תקנות תכנון משק החלב (הסדרת ייצור ושיווק חלב וויסות כמויות חלב
הבקר במשק) ,התשע"ו – 2015
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (12ב)(29 ,א) ו 38-לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א( 12011-להלן – החוק),
לאחר התייעצות עם מועצת החלב ובתוקף סמכותנו לפי סעיף (29א) לחוק לעניין תקנות (23 ,19ד),
(34ה) 39 ,38 ,ו(41-א)( )2ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אנו מתקינים תקנות אלה:
פרק א' :הגדרות
הגדרות

.1

בתקנות אלה –
"דירקטוריון המועצה" – דירקטוריון מועצת החלב;
"ההתפלגות"  -התפלגות שיעור ייצור המכסות על פני חודשי השנה,
כמפורט בתוספת;
"חודשי החורף" ו "חודשי הקיץ" – שנקבעו לפי תקנה ;21
"חלב חודשי במכסה" – שיעור המכסה בחודש מסוים ,בהתאם
להתפלגות;
"חלב עודף חודשי" – ההפרש ,חיובי או שלילי ,בין הייצור המצטבר לבין
המכסה המצטברת ,בחודש מסוים;
"ייצור מצטבר" – כמות החלב שיוצרה על ידי יצרן ,במצטבר ,מתחילת
שנה;
"מוצר חלב" – כהגדרתו בסעיף  2לחוק;
"המחיר הרבעוני לליטר חלב במכסה"  -לפי תקנה  8לתקנות מחירים
מזעריים לחלב בקר או לפי חוק הפיקוח על מחירים ,בהתאם לסעיף 13
לחוק;
"מחירי חלב עודף" – שנקבעו לפי תקנה ;20
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"מחלבה חדשה" – מחלבה שלא ייצרה מוצרי חלב בשנה שקדמה לשנה
השוטפת;
"מכסה מצטברת עונתית" – החלק היחסי של המכסה שאמור להיות
מיוצר על ידי יצרן ,לפי ההתפלגות ,באופן מצטבר מתחילת חודשי הקיץ או
מתחילת חודשי החורף ,לפי העניין;
מחלבה מווסתת" – מחלבה שנקבעה לפי תקנה ;27
"מחלבה קולטת" – מחלבה מורשית ,שקיבלה היתר לפי תקנה ;12
"מכסה מצטברת" – החלק היחסי של המכסה שאמור להיות מיוצר על ידי
יצרן ,באופן מצטבר מתחילת השנה ,לפי ההתפלגות;
"מנכ"ל המועצה" – המנהל הכללי של המועצה או עובד אחר של המועצה
שהוא הסמיך לעניין תקנות אלה ,כולן או מקצתן ,ולעניין תקנות (19ו),
(28א) 35 ,ו - 41-המנהל הכללי של המועצה בלבד.
"מפעיל מתקן ייבוש" – תאגיד המחזיק ומפעיל מתקנים לייבוש חלב בקר
ולחיבוץ חמאה מחלב בקר ,שהוכר על ידי מועצת החלב;
"עודפי חלב" – כמויות חלב שלא יוצרו מהם מוצרי חלב;
"קרן ויסות" – קרן המנוהלת לפי תקנה ;19
"השנה השוטפת" – השנה בה נבחנת הבקשה או נדון הנושא ,לפי העניין;
"תקנות מחירים מזעריים לחלב בקר"  -לתקנות תכנון משק החלב (מנגנון
2

לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב) ,התשע"ב – . 2012
פרק ב' :כללי
דרכי הוויסות
והסדרת הייצור

.2

מועצת החלב תסדיר את הייצור והשיווק של חלב ותווסת את כמויות

 2ק"ת תשע

2

החלב במשק ,לשם הבטחת אספקה סדירה של חלב גולמי ושל חומרי גלם

והשיווק של חלב

חלביים למחלבות ושל מוצרי חלב לצרכנים ,בהתאם למטרות החוק,
בדרכים הבאות:
( )1ריכוז שוטף של מידע אודות מגמות ייצור החלב ,הצריכה של
מוצרי החלב והמלאים של חלב ושל חומרי גלם חלביים;
( )2ניתוח והערכה של המידע האמור בפסקה ( ,)1לצורך גיבוש אומדן
בעניין היקפם ומאפייניהם של המקורות לייצור חלב ובעניין
היקפם ומאפייניהם של הביקושים הצפויים לחלב ולחומרי גלם
חלביים;
( )3ניהול עודפים או חוסרים של חלב או חומרי גלם חלביים ,קיימים
או צפויים ,וקביעת דרכים לוויסות עודפים או חוסרים כאמור,
מראש או בדיעבד ,באמצעות מתן הוראות למחלבות וליצרנים,
ובהתאם לתקנות אלה.

פרק ג' :ניהול חשבונות ודיווח

ניהול יומן
קליטה ,ייצור
ושיווק של חלב

.3

מחלבה תנהל רישום שוטף ויומיומי של הנתונים הבאים:
(א)

כמויות החלב הגולמי שנקלטו במחלבה;

(ב)

חומרי הגלם החלביים שנקלטו במחלבה או יוצרו על ידה;

ומוצריו
(ג)

מוצרי החלב שיוצרו על ידי המחלבה ,בחלוקה לקבוצות של סוגי
מוצרים;

(ד)

כמות החלב הגולמי שהועברה למתקן ייבוש;

(ה)

כמויות החלב הגולמי וחומרי הגלם החלביים שנמכרו על ידה.

(ו)

מחלבה קולטת תרשום לצד הנתונים שרשמה לפי תקנת משנה (א)
3

את שמות היצרנים שייצרו את החלב ,ואת כמויות השומן והחלבון
בחלב שנקלט מכל יצרן.

ניהול חשבונות
ייצור על ידי

.4

מחלבה קולטת תנהל חשבון ייצור עבור כל אחד מהיצרנים המשווקים לה
חלב ,אשר יכלול את הנתונים כמפורט להלן:

מחלבות קולטות
( )1כמות החלב הכוללת שנקלטה במחלבה מהיצרן באותו החודש,
וחלוקה של הכמות האמורה לחשבון נפרד לחלב חודשי במכסה
וחשבון נפרד לחלב עודף חודשי (להלן -חשבונות נפרדים);
( )2שיעורי החלבון והשומן בכמות החלב הכוללת האמורה בפסקה
(;)1
( )3פירוט של הנתונים האמורים בפסקאות ( )1ו ,)2(-לפי כמות החלב
שהתקבלה במחלבה מהיצרן במהלך כל אחד מחודשי השנה ולפי
הייצור המצטבר.
דוח ליצרן על

.5

(א)

חשבון ייצור

מחלבה קולטת תמסור ,מדי חודש ,עד ליום ה 25 -של החודש
העוקב ,לכל יצרן המשווק לה חלב ,דוח על החשבונות שערכה לפי
תקנה .4

( ב)

בדיווח ליצרנים תפרט מחלבה קולטת את התשלום המגיע ליצרן
בגין החלב ששיווק לה ,כמפורט להלן:
( )1תשלום בגין חלב חודשי במכסה ,לפי תקנה  8לתקנות
מחירים מזעריים לחלב בקר או לפי חוק הפיקוח על מחירי
3

מצרכים ושירותים ,התשנ"ו – ( 1996להלן -חוק הפיקוח על
מחירים) ,בהתאם לסעיף  13לחוק;
( )2תשלום בגין חלב עודף חודשי ,בהתאם לפרק ה' לתקנות
אלה;
( )3ניכויים או תוספות בגין איכות החלב ששווק למחלבה,
בהתאם לתקנות לעניין איכות חלב שישווק למחלבות ,לפי
סעיף (12ב)( )1לחוק ,וככל שלא הותקנו תקנות כאמור -
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בהתאם להוראות מועצת החלב בעניין איכות חלב;
( )4הפחתות או תוספות מהמחיר הרבעוני לליטר חלב במכסה,
ככל שניתנה החלטה לנקיטת אמצעים לוויסות ייצור חלב
בקר בין עונות השנה ,לפי תקנה ;23
( )5ניכויים בגין היטלים שעל היצרן לשלם למועצת החלב לפי
החוק.
(ג)

מחלבה קולטת תעדכן את היצרן על שינויים בדוחות האמורים
בתקנת משנה (א) עקב שינויים בהיקף מכסתו של היצרן במהלך
השנה ,או בכללי התשלום לפי תקנות אלה.

דיווחי מחלבות
למועצה על נתוני
ייצור

.6

מחלבה תמסור למנכ"ל המועצה ,מדי חודש ,עד ליום האחרון של כל חודש
עבור החודש הקודם ,דוחות חודשיים כלהלן:
(א)

דוח חודשי כללי ,בנושאים הבאים:
( ) 1כמויות החלב הגולמי שהתקבלו במחלבה מכל אחד מהיצרנים
המשווקים לה חלב גולמי ,או שנרכשו על ידה ממחלבה אחרת;
( )2שיעור החלבון ושיעור השומן שהתקבל במחלבה מכל אחד
מהיצרנים;
( )3חלב עודף חודשי שהתקבל במחלבה מכל אחד מהיצרנים;
( )4חומרי גלם חלביים שיוצרו במחלבה מחלב גולמי שהתקבל
אצלה;
( ) 5חומרי הגלם החלביים שנרכשו על ידה ,הן מייצור מקומי והן
מיבוא;
( ) 6כמויות החלב הגולמי שנשלחו על ידה למתקן ייבוש וחומרי
הגלם החלביים שנתקבלו אצלה בגינן;
( )7פירוט מלאים של חומרי גלם חלביים המוחזקים על ידה,
והתאריך האחרון לשימוש בהם;
( )8כמויות החלב הגולמי וחומרי הגלם החלביים שנמכרו על ידה.

(ב)

דוח חודשי אודות ייצור חלב ומוצריו; בדוח זה יפורטו נתונים
אודות ייצור של מוצרי חלב או קבוצות מוצרי חלב שיפורסמו באתר
המועצה ,באילו חומרי גלם חלביים נעשה שימוש ובאילו כמויות של
5

חומרי גלם חלביים נעשה שימוש לצורך ייצורו של כל מוצר או
קבוצת מוצרים ,ונתוני פחת בייצור המוצרים או קבוצות המוצרים
כאמור.
( ג)

דוח חודשי אודות שיווק מוצרי החלב או קבוצות מוצרי החלב
האמורים בתקנת משנה (ב) ,הכולל נתונים באשר למלאי הפתיחה
שלהם בתחילת החודש ומלאי הסגירה שלהם בסופו ,היקף
השיווקים  -בהפרדה בין מוצרים וקבוצות מוצרים שנמכרו לציבור
ומוצרים וקבוצות מוצרים שנמכרו למחלבות אחרות ויבוא של
מוצרים או קבוצות מוצרים כאמור.

דווחים בעניין

.7

(א)

מתקן הייבוש

מחלבות מווסתות ימסרו למנכ"ל המועצה דוח שבועי ,עד ליום ה'
בכל שבוע ,בדבר כמויות עודפי חלב שצפוי שיפנו למתקן הייבוש
בשבוע העוקב .המחלבות ישלחו העתק מהדוח השבועי כאמור
למפעיל מתקן הייבוש.

(ב)

מפעיל מתקן הייבוש ימסור למנכ"ל המועצה דוחות כמפורט להלן:
( )1דוח שבועי באשר לכמויות אבקת חלב המוחזקות אצלו ,סוגי
הכשרויות שלהן והתאריך האחרון לשימוש בהן;
( )2דוח שבועי ,הכולל פירוט של המחלבות מהן הועבר החלב הגולמי
ממנו יוצרה אבקת החלב ,באשר לכמויות החלב שהועברו למתקן
הייבוש ,כמויות אבקת החלב שהועברו לשימוש המחלבות ,ומלאי
אבקת החלב המוחזק אצלו;
( ) 3דוחות חודשיים באשר לכמויות אבקת חלב וחמאה תעשייתית,
הכוללים פירוט הכוללים פירוט של המחלבות מהן הופנה החלב
הגולמי ממנו יוצרו אבקת החלב והחמאה התעשייתית ,סוגי
הכשרויות שלהן והתאריך האחרון לשימוש בהן.

מתן הוראות
בעניין דיווח
למועצה

.8

המועצה ,באמצעות מנכ"ל המועצה ,רשאית להורות למחלבות וליצרנים
להעביר לה נתונים נוספים בעניין ייצור ושיווק ומלאים של חלב גולמי,
חומרי גלם חלביים ומוצרי חלב ,לשם ביצוע תפקידיה לפי תקנות אלה.
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דיווחים שוטפים

.9

על מלאי חומרי
גלם

מנכ"ל המועצה ידווח לדירקטוריון המועצה ,לפחות אחת לרבעון ,על כמות
מלאי חומרי הגלם החלביים בענף ,ועל תחזיות השימוש במלאים כאמור.
ראה דירקטוריון המועצה כי היקפי המלאים כאמור חורגים באופן ניכר
מההיקפים הנדרשים לצרכי משק החלב ,יורה על הפעולות הנדרשות
לצמצום המלאים לפי סימן ד' בפרק ה' לתקנות אלה.

ביצוע תחזיות

.10

(א)

והערכות

מועצת החלב ,באמצעות מנכ"ל המועצה ,תרכז את המידע שהתקבל
אצלה לפי תקנות אלה ומכל מקור אחר ,לצורך ביצוע הערכה של
כמויות החלב וחומרי הגלם החלביים הצפויים להיות מיוצרים
בתקופה מ סוימת ,ולצורך ביצוע התכנון במשק החלב ומתן הוראות
בעניין ויסות כמויות החלב במשק לפי תקנות אלה.

(ב)

בהתאם לאמור בתקנת משנה (א) ,תכין מועצת החלב ,פעמיים בשנה
לפחות ,תחזיות והערכות בנושאים הבאים:
( )1

הרכבו והיקפו של עדר המקנה לחלב;

( )2

תנובת החלב הצפויה בתקופה מסוימת;

( )3

כמות החלב שלא תיוצר בהתאם למכסות שהוקצו ליצרנים;

( )4

כמות החלב העודף שתיוצר על ידי היצרנים;

( )5

מלאי חומרי הגלם החלביים;

( )6

כמות החלב וחומרי הגלם החלביים הנדרשת לצורך אספקת
ביקושי המחלבות;

( )6

מחירי חלב וחומרי גלם חלביים ,בישראל ובעולם;

( )7

ביקוש לחלב ולרכיבי חלב לצורך ייצור מוצרים שאינם מוצרי
חלב.
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הכנת דוח מצרפי

.11

(א)

שנתי לכל ענף

מנכ"ל המועצה יבדוק את הנתונים שנמסרו בדוחות לפי תקנות 7 ,6
ו ,8-ויכין לפיהם דוח שנתי מצרפי לכל אחד מענפי החלב ,לעניין
נת וני ייצור חלב עודף ,נתוני שיווק עודפי חלב וחומרי גלם חלביים
ונתוני השמדת חלב.

(ב)

הדוח השנתי המצרפי יכלול חשבון מצרפי של הכספים שהועברו
לחשבונות הייעודיים למימון טיפול בחלב עודף המנוהלים על ידי
מחלבות קולטות לפי תקנה  ,37ושל ההוצאות שנגבו או שיש לגבות
מהחשבונות האמורים לצורך מימון הטיפול בחלב עודף ,לפי פרק ה'
(להלן -חשבון חלב עודף מצרפי שנתי).

( ג)

מנכ"ל המועצה יביא את הדוח המצרפי השנתי לאישור דירקטוריון
המועצה ,עד ליום ה  31 -במרץ של השנה העוקבת.

פרק ד' :שיווק חלב גולמי מיצרן למחלבה
היתר למחלבה
לקלוט חלב
מיצרנים

.12

(א)

מנכ"ל המועצה רשאי להתיר למחלבה מורשית (להלן בפרק זה -
מחלבה) לקלוט במתקניה חלב גולמי מיצרנים מסוימים ,בתנאים
הבאים:
( )1

המחלבה הגישה בקשה בכתב להתיר לה לקלוט חלב גולמי
מיצרני חלב שפרטיהם נמסרו בבקשה ,או שהוכרה על ידי
המועצה כמחלבה הרשאית לקלוט חלב מיצרנים ,לפני
תחילתן של תקנות אלה;

( )2

מתקיים בה אחד מאלה –
(א) למחלבה ציוד ומתקנים לקליטת חלב בהיקפים
המתאימים להיקפי מכסותיהם של היצרנים האמורים
בפסקה (;)1
(ב) היא מבקשת לקלוט חלב בקר גולמי מיצרן אחד בלבד,
בהיקף שאינו עולה על  200,000ליטר בשנה (להלן – מחלבה
קטנה).
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(ב)

מנכ"ל המועצה ישלח מדי שנה ,הודעה למחלבות שניתן להן היתר
לקלוט חלב גולמי מיצרנים לפי תקנה זו.

(ג)

מנכ"ל המועצה רשאי לבטל היתר שניתן לפי תקנת משנה (א) ,אם
מצא שהמחלבה הקולטת אינה מקיימת חובה מחובותיה לפי החוק,
ובלבד שנתן לה הזדמנות לטעון בפניו את טענותיה ,בעל פה ובכתב,
לפי בחירתה 30 ,ימים בטרם קבלת ההחלטה.

שווק חלב
למחלבה

.13

(א) יצרן ישווק את כל החלב הגולמי המיוצר על ידו למחלבה קולטת
אחת בלבד.

קולטת
(ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א) ,מנכ"ל המועצה רשאי לאשר ליצרן
לשווק חלב בקר גולמי למחלבה נוספת ,ובלבד שהיא מחלבה קטנה.

משך התקשרות
יצרן עם מחלבה

.14

(א) יצרן ומחלבה קולטת לא יתקשרו ביניהם בהתקשרות לשיווק חלב
המיוצר על ידי היצרן למחלבה ,לתקופה העולה על שלוש שנים
רצופות ואולם ,רשאים מחלבה ויצרן להתקשר בהתקשרויות נוספות,
שמשכה של כל אחת מהן אינו עולה על שלוש שנים.

קולטת

(ב)

מועד סיום התקשרות בין יצרן למחלבה ייקבע ליום ה 31 -בחודש
דצמבר.

מסירת הודעה

.15

4

על מחלבה
קולטת
בקשה לאישור
התקשרות יצרן
עם מחלבה
קולטת

בהודעת ועדת המכסות ליצרן לפי תקנה (8א) לתקנות תכנון משק החלב
(קביעת מכסות) ,התשע"ד  , 2014 -תיכלל הודעה על פרטי המחלבה
הקולטת שאליה חייב היצרן לשווק את החלב ממשקו.

.16

(א) יצרן שמבקש לשווק חלב למחלבה קולטת אחרת מזו ששיווק לה חלב
בשנה הקודמת יגיש למנכ"ל המועצה ,עד היום ה 31 -לחודש
אוקטובר ,בקשה לאישור התקשרות עם מחלבה קולטת אחרת ,ויצרף
להודעה את הסכמתה של המחלבה האמורה .דוגמת טופס להודעת
יצרן והסכמת המחלבה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של מועצת
החלב.

 4ק"ת תשע"ד ,עמ' .1748
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(ב)

יצרן שהוקצתה לו מכסה לראשונה באותה שנה ,יגיש למנכ"ל
המועצה לפני תחילת ייצור החלב במשקו ,בקשה לאישור התקשרות
עם מחלבה קולטת ,ויצרף להודעה את הסכמתה של המחלבה .דוגמת
טופס להודעת יצרן והסכמת המחלבה כאמור תפורסם באתר
האינטרנט של מועצת החלב.

(ג)

מנכ"ל המועצה יבחן בקשות לפי תקנות משנה (א) ו – (ב) ,ורשאי הוא
לאשרן ,לאחר ששמע את עמדותיהם של המחלבות והיצרנים הנוגעים
בדבר ולאחר שהשתכנע כי אין בהתקשרות כדי לפגוע באספקה
הסדירה של חלב למחלבות.

(ד)

אושרה בקשת יצרן להתקשרות עם מחלבה קולטת ,ימסור על כך
מנכ"ל המועצה הודעה ליצרן ולמחלבה.

בקשה להחלפת
מחלבה קולטת

.17

(א) לבקשת יצרן ,מנכ"ל המועצה רשאי לאשר ליצרן להתקשר עם
מחלבה קולטת אחרת במהלך השנה ,אם השתכנע כי התקיימו
טעמים מיוחדים המצדיקים החלפת המחלבה ,ובהסכמת המחלבות
הנוגעות לעניין.

במהלך השנה

(ב)

אושרה בקשת יצרן להחלפת מחלבה קולטת במהלך השנה ,ימסור על
כך מנכ"ל המועצה הודעה ליצרן ולמחלבות הנוגעות לעניין.

חובת שיווק

.18

חלב למחלבה
קולטת שנקבעה

לא ישווק יצרן חלב אלא למחלבה הקולטת שפרטיה מופיעים בהודעה
שנשלחה אליו לפי תקנה (16 ,15ד) או (17ב) ,לפי העניין.

פרק ה' :ויסות כמויות חלב הבקר

סימן א' :קרן הוויסות
ניהול קרן

.19

(א)

מועצת החלב תנהל קרן למימון פעולות ויסות של חלב בקר.

הוויסות
(ב)

כספים שייצברו בקרן ישמשו לפינוי חלב עודף ,עודפי חלב במכסה,
עודפי חומרי גלם חלביים ופעולות אחרות בהתאם לתקנות אלה.
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(ג)

לקרן למימון פעולות הוויסות יועברו כספים מהמקורות הבאים –
( )1

היטלים ששולמו לפי החוק ,אשר יועדו על ידי מועצת החלב
לוויסות;

( )2

(ד)

חשבונות ייעודיים המנוהלים במחלבות קולטות ,בהתאם
לתקנה .36

כספים שהועברו לקרן לפי תקנה (ג)( ,)1ישמשו לטיפול בעודפי חלב
במכסה ובחלב עודף בהיקף האמור בתקנה (20א)( ,)1ולפינויים,
וכספים המוחזקים בחשבונות לפי תקנה (ג)( )2ישמשו לטיפול בחלב
עודף ולפינויו.

(ה)

על אף האמור בתקנת משנה (ד) –
( )1דירקטוריון המועצה רשאי להתיר שימוש בכספים שהועברו
לקרנות לפי תקנה (ג)( ,)1לטיפול ולפינוי חלב עודף ,אם לא
נותרו באותה שנה בקרן כספים שמקורם בחשבונות
ייעודיים לפי תקנת משנה (ג)( ,)2ובכפוף לתקנה ;39
( )2דירקטוריון המועצה רשאי להתיר שימוש בכספים שהועברו
לקרנות לפי תקנה (ג)( )1לטיפול בחלב או לפינוי חלב,
שהוטלו מגבלות על שיווקו או על שיווק מוצרים המיוצרים
ממנו ,מטעמים הקשורים למניעת הפצת מחלות בעלי חיים,
או שלא ניתן להעבירו למחלבה עקב נסיבות חיצוניות
חריגות ,שאינן תלויות ביצרן או במחלבה;
( )3המועצה רשאית לבצע תשלומים מכספים שהועברו לקרן
לפי תקנה (ג)( ,)1ולקזזם מהחשבונות האמורים בתקנה
(ג)(.)2

( ו)

מנכ"ל המועצה ידווח לדירקטוריון המועצה ,אחת לרבעון ,על
תחזית השימוש בכספים הצבורים בקרנות למימון פעולות הוויסות;
ראה המנכ"ל כי קיים חשש שהכספים הצבורים בקרנות לא יספיקו
למימון התשלום עבור עודפי חלב במכסה ועבור חלב עודף לפי תקנה
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(20א)( – )1ידווח על כך לדירקטוריון המועצה ולשר ללא דיחוי,
ויצרף לדיווח את המלצתו לפעולה בעניין ,בהתאם לחוק ולתקנות
אלה.

סימן ב' :קביעת מדיניות ויסות כמויות החלב במשק
קביעת מחירים

.20

(א) דירקטוריון המועצה יקבע ,עד ליום  31באוקטובר בכל שנה ,את
המחירים שישלמו מחלבות ליצרנים בעד כמויות חלב בקר ששווקו

לחלב עודף

אליהן החורגות מהיקפי החלב החודשי במכסה ,בשנה העוקבת ,ואת
היקפי החריגות האמורות ,בהתאם לכללים הבאים:

( )1עבור חריגה של עד  2%מהיקף החלב החודשי במכסה (להלן-
רצועה א') – לא יותר מ 95%-מהמחיר הרבעוני לליטר חלב במכסה
בחודשי הקיץ (להלן – מחיר רצועה א' קיץ) ,ולא יותר מ80%-
מהמחיר הרבעוני לליטר חלב במכסה בחודשי החורף (להלן – מחיר
רצועה א' חורף);

( )2עבור חריגה שמעל רצועה א' ועד  10%מהיקף החלב החודשי
במכסה (להלן -רצועה ב')  -מחיר לליטר חלב עודף בחודשי הקיץ,
שהוא נמוך ממחיר רצועה א' קיץ ,ומחיר לליטר חלב עודף בחודשי
החורף ,שהוא נמוך ממחיר רצועה א' חורף;

(ב)

דירקטוריון המועצה רשאי ,אם מצא שיש צורך בהטלת מגבלות
נוספות על ייצור חלב עודף ,לקבוע היקף חריגה מיוחד ,שיחול לאורך
כל השנה או בחלקה (להלן -רצועה ג') ולקבוע מחירים שישלמו
מחלבות ליצרנים בעד חלב שיוצר ברצועה ג' בתקופה בה נקבעה;
ובלבד שהמחירים שייקבעו לפי תקנת משנה זו יהיו נמוכים
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מהמחירים שנקבעו לפי תקנת משנה (א)( ,)2לחודשי החורף או
לחודשי הקיץ ,לפי העניין.

( ג)

דירקטוריון המועצה ,בהסכמת חברי הדירקטוריון מטעם המשרד,
ומנימוקים מיוחדים ,רשאי להחליט כי המחירים האמורים בתקנת
משנה (א)( )1יחולו בשנה מסוימת על כמויות חלב החורגות בהיקף של
עד  4%מהיקף החלב החודשי שבמכסה .הודעה על החלטת
דירקטוריון המועצה תפורסם באתר האינטרנט של המועצה .פורסמה
הודעה כאמור ,הוראות תקנות משנה (א)( )2ו (-ב) יחולו על החריגות
שמעבר לכמויות האמורות ,בשינויים המחוייבים.

( ד)

השר רשאי לאשר ,על פי המלצת דירקטוריון המועצה ומנימוקים
מיוחדים ,כי המחירים האמורים בתקנת משנה (א)( )1יחולו בשנה
מסוימת על כמויות חלב החורגות בהיקף של יותר מ 4% -ולא יותר
מ 8% -מהיקף החלב החודשי שבמכסה; הודעה על אישור השר
כאמור תפורסם ברשומות .פורסמה הודעה כאמור ,הוראות תקנות
משנה (א)( )2ו( -ב) יחולו על החריגות שמעבר לכמויות האמורות,
בשינויים המחוייבים.

( ה)

דירקטוריון המועצה רשאי לשנות את החלטותיו לפי תקנת משנה
(א) ,במהלך השנה ,בשל שינוי מהותי בייצור או בצריכת החלב במשק.

קביעת חודשי
הקיץ וחודשי
החורף

.21

דירקטוריון המועצה יקבע ,עד ליום  31באוקטובר בכל שנה ,עבור השנה
העוקבת  ,את חודשי החורף וחודשי הקיץ לצורך קביעת מחירי החלב
העודף ,בהתאם לעודפים או החוסרים של חלב או חומרי גלם חלביים,
הצפויים בשנה העוקבת.
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קביעת יחס

.22

(א)

דירקטוריון המועצה יחליט ,מעת לעת ,מהו יחס חלבון -נוזלים -שומן

חלבון נוזלים

לפי תקנה (8ג) לתקנות מחירים מזעריים לחלב בקר ,בהתחשב ביחס

שומן

בין הצריכה של חלבון חלב ושומן חלב במשק.

(ב)

החלטת דירקטוריון המועצה לפי תקנת משנה (א) טעונה הסכמת כל
חברי דירקטוריון המועצה מטעם הממשלה.

אמצעים

.23

(א) דירקטוריון המועצה רשאי ,בשנה מסוימת ,להחליט כי –

לוויסות ייצור
חלב בין עונות

( )1

השנה

ישולם ליצרן מחיר גבוה מהמחיר הרבעוני לליטר חלב במכסה
(להלן -תוספת למחיר הרבעוני) ,אם ייצר בחודשי הקיץ כמות
חלב במכסה העולה על המכסה המצטברת העונתית לחודשי
הקיץ (להלן -עודף ייצור בקיץ) ,ובאותה שנה ייצר בחודשי
החורף כמות חלב במכסה הנמוכה מהמכסה המצטברת
העונתית לחודשי החורף (להלן -חוסר ייצור בחורף);

( )2

ישולם ליצרן מחיר נמוך מהמחיר הרבעוני לליטר חלב במכסה
(להלן -הפחתה מהמחיר הרבעוני) ,אם ייצר בחודשי החורף
כמות חלב במכסה העולה על המכסה המצטברת העונתית
לחודשי החורף (להלן -עודף ייצור בחורף) ,ובאותה שנה ייצר
בחודשי הקיץ כמות חלב במכסה הנמוכה מהמכסה
המצטברת העונתית לחודשי הקיץ (להלן -חוסר ייצור בקיץ).

(ב)

בהחלטה לפי תקנת משנה (א) ,יקבע דירקטוריון המועצה את
התוספת או ההפחתה מהמחיר המזערי לליטר חלב במכסה ,לפי
העניין ,בהתאם לתועלת הצפויה מנקיטת האמצעים לוויסות חלב בין
עונות השנה ועלותם התקציבית של האמצעים האמורים.

(ג)

התוספת למחיר הרבעוני או ההפחתה מהמחיר הרבעוני ,יחולו על
הנמוך מבין אלה ,לפי העניין –
( )1

לעניין תוספת למחיר הרבעוני  -עודף הייצור בקיץ וחוסר
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הייצור בחורף;
( )2לעניין הפחתה מהמחיר הרבעוני – עודף הייצור בחורף וחוסר
הייצור בקיץ.

(ד)

בשנה לגביה חלה החלטת דירקטוריון המועצה לפי תקנת משנה (א),
יערוך מנכ"ל המועצה חשבון מסכם שנתי של התוספות למחיר
הרבעוני ששולמו לכלל היצרנים ,בניכוי ההפחתות למחיר הרבעוני
שנוכו מכלל היצרנים; נמצא החשבון המסכם השנתי בחוסר ,תכסה
המועצה את העלויות האמורות מקרן הוויסות.

(ה)

בשנה לגביה חלה החלטת דירקטוריון המועצה לפי תקנת משנה (א),
מחלבה קולטת תמסור ליצרנים ששולם להם מחיר גבוה מהמחיר
הרבעוני לליטר חלב במכסה או מחיר נמוך מהמחיר האמור ,דוח
מסכם שנתי על תוספות למחיר הרבעוני או הפחתות מהמחיר
הרבעוני ,ככל שחלו לגביו באותה שנה; הדוח יימסר עד ליום 25
באפריל של השנה העוקבת.

פרסום החלטות

.24

מדיניות ויסות
הבטחת תשלום
מופחת ליצרן

מועצת החלב תפרסם את החלטות דירקטוריון המועצה לפי תקנות ,21 ,20
 22ו 23-באתר האינטרנט שלה.

.25

יצרן זכאי לתשלום מחירי חלב עודף בעד שיווק חלב עודף כמפורט להלן:
( )1בהיקפי רצועה א';

בגין חלב עודף

( )2בהיקפי רצועה ב' ,עבור חלב שיוצר בחודשי הקיץ בלבד.

סימן ג' :ויסות באמצעות אשכולות
חלוקת
המחלבות
לאשכולות

.26

(א)

מנכ"ל המועצה יחלק את כלל המחלבות לאשכולות ,על בסיס
ההערכה בדבר כמות החלב שתסופק לכל אחת מהמחלבות באשכול
(בסימן זה -מקורות לחלב) ,והיקפי הייצור הצפויים של כל אחת
מהמחלבות באשכול (בסימן זה – שימושים לחלב) ,ורשאי הוא לקבוע
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אשכולות שיש בהם מחלבה אחת בלבד ,ובלבד שהיא מחלבה קולטת.

(ב)

מנכ"ל המועצה רשאי לשנות את הרכבו של אשכול שנקבע לפי תקנת
משנה ( א) ,אם מצא שהדבר דרוש לשם האיזון בין המקורות לחלב
והשימושים לחלב באשכול או לשם חלוקה הוגנת של המקורות לחלב
בין האשכולות.

קביעת מחלבה
מווסתת

.27

מנכ"ל המועצה יקבע בכל אשכול מחלבה קולטת אחת כמחלבה מווסתת.

העברת חלב בין

.28

(א) מנכ"ל המועצה רשאי להורות למחלבה מווסתת לשווק חלב או חומרי

אשכולות

גלם חלביים למחלבה מאשכול אחר ,אחת או יותר ,אם סבר כי הדבר
דרוש לצורך איזון בין המקורות לחלב והשימושים לחלב באשכולות
והבטחת אספקת חלב וחומרי גלם חלביים לכלל המחלבות ,לרבות
למחלבות חדשות ,ובשים לב ,בין היתר ,לסוגי הכשרויות השונים של
חלב וחומרי גלם חלביים הדרושים למחלבות.

(ב)

מחלבה אליה הועבר חלב גולמי בהתאם להוראה לפי תקנת משנה
(א) ,חייבת לשלם למחלבה המווסתת את המחיר הרבעוני לליטר חלב
במכסה ,בהפחתות ככל שנדרשות לפי תקנה  20או לפי תקנה ,23
בתוספת דמי טיפול סבירים בנסיבות העניין.

(ג)

ניתנה הוראה לפי תקנת משנה (א) ,תעביר המחלבה המווסתת לה
ניתנה ההוראה חלב גולמי או חומרי גלם חלביים בהתאם להוראה,
אף אם אין די מקורות לחלב לכלל המחלבות באשכול.

מתן הוראות

.29

(א) ראה מנכ"ל המועצה שאין די מקורות לחלב בענף ,רשאי הוא להורות

להעברת חלב
בין מחלבות

על העברת חלב גולמי ממחלבה מווסתת ליתר המחלבות באשכול

באשכול

בהתאם לשימושיהן המירביים בעבר ,ובשים לב ,בין היתר ,לסוגי
הכשרויות השונים של חלב וחומרי גלם חלביים הדרושים למחלבות.
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(ב)

ראה מנכ"ל המועצה שאין די מקורות לחלב באשכול למחלבות בעלות
היקפי ייצור קטנים יחסית או למחלבות חדשות ,רשאי הוא להורות
על העברת חלב גולמי מהמחלבה המווסתת למחלבות האמורות,
בהתאם לנתונים שיקבל בדבר צפי הייצור של המחלבות האמורות,
ובשים לב ,בין היתר ,לסוגי הכשרויות השונים של חלב וחומרי גלם
חלביים הדרושים למחלבות.

(ג)

ניתנה הוראה לפי תקנות משנה (א) או (ב) ,תעביר המחלבה המווסתת
לה ניתנה ההוראה חלב גולמי או חומרי גלם חלביים בהתאם
להוראה ,אף אם אין די מקורות לחלב לכלל המחלבות באשכול.

מסירת הודעות

.30

העברת חלב
למתקן הייבוש

.31

(א)

מנכ"ל המועצה ימסור למחלבות הנוגעות לעניין הודעות על חלוקת
המחלבות לאשכולות ,שינוי בהרכב אשכול וקביעת מחלבה מווסתת,
בהתאם לתקנות  26ו.27 -

(ב)

מנכ"ל המועצה ימסור למחלבות הנוגעות לעניין הודעה על העברת
חלב בין אשכולות או בין מחלבות באשכול ,בהתאם לתקנות  28ו.29-

סימן ד' :טיפול בעודפי חלב וחומרי גלם חלביים
(א) מפעיל מתקן הייבוש יכין תכנית עבודה שבועית לקליטת עודפי חלב
במתקן הייבוש בשבוע העוקב ,בהתאם לדיווחים לפי תקנה ,7
ויעבירה לאישור מנכ"ל המועצה.

(ב)

מנכ"ל המועצה יבדוק את התכנית ,ורשאי הוא לאשרה או לשנותה,
בהתאם להיקף הביקושים לחלב גולמי מהמחלבות וליכולתו של
17

מתקן הייבוש לקלוט את החלב ,ובשים לב ,בין היתר ,לסוגי
הכשרויות השונים של חלב גולמי.

(ג)

בהתאם לתכנית העבודה שאושרה לפי תקנת משנה (ב) (להלן –
התכנית השבועית המאושרת) ,יודיע מפעיל מתקן הייבוש ,עד יום ה'
של כל שבוע ,לכל אחת מהמחלבות שמסרו לו העתק מהדיווח לפי
תקנה (7א) ,אם ניתן יהיה לקלוט את עודפי החלב במתקן הייבוש
בשבוע העוקב ,וכן את המועד המדויק לקליטתם.

(ד)

מפעיל מתקן הייבוש יקלוט עודפי החלב במתקן הייבוש ,מדי שבוע,
בהתאם לתכנית השבועית המאושרת; מפעיל מתקן הייבוש יהיה
רשאי לשנות את סדר קליטת עודפי החלב מהמחלבות ביחס לתכנית
השבועית המאושרת ,בהתאם ליכולת הקליטה של מתקן הייבוש,
באישור מנכ"ל המועצה.

עלויות הובלת

.32

עלויות הובלת חלב ממחלבה למתקן הייבוש מוטלות על המחלבה.

עודפי חלב
למתקן ויסות
זכאות לחומרי
גלם חלביים

.33

בעד עודפי חלב שהועברו למתקן הייבוש ,זכאית מחלבה לקבל ממפעיל
מתקן הייבוש חומרי גלם חלביים ,בהתאם לשיעורי החלבון והשומן בעודפי

בגין חלב
שהועבר למתקן

החלב שהעביר.

הייבוש
מתן הוראות
לטיפול בעודפי
חלב וחומרי
גלם חלביים

.34

(א) מועצת החלב ,באמצעות מנכ"ל המועצה ,רשאית להורות למחלבות
ולמפעיל מתקן הייבוש לטפל בעודפי חלב וחומרי גלם חלביים במשק,
קיימים או צפויים ,לצורך קבלת פדיון מרבי עבור החלב ,באחת או
יותר מהדרכים שלהלן:

( )1

העברה למתקן הייבוש;
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( )2

באישור דירקטוריון המועצה ,העברה לייצור מוצרים שאינם
מוצרי חלב;

( )3

באישור דירקטוריון המועצה ,העברת חומרי גלם חלביים
לייצוא;

( )4

המלצה לגורם המוסמך לפי סעיף  9לחוק להתיר השמדת חלב
או חומרי גלם חלביים.

(ב)

במתן הוראות לפי תקנה זו רשאית מועצת החלב להביא במסגרת
שיקוליה את דרגות הכשרות השונות של החלב או של חומרי הגלם
החלביים.

( ג)

הוראות מנכ"ל המועצה לפי תקנת משנה (א) יכללו פרטים בדבר
כמויות החלב או חומרי הגלם החלביים שיטופלו והמחיר שישולם
בעדם ,ויימסרו למחלבה הנוגעת לעניין או למפעיל מתקן הייבוש ,לפי
העניין.

( ד)

בהוראות לפי פסקאות ( )2ו  )3( -בתקנת משנה (א) ,רשאית המועצה,
באמצעות מנכ"ל המועצה להורות על שיווק של עודפי חומרי גלם
חלביים ,לשם ייצור מוצרים שאינם מוצרי חלב או לייצוא ,במחיר
המשקף מחיר הנמוך מהמחיר הרבעוני לליטר חלב במכסה.

( ה)

ניתנה הוראה לפי תקנת משנה (ג) ,תשא הקרן למימון פעולות
הוויסות ממקורותיה לפי תקנה (19ג)( )1בהפרש שבין המחיר המירבי
שנקבע לפי סעיף  12לחוק ,ככל שנקבע מחיר כאמור ,לבין המחיר
שנקבע לפי תקנת משנה (ג).

השמדת עודפי
חלב וחומרי
גלם חלביים

.35

(א) גורם מוסמך לפי סעיף  9לחוק לא יתיר השמדת חלב או חומרי גלם
חלביים ,אלא לאחר שהשתכנע שלא נמצא להם שימוש אחר ,לפי
תקנה .34
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(ב)

אין בהשמדת עודפי חלב וחומרי גלם חלביים שהותרה כדין כדי
לשנות את אופן ההתחשבנות בין היצרנים למחלבה בגין החלב,
בהתאם לתקנות אלה.

(ג)

מחלבה אשר חלב או חומרי גלם חלביים שרכשה הושמדו לפי החוק,
זכאית להחזר התשלום ששילמה עבורם ועבור התשלום ששילמה
למתקן הייבוש (להלן – התשלומים) ,כמפורט להלן:

( )1

 25%מהתשלומים – ישולמו למחלבה במשותף על ידי כל
המחלבות הקולטות שקיבלו בשנה השוטפת שירותים ממתקן
הייבוש ,על פי החלק היחסי של מכסות היצרנים שמשווקים
להן חלב ,ביחס להיקף הייצור המקומי הכולל באותה שנה,
למעט מחלבות קטנות כהגדרתן בתקנה (12א)(()2ב).

( )2

 75%מהתשלומים  -ימומנו מכספים שנצברו בחשבונות
הייעודיים למימון טיפול בחלב עודף ,המנוהלים לפי תקנה .36

סימן ה' :חשבונות ותשלומים
חשבון חלב
עודף לחלב בקר

.36

(א)

מחלבה קולטת חייבת בניהול חשבון ייעודי למימון טיפול בחלב
עודף (להלן -חשבון חלב עודף) ,אליו תעביר את ההפרשים שבין

במחלבות
המחירים הרבעוניים לליטר חלב במכסה למחירי החלב העודף
ששולמו ליצרנים מדי חודש.

(ב)

מחלבה קולטת לא תוציא כספים מחשבון חלב עודף אלא לפי
תקנות אלה.
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(ג)

מחלבה קולטת תמסור למנכ"ל המועצה מדי חודש ,עד ליום
האחרון של כל חודש עבור החודש הקודם ,דיווח על סך הכספים
שנצברו בחשבון החלב העודף.

הוראות בעניין

.37

(א)

עודף מקורות
בחשבון חלב

נמצא בחשבון החלב העודף המצרפי השנתי לפי תקנה (11ב) כי
המקורות עולים על ההוצאות (להלן -עודף מקורות) ,רשאי
דירקטוריון המועצה להורות על אחד מאלה -

עודף מצרפי
שנתי

( )1

כי לא ייעשה בעודף המקורות שימוש ,והוא ייצבר
בחשבונות החלב העודף במחלבות ,עד למתן הוראות
לשימוש בו לפי תקנות אלה;

( )2

כי ייעשה בעודף המקורות שימוש ,בהתאם לתקנות משנה
(ב) עד (ג) שלהלן.

(ב)

דירקטוריון המועצה רשאי לתת למחלבות הוראות בעניין תשלום
ליצרנים ,של אחד או יותר מאלה ,לפי סדר העדיפות שלהלן:
( )1ההפרש בין המחירים הרבעוניים לליטר חלב במכסה,
למחירי החלב העודף ששולמו בפועל בגין חלב עודף
ברצועה א' ,לפי תקנה (20א)( ,)1או חלקו;
( )2ההפרש בין המחירים הרבעוניים לליטר חלב במכסה,
למחירי החלב העודף ששולמו בפועל בגין חלב עודף
ברצועה ב' לפי תקנה (20א)( ,)2או חלקו;
( )3ההפרש בין המחירים הרבעוניים לליטר חלב במכסה,
למחירי החלב העודף ששולמו בפועל בגין חלב עודף
ברצועה ג' ,לפי תקנה (20ב) ,או חלקו.

(ג)

דירקטוריון המועצה רשאי להורות כי התשלום ליצרנים לפי תקנת
משנה (ב) יבוצע לפי סדר העדיפות המנוי בתקנה (20א).

(ד)

דירקטוריון המועצה רשאי להורות כי תינתן עדיפות לתשלום עבור
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חלב עודף שיוצר בחודשי הקיץ.
הוראות בעניין

.38

גירעון בחשבון
חלב עודף

נמצא בחשבון החלב העודף המצרפי השנתי כי ההוצאות עולות על
המקורות (להלן -גירעון) ,תבצע המועצה את הפעולות הבאות ,לפי סדר
הופעתן ,בהתאם לצורך בכיסוי הגירעון:

מצרפי שנתי

( )1תגבה את ההוצאות מהחשבונות הייעודיים למימון טיפול בחלב עודף
המנוהלים על ידי מחלבות קולטות לפי תקנה ;36
( )2תורה למחלבות לגבות את החוסר במקורות מיצרני החלב לפי תקנה
;40
( ) 3תעשה שימוש בכספים שהועברו לקרן הוויסות מהיטלים ,בהיתר
מדירקטוריון המועצה לפי תקנה .39

תנאים לשימוש
בכספי קרן

.39

על אף האמור בתקנה (19ד) ,רשאי דירקטוריון המועצה ,בהסכמת חברי
הדירקטוריון מטעם המשרד ,להתיר למועצה ,לעשות שימוש בעד 4%

הוויסות לכיסוי
גירעון חלב

מיתרות הכספים הצבורים בקרן הוויסות שמקורם בהיטלים לפי תקנה

עודף

(19ג)( ,)1בתום השנה ,לצורך השלמה חלקית של עלויות תשלום מחירי חלב
עודף שנקבעו לחלב עודף ברצועה ב' לפי תקנה (20א)( ,)2בתנאים הבאים:

( )1

התקיימו נסיבות מיוחדות בגינן התקבל פדיון נמוך באופן חריג
לחלב עודף באותה שנה או שהביאו לעלייה חדה בייצור החלב;

( )2

נצברו בקרן הוויסות יתרות מכספים שהועברו אליה מהיטלים
שנגבו באותה שנה.

תנאים לגביית
גירעון חלב
עודף מהיצרנים

.40

(א)

מנכ"ל המועצה רשאי ,לאחר שהשתכנע כי התקיימו נסיבות בגינן

התקבל פדיון נמוך לחלב עודף באותה שנה ,להורות למחלבות קולטות
לגבות מיצרני החלב מהם הן קולטות חלב את התשלום בגין חלב עודף
שיוצר ברצועה ב' בחודשי החורף וברצועה ג' בלבד ,לצורך כיסוי הגירעון.
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(ב)

לא יורה המנכ"ל כאמור לפני שדיווח על כוונתו לעשות כן

לדירקטוריון המועצה ,והתקיים דיון בדירקטוריון המועצה בעניין כוונתו
זו.
(ג) ניתנה הוראה לפי תקנה (41א) ,תגבה מחלבה קולטת לה ניתנה ההוראה
מיצרני החלה מהם היא קולטת חלב את התשלום בגין חלב עודף ,בהתאם
להוראה.
מסירת הוראות
תשלום

.41

(א)

בתוך  90ימים ממתן היתר לפי תקנה  39או ממתן הוראות לפי ,40
לפי העניין ,ימסור מנכ"ל המועצה למחלבות הקולטות הודעה
בדבר מתן ההיתר או ההוראות והעתקים מההיתר או מההוראות,
לפי העניין ,בצירוף כל אלה –
( )1

פירוט ההתחשבנות שערכה מועצת החלב ליישום
ההו ראות או הפעולות לפי ההיתר ,לפי העניין ,בעניינה של
כל מחלבה קולטת ,ביחס לחשבון החלב העודף המנוהל על
ידה לפי תקנה ;36

( )2

פירוט התשלומים שיועברו מקרן הוויסות לכל אחד
מחשבונות החלב העודף המנוהלים במחלבות הקולטות או
של התשלומים שיש לקבל מהיצרנים לחשבונות האמורים,
בפירוט לפי יצרן ,לפי העניין.

( ב)

התשלומים המפורטים לפי תקנת משנה (א)(- )3
( )1יבוצעו בתוך  45ימים מיום משלוח ההודעה האמורה בתקנת
משנה (א);
( )2יישאו ריבית שנתית בשיעור פריים בתוספת  ,1.5%מתום
השנה בגינה בוצעה ההתחשבנות ועד לביצועם בפועל.
() 3
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פרק ז' :עונשין ושונות

עונשין

.42

העושה אחד מאלה ,דינו – מאסר או קנס כאמור בסעיף (31א)( )6לחוק:

(א)

מחלבה שלא ניהלה רישום שוטף ויומיומי של נתונים בניגוד לתקנה
;3

(ב)

מחלבה קולטת שלא ניהלה חשבון ייצור עבור כל אחד מהיצרנים
המשווקים לה חלב ,בניגוד לתקנה ;4

(ג)

מחלבה קולטת שלא מסרה לכל יצרן המשווק לה חלב ,דוח על
החשבונות שערכה ,בניגוד לתקנה ;5

(ד)

מחלבה שלא מסרה למנכ"ל המועצה דוח חודשי ,בניגוד לתקנה ;6

(ה)

יצרן שלא שיווק את כל החלב הגולמי שיוצר על ידו למחלבה אחת
בלבד ,בניגוד לתקנת ;13

(ו)

יצרן ומחלבה קולטת שהתקשרו בהתקשרות לתקופה העולה על
שלוש שנים רצופות ,בניגוד לתקנה ;14

(ז)

יצרן שלא שיווק חלב למחלבה הקולטת שפרטיה מופיעים בהודעה
שנשלחה אליו לפיו תקנה (16 ,15ד) או (17ב) ,לפי העניין ,בניגוד
לתקנה ;18

(ח)

מחלבה מווסתת שלא העבירה חלב גולמי או חומרי גלם חלביים
בהתאם להוראת מנכ"ל המועצה ,בניגוד לתקנה (28ג);

(ט)

מחלבה מווסתת שלא העבירה חלב גולמי או חומרי גלם חלביים
בהתאם להוראת מנכ"ל המועצה ,בניגוד לתקנה (29ג);

(י)

מחלבה קולטת שלא ניהלה חשבון ייעודי למימון טיפול בחלב עודף,
בניגוד לתקנה (37א);

(יא)

מחלבה קולטת שהוציאה כספים מחשבון חלב עודף ,בניגוד לתקנה
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(37ב);
(יב)

מחלבה קולטת שלא מסרה למנכ"ל המועצה דיווח על הכספים
שנצברו בחשבון החלב העודף ,בניגוד לתקנה (37ג);

(יג)

מחלבה קולטת שלא גבתה מיצרני החלב תשלום בגין חלב עודף,
בהתאם להוראת מנכ"ל המועצה ,בניגוד לתקנה (41ג).

מסירת הודעות

.43

סודיות

.44

(א)

הודעות המועצה או מטעמה לפי תקנות אלה יישלחו למחלבה או
למפעיל מתקן הייבוש ,לפי העניין ,בדואר אלקטרוני ,לפי הכתובת
הרשומה במועצה; יראו ההודעה שנשלחה כאמור כאילו נתקבלה
בתוך  48שעות ממשלוחה ,אלא אם כן הוכח כי לא הומצאה.

(ב)

הודעות לפי תקנות אלה יישלחו ליצרן בדואר לפי הכתובת הרשומה
במועצה ,ואם מסר למחלבה כתובת דואר אלקטרוני והסכים כי
הודעות המחלבה יישלחו אליו באמצעות דואר אלקטרוני – רק
בדואר אלקטרוני; יראו את ההודעה כאילו נתקבלה בתוך שבוע
ימים מיום משלוחה בדואר ,או בתוך  48שעות ממשלוחה בדואר
אלקטרוני ,אלא אם כן הוכח כי לא הומצאה.

מנכ"ל המועצה וכל עובד מעובדיה הממלאים תפקיד מתפקידיה לפי תקנות
אלה ,וכל אדם אחר שבאמצעותו מבצעת המועצה את תפקידיה לפי תקנות
אלה ,חייבים לשמור בסוד כל מידע שהגיע אליהם לפי תקנות אלה ,ולא
לגלותו לאחר אלא לשם ביצוע תפקידיהם לפי תקנות אלה.

תוספת
(תקנה  -1הגדרת "ההתפלגות")
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