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מסלול ב'
ברצוני להודיעכם על הליך ניוד רבעוני (מספר  )3להעברת מכסות חלב בקר ,בהתאם לנוהל הניוד הרצ"ב
(להלן – נוהל ניוד ב').
הליך זה ,קובע את אופן העברת המכסות מיצרנים פורשים שמכסתם היא  111,111ליטר ומעלה בלבד,
או של יצרנים המייצרים במסגרת שותפות יצרנים.1

לתשומת ליבכם ,לאור החלטת שר החקלאות ופיתוח הכפר להקצות מתוך התוספת הארצית,
תוספת מכסה בהיקף שלא יעלה על  0מיליון ליטר ,בהליך ניוד רבעוני (מספר  )0ועדת המכסות
תקצה ליצרנים מקבלים ,כהגדרתם בפרק הגדרות שלהלן ,תוספת מכסה לכל ליטר מכסה
מנויד שיקבלו ,כך שיצרן המבקש לקבל מכסה במחיר ראשוני של  ₪ 0.0לכל ליטר ,יהא זכאי
לקבלת מכסה נוספת ללא תשלום בהיקף של  5.00ליטר עבור כל ליטר שינויד.
לדוגמא:
יצרן אשר יבקש לקבל  155,555ליטר במחיר  ₪ 0.0לליטר ,ישלם ליצרן הפורש .₪ 005,555
למכסתו הרשומה תתווסף כמות של  100,555ליטר ,כך שלמעשה שילם היצרן על כל תוספת
המכסה שקיבל  ₪ 1..4לליטר במקום  ₪ 0.0לליטר.

במידה ולא יתקבלו הצעות לקבלת מלוא המכסה מתוך סך המכסות שהוצעו למכירה לא תתבצע
העברת המכסה וועדת המכסות תודיע על הורדת המחיר הראשוני ,כהגדרתו בסעיף  0לנוהל ניוד
ב' ,ב 15-אג'.
היקף המכסה ללא תשלום ירד בהתאמה ל 5.0 -ליטר לכל ליטר מנויד.
 1יצרן ייחשב כיצרן בשותפות אף אם השותפות פורקה במהלך שנת  2102והיצרן לא חזר לייצור חלב באופן עצמאי במשקו.
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יצרנים המבקשים לקבל מכסת חלב במחיר של  ₪ 0.0לליטר (ללא מע"מ) ,יגישו בקשתם על גבי נספח
ג' – "בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך ניוד רבעוני – מסלול ב'" ,עד ליום  04.10.10בשעה .10:55

את ההודעה יש לשלוח לועדת המכסות בדואר (לכתובת הרשומה מטה) או להעביר במסירה אישית
בלבד.
בקשות לקבלת מכסה שלא יועברו במועד – לא ייחשבו במסגרת הליך ניוד זה.

לידיעתכם ,בהליך הניוד הנוכחי (מספר  ,)0תוספת המכסה תתווסף למכסת היצרן המקבל לכל דבר
ועניין מתחילת שנת .0510

להלן מספר הבהרות:
.0
.3
.2
.4
.5

הנספחים יוגשו על ידי היצרנים הרשומים בלבד ,בטפסים מקוריים בלבד.
באחריותו של היצרן לוודא קבלת המסמכים במשרדי המועצה במועד (טל' לבירורים – .)12-9564156
הצעות  /בקשות שיוגשו על ידי מיופה כח של היצרן ,יוגשו בצירוף יפוי כח נוטריוני.
הודעות שישלחו בפקס ו/או בדואר אלקטרוני ,לא יתקבלו.
את הטפסים המצורפים לנוהל ניוד ב' ,ניתן למצוא באתר האינטרנט של מועצת החלב בכתובת –
.www.halavi.org.il

בכבוד רב,

שייקה דרורי
יו"ר ועדת המכסות
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