (4ב) ,או מדד
אחר שקבעה ועדת
ההיגוי לפי תקנה (2ד).

(ח)

חקלאות
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(יב)

ושפכים

בלמ"ס חקלאות

(יג)

מנהלה-
משרדיות

מדד הנהלת חשבונות,
שרותי מחשב ,צרכי

(יד)

מנהלה – רכב

תקנות תכנון משק החלב מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב

טיפול בזבל

מדד מסים ואגרות

משרד וכו' בלמ"ס
חקלאות.
מדד רכב ואחזקתו
בפרק מדד המחירים
לצרכן בלמ"ס מחירים.
( )2הוצאות
עבודה:

סעיפי עבודה:

שכר ממוצע למשרת

בחודש האחרון בכל

עבודה עצמית ,עבודה שכיר במחירים שוטפים רבעון וכן בסוף כל שנה
שכירה ורכיבי עבודה מנוכי עונתיות ,במשרות
ישראלים ,בפרק עבודה
בהוצאות המנהלה
ושכר בירחון
הסטטיסטי לישראל
שמפרסמת הלשכה
המרכזית
לסטטיסטיקה ,האחרון
שפורסם לפני מועד
העדכון.
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( )3הוצאות
הון:

(א)

פחת וריבית על שקלול המדדים שלהלן
ההון הדומם

לאחר שינוי של 5%

בשיעורים המפורטים

מהנתון האחרון בסעיף
זה ששימש לעדכון

( )1מדד כללי של
תשומה בבניה למגורים

המחיר החודשי לליטר
חלב ,ולפחות אחת

בלמ"ס מחירים,
בשיעור ;70%

לשנה.

לצידם:

( )2מדד מכונות וציוד
במבנים לבעלי חיים,
בלמ"ס חקלאות,
בשיעור .30%
(ב)

ריבית להון

על פי ההתייקרות

החי ושינוי ערך הממוצעת של הוצאות
האינוונטר החי הייצור כפי שקבעה
ועדת היישום לפי תקנה
(2ד).
( )4הכנסות
מבשר:

ממוצע משוקלל של
מחיר בקר במכרזים

(א)

מדי חודש.

למכירת בקר ב12 -
החודשים שקדמו
ערך בשר פרות

למועד העדכון ,כפי
שקבעה ועדת היישום
לפי תקנה (4ב) ,או מדד
אחר שקבעה ועדת
ההיגוי לפי תקנה (2ד).
ממוצע משוקלל של

(ב)

מחיר בקר לפי פרסום
חודשי של הארגון
ערך עגלים
בגיל שבוע

המייצג את רוב
היצרנים ,ב12 -
החודשים שקדמו
למועד העדכון ,כפי
שקבעה ועדת היישום
לפי תקנה (4ב) ,או מדד
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תקנות תכנון משק החלב מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב

אחר שקבעה ועדת
ההיגוי לפי תקנה (2ד).

חוק תכנון משק החלב ,התשע”א 2011-
אנו שמחים להגיש לכם חוברת מעודכנת של חוק תכנון משק החלב.
חוק החלב הוא החוק שמסדיר את התנהלות משק החלב במסגרת של חקיקה
ראשית ותקנות .מאז פרסום החוק ברשומות נוספו תקנות בהתאם למתחייב
מסעיפי החוק השונים.
לחוברת החוק מצורפות גם התקנות הבאות:
תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע”ד2014-
תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסה של יצרנים שיתופיים בענף הבקר),
התשע"ה2015-
תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב),
התשע”ב2012-

(ג)

ערך יציאת
עגלות

חישוב

.11

נוסף על עדכון תקופתי של המחיר החודשי לליטר

(א)

חלב לפי טור ג' בתקנה  ,10תוסיף ועדת היישום

השכר

לחישוב הוצאות העבודה בכל חודש בשנה עוקבת ,את
החלק השנים עשר של ההפרש ,בין חיובי ובין שלילי,
שבין ממוצע הסטטיסטיקה לממוצע המחושב.
בתקנה זו -

(ב)

"הממוצע המחושב" – ממוצע שנים עשר המדדים
החודשיים בשנה הקודמת שחושבו לפי תקנה ;)2(10

אנו ממשיכים לעבוד על התקנת תקנות נוספות שמתחייבות לפי פרקי החוק ,נעדכן
את החוברת גם בעתיד עם תקנות חדשות שיתווספו.

"ממוצע הסטטיסטיקה"  -שכר ממוצע שנתי למשרת
שכיר במחירים שוטפים מנוכי עונתיות לגבי משרות

בכל שאלה שקשורה בחוק או בתקנות ניתן להתייעץ עם היועצת המשפטית
של וועדת המכסות או עם חברי הוועדה בפניה למחלקה המשפטית של מועצת
החלב או בפנייה לוועדת המכסות באמצעות אתר מועצת החלב שכתובתו
 www.milk.org.ilאו באמצעות המייל של המועצה .office@milk.org.il
בברכה,
מיכל קראוס

ישראלים שפורסם בירחון הסטטיסטי לישראל
שהוצא לאור באותה שנה על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.

ב' בניסן התשע"ב ( 25במרץ )2012

אורית נוקד

שרת החקלאות ופיתוח הכפר

יובל שטייניץ
שר האוצר

יו"ר ועדת המכסות
מנכ"לית מועצת החלב

תודה לעובדי מועצת החלב על הסיוע בהכנת החוברת

חוק תכנון משק החלב
4/8/18 1:01 PM
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