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ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי  -נהלים ואמות מידה
כללי
.1

.2

סעיף 4א' לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור חלב( ,תשכ"ז – ) 1967להלן " -צו החלב"(,
קובע כי "מכסת חלב שקבע המנהל אינה ניתנת להעברה ,כולה או מקצתה ,אלא על פי היתר
בכתב מאת המנהל".
תכליתו של מסמך זה לקבוע את אמות המידה והנהלים שלפיהם יינתן היתר להעברת מכסת
חלב במגזר המשפחתי.

הגדרות
.3

במסמך זה יהיו למונחים השונים את המשמעות הנודעת להם בצו החלב בשינויים,
כדלקמן:
"המנהל )"מנהל המכסות"(-

כהגדרתו בצו החלב.

"יצרן" -

כהגדרתו בצו החלב לרבות ,יצרן בשותפות ,יצרן
שקיבל היתר לייצור חלב במשקו של אחר ואגודה של
יצרני חלב במגזר הרפת המשפחתית ולמעט אגודה
שיתופית.

"יצרן פורש" -

יצרן שזכאי להעביר את מכסתו בהתאם לסעיף .5.1
להלן.

"מכסת חלב" -

כהגדרתה בצו החלב.

"מכסת חלב בסיסית" -

מכסת החלב הבסיסית כפי שתקבע מעת לעת והעומדת,
נכון למועד מסמך לקביעת נוהל זה ,בגובה של 369,500
ליטר חלב.

יצרן זכאי" -

יצרן שזכאי לפדות מכסת חלב בהתאם לסעיף  5.2להלן
ולמעט יצרן פורש.

"יצרן מעביר" -

יצרן פורש שהצעת המכר שלו נתקבלה במסגרת הליך
ניוד המכסות.

"יצרן מקבל" -

יצרן זכאי שהצעת הרכש שלו נתקבלה במסגרת הליך
ניוד המכסות.

"הליך ניוד המכסות" -

כמתואר בסעיפים  18 – 7להלן.
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.4

נספחים לנוהל:
נספח א' -

הצעת מכר – הודעת יצרן המעוניין להשתתף בתהליך
הניוד כיצרן פורש.

נספח ב' -

הצעת רכש – הודעת יצרן המעוניין להשתתף בתהליך
הניוד כיצרן זכאי.

נספח ג' -

נוסח התחייבות של יצרן זכאי.

אמות מידה ותנאים להעברת המכסות
.5

העברת מכסת חלב במגזר המשפחתי תותר בהתאם לאמות המידה והתנאים הבאים:
 .5.1זכאי להעביר מכסת חלב ,בהתאם לאמות מידה אלה ,כל יצרן אשר נתקיימו בו התנאים,
כדלקמן:
מלאו  5שנים מיום שהוקצתה לו מכסת חלב לראשונה ,ולגבי תוספת מכסה
.5.1.1
שקיבל ,באם אכן קיבל ,מלאו  3שנים מיום שקיבל את התוספת .תנאי זה לא
יחול על תוספות מכסה שניתנו בשנים  2007ו –  2008בגין גריעת מכסה
בשנים  2003 ,2002ו .2006 -
.5.1.2

אם הוא יצרן בשותפות שהתקיימה בתקופה של  5שנים ומעלה – ניתנה
לשותפים זכות סירוב ראשונה לפדות את מכסת החלב של היצרן הפורש,
במחיר שנקבע בהליך ניוד המכסות האחרון ,והשותפים לא מימשו את הזכות
כאמור.

.5.1.3

אם היה בהסדר אומנה שהחל לפני  1.1.2008ומסר למנהל אישור יצרני החלב
ביישוב בו הייתה מצויה הרפת שבבעלותו בדבר ויתורם על הזכות לפדות את
מכסת החלב שלו.

.5.1.4

יצרן שפרש מיצור חלב בתקופה העולה על  12חודשים בין שניגש להליכי הניוד
הקודמים ובין אם לא ,מחויב להעביר את מכסתו בהליך ניוד המכסות הקרוב,
שמנינו בענף ,הוא מס' .3
אשר על כן ,מכסתו של היצרן תוגש במחיר שנקבע בהליך הניוד הקודם ותימכר
במחיר שייקבע כאמור בסעיף  14.3לנוהל זה.

.5.1.5

אם הוא יצרן באגודה שיתופית במגזר המשק המשפחתי ,הגיש למנהל בקשה
לקביעת מכסה נפרדת כאמור בסעיף 5ז לצו החלב.

.5.2

זכאי לקבל מכסה בהתאם לאמות מידה אלה ,כל יצרן אשר מכסת החלב שלו טרם הגיעה
להיקף של  600,000ליטר ,אם הוא יצרן בודד ,ו –  1,800,000ליטר אם הוא אגודה של
יצרני חלב במגזר הרפת המשפחתית.

.5.3

מכסת חלב של יצרן פורש תגרע במלואה.
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 .5.4מכסת חלב של יצרן פורש שנגרעה תועבר רק ליצרן חלב אחר במגזר המשפחתי.
יצרן מקבל שטרם פדיון מכסה בתהליך הניוד עמדה מכסתו על המכסה הבסיסית או
פחות ממנה ,יהיה זכאי ,בתקופה של  3שנים מיום קבלת המכסה כאמור ,לתוספות מכסה
שיחולקו מטעם המנהל לכלל היצרנים ,במידה ויחולקו ,בהתאם למכסתו טרם הפדיון.
 .5.5יצרן פורש אשר חלק ממכסת החלב שלו איננה ניתנת לפדיון על פי התנאים הקבועים
בסעיף  5.1לעיל ,יהיה זכאי לפדיון חלק ממכסתו ,בהתאם לנהלים שלהלן ,ואילו יתרת
המכסה תגרע ללא תמורה .
העברת מכסות תתבצע בתנאים ובאופן המפורטים להלן;-

הליך ניוד המכסות
.7
.8

.9

.10
.11

.12

.13

.14

המנהל יודיע ליצרנים בכתב על המועד שבו יתקיים הליך ניוד מכסות החלב ועל המועד האחרון
להגשת הודעות היצרנים על רצונם להשתתף בהליך )להלן – "המועד הקובע"(.
יצרן המבקש לפרוש מיצור חלב ולהעביר את מכסת החלב שלו ימסור על כך הודעה בכתב למנהל
בטופס הקבוע בנספח א' – הצעת מכר " -הודעת יצרן פורש" ,המהווה גם בקשה להשתתפות
בהליך ניוד המכסות .ההצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה ,על גביה יצוין" :עבור ניוד מכסות".
יצרני חלב זכאים המעוניינים להשתתף בהליך ניוד המכסות ,יימסרו על כך הודעות למנהל,
באמצעות הטופס נספח ב' – הצעת רכש " -הודעת יצרן זכאי" ,בצירוף חתימתם על טופס
התחייבות בנוסח המצורף כנספח ג' ,להבטחת התשלום תמורת מכסת החלב במקרה שהצעתו
תתקבל ,כשהם נתונים במעטפה סגורה וחתומה ,על גביה יצוין" :עבור ניוד מכסות".
יובהר ,כי יצרן מקבל אשר לא יעמוד בהתחייבויותיו כאמור בנספח ג' ,מכסתו תופחת
ב –  100,000ליטר למשך שנה.
בקשות שיגיעו למנהל לאחר המועד הקובע  -לא יטופלו.
בתוך  7ימים מהמועד הקובע יפתח המנהל את המעטפות ויבדוק קיומם של כל המסמכים
הדרושים כאמור בנוהל זה ואת זכאותו של היצרן להשתתף בהליך הניוד .המנהל יהיה רשאי
לדרוש מן היצרנים פרטים והשלמת מסמכים בתוך  30יום מהמועד הקובע.
סך כל מכסות החלב של יצרנים פורשים המשתתפים בהליך ניוד המכסות יחולק למנות של
כ 40,000 -ליטר .הליך הניוד יתקיים ביחס למנות כאמור ולכל יצרן זכאי תהיה זכות להשתתף
בהליך הניוד ביחס למנה אחת בלבד ,למעט יצרן שהוא אגודת יצרני חלב במגזר המשפחתי,
הזכאי להשתתף בהליך הניוד ביחס לשתי מנות .המנהל יהא רשאי להגדיל את המנות )עד 50,000
ליטר( או להקטינן ,בהתאם לשיקול דעתו ,בשים לב להיקף סך מכסות החלב ומספר היצרנים
המשתתפים בהליך הניוד.
יצרן זכאי אשר הרפת שבבעלותו מצויה באזור המוגדר כאזור בעדיפות לאומית א' על פי קביעת
משרד החקלאות,יגיש הצעת רכש למנה הגבוהה ב –  25%מהמנה שנקבעה כאמור בסעיף 12
לעיל.
קביעת ערך הפדיון של ליטר חלב במסגרת מכסת חלב הניתנת להעברה על פי מסמך זה תתבצע
כדלקמן;
 .14.1המנהל יאתר את הצעות המכר והרכש החורגות ב –  20%ומעלה מהמחיר הממוצע של
הצעות המכר והרכש ,כל אחד בנפרד ,והצעות אלו ייפסלו.
 .14.2ייערך חישוב של נקודת שיווי המשקל בין הצעות המכר והצעות הרכש ,ללא ההצעות
שנפסלו כאמור בסעיף  ,14.1כך שהיצרנים הפורשים המשתתפים בהליך הניוד יקבלו
את המחיר המינימאלי שנקבו בו או מחיר גבוה ממנו ואילו היצרנים הזכאים
המשתתפים יפדו את המכסה במחיר המקסימאלי שנקבו בו או נמוך הימנו.
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 .14.3המנהל יאתר את הצעות המכר והרכש שתואמות לערך הפדיון ,כאמור בסעיף .14.2
הצעות אלה יכללו ברשימת היצרנים המעבירים והמקבלים.
 .14.4הצעותיהם של יצרנים פורשים שהצעת המכר המינימאלית שלהם עלתה על ערך הפדיון
האחיד ויצרנים זכאים שהצעת הרכש שלהם הייתה נמוכה מן המחיר האחיד הנ"ל,
מכסתם לא תועבר והם יהיו זכאים להשתתף בהליך הניוד הבא ,למעט יצרנים פורשים
כאמור בסעיף  5.1.3לנוהל זה.
תוך  35יום מהמועד הקובע יודיע המנהל על תוצאות תהליך הניוד.

העברת מכסת חלב
.16

.17

.18

העברת מכסת החלב תתבצע ,כדלקמן:
 .16.1לאחר קביעת רשימת היצרנים המעבירים והמקבלים יזמנם המנהל בכתב להשלמת
העברת מכסת החלב.
 .16.2במועד שנקבע להעברת מכסת החלב ישלמו היצרנים המקבלים את מלוא התמורה עבור
מכסת החלב שפדו .התמורה תשולם ליצרנים פורשים בהתאם להוראות המנהל .המנהל
יאשר את העברת המכסה בכפוף להודעתו של היצרן הפורש על קבלת מלוא התמורה.
 .16.3יצרן מעביר אשר לא יופיע להשלמת העברת המכסה במועד ובמקום שיקבע ,מכסת החלב
שלו תגרע ,ודמי הפדיון ישולמו ליצרן.
 .16.4יצרן מקבל אשר לא יופיע להשלמת העברת המכסה במועד ובמקום שיקבע או שלא
השלים התשלום בהתאם להוראות המנהל ,כאמור לעיל ,תופעל התחייבותו במסגרתה
רשאי המנהל לגרוע  100,000ליטר ממכסת החלב שלו למשך שנה.
מכסת החלב המועברת ליצרן המקבל תצטרף למכסת החלב הקיימת שלו ,לכל דבר ועניין ,לרבות
תוספות וגריעות ,ולרבות התפלגות קלנדרית לפי חודשים .בשנה בה התבצע ניוד המכסות תהיה
תוספת המכסה חלקית ויחסית למספר החודשים שנותרו עד סוף השנה.
לאחר העברת מכסת החלב יחדל היצרן הפורש מלהיות יצרן.

שונות
.19

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מחמת הוראות צו החלב אולם ,למען הסר כל ספק ,כל האמור
במסמך זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.
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נספח א'  -הודעת יצרן פורש
לכבוד
מר שיקה דרורי
המנהל ע"פ צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור חלב( ,התשכ"ז – 1967
דרך המכבים  , 46ראשל"צ ,ת.ד 15578 .מקוד 75054

הנדון :הפסקת ייצור חלב בקר לצמיתות
.1

הנני להודיעך כי ברצוני להפסיק את ייצור חלב הבקר ע"פ מכסת החלב שנקבעה לי מכוח צו הפיקוח על
מצרכים ושירותים )ייצור חלב( ,התשכ"ז –  ,1967לצמיתות ולהעביר את המכסה ליצרן אחר בהתאם
לאמות המידה להעברת מכסת חלב שנקבעו על ידך ביום .10/03/10

.2

הנני מבקש כי תקבע לי מכסה אישית ונפרדת כאמור בסעיף  5ז' לצו החלב )ליצרן המייצר במסגרת
אגודה מייצגת בלבד(.

.3

במידה וערך פדיון מכסת החלב שיקבע במנגנון ניוד המכסה יהיה גבוה או שווה להצעתי הרי שעם קבלת
מלוא התמורה הנני מתחייב התחייבות בלתי חוזרת להפסיק ולייצר חלב ,לסגור את הרפת במשקי
ולמכור את כל הפרות .ידוע לי כי במידה וערך הפדיון שיקבע במנגנון יהיה נמוך מהצעתי לא אעביר את
מכסתי בהליך ניוד זה.

.4

היקף המכסה אותו אפדה בתהליך זה הוא המכסה שקבע לי המנהל לשנת  2010למעט תוספות מכסה
שאינן ניתנות להעברה.

.5

הנני מאשר ומסכים כי ינוכה מהתמורות שאקבל בגין פדיון המכסה סכומים לסילוק הלוואות שקיבלתי
ממחלבה ו/או מרכז מזון ו/או כל גורם אחר ובכפוף להתחייבות שהפקדתי אצל מנהל המכסות
כבטחונות להקצאת ההלוואה ונותן לך בזאת הוראה בלתי חוזרת כי התמורות המנוכות יועברו ישירות
לגורמים הנ"ל.

.6

המחיר המינימאלי )ש"ח לליטר( אותו אני דורש ורק במידה ומחיר פדיון המכסה יהיה שווה או גבוה
( לא כולל מע"מ.
)במילים
ממנו ,אפרוש מייצור חלב הוא

.7

הנני מאשר כי ידוע לי כי אם לא אופיע להשלמת העברת המכסה במועד ובמקום שיקבע ,מכסת החלב
שלי תגרע.

.8

הנני מתחייב להנפיק חשבונית מס כחוק לכל יצרן שיפדה חלק ממכסתי בהתאם להוראות המנהל וכן
להציג אישור ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.

.9

הנני מאשר כי קראתי את מסמך המנהל בנדון ניוד מכסות חלב במגזר המשפחתי מיום  10/03/10והבנתי
את כל האמור בו.

.10

אני מתחייב לפעול בהתאם לאמור במכתב זה  ,בהתאם להוראות המנהל ובכפוף לכל דין.

שם היצרן )בעל( ,______________ :מס' ת"ז ________________ :חתימה__________________ :
שם היצרן )אשה( ,________________ :מס' ת"ז _________________ :חתימה_________________ :
מען _________________ :דואר אלקטרוני _________________ :טל'/סלולרי/פקס________________ :
אישור עו"ד  /רו"ח:
הריני לאשר חתימת היצרן
באמצעות ת.ז .מס'
; מס' רישיון:
שם עו"ד/רו"ח:

;

לאחר שזיהיתי אותו

חתימה וחותמת

.

;

כתובת המנהל :דרך המכבים  ,46אזה"ת ישן ראשל"צ  ,75359ת.ד15578 .
טל' 9564750-03 :פקס9564766-03 :

המנהל
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושרותים
תשכ"ז – 1967
)ייצור חלב(

נספח ב'  -הצעת רכש
לכבוד
שייקה דרורי
המנהל עפ"י צו הפיקוח על מצרכים ושרותים )ייצור חלב( – תשכ"ז 1967
דרך המכבים  46ראשל"צ ,ת.ד 15578 .מקוד 75054

הנדון :השתתפות בתהליך ניוד מכסות
.1

הנני מעוניין להשתתף בתהליך ניוד המכסות בהתאם לאמור במכתבך מיום  10/03/10ולפדות מכסת חלב
מיצרן פורש  ,וזאת במידה ומחיר פדיון ליטר מכסה שיקבע במנגנון הניוד יהיה שווה או נמוך מהמחיר
שאציע בהמשך מכתב זה.

.2

במידה ומחיר ליטר חלב שיקבע במנגנון ניוד המכסה יהיה נמוך מהצעת הרכש שלי או שווה לה הרי שהנני
מתחייב התחייבות בלתי חוזרת לשלם את מלוא מחיר המכסה הנפדית.
לשם הבטחת התשלום מצ"ב התחייבות בלתי חוזרת ,לתשלום של  ₪ 20,000וכן הסכמתי לגריעה של
 100,000ליטר ממכסתי למשך שנה.
ידוע לי כי במידה ומחיר הפדיון שיקבע במנגנון יהיה גבוה מהצעתי לא אשתתף בתהליך.
כמו כן ,ידוע לי כי במידה והצעתי תחרוג ב –  20%ומעלה מממוצע ההצעות שתתקבלנה ,הצעתי תיפסל ולא
אשתתף בתהליך.

.3

היקף המכסה אותו אפדה בתהליך זה יהיה עד  50אלף ליטר ובאזור עדיפות לאומית תוספת של עד  25אחוז
שהם עד  62.5אלף ליטר.

.4

ידוע לי כי במידה ויהיה עודף ביקוש למכסה הנפדית היקף המכסה שיועבר אלי יהיה נמוך יותר.

.5

ידוע לי כי המכסה תרשם על שמי רק לאחר שהיצרן הפורש יאשר כי התקבלה אצלו התמורה מפדיון המכסה
והמנהל יאשר כי הוא אכן הפסיק לייצר חלב .ידוע לי כי הכמות לתשלום הנוספת בגין העברת מכסת חלב,
בשנת המכסות  2010תיגזר מהמועד בו התבצעה המכסה בהתאם ההתפלגות קלנדרית החודשית של
המכסות.

.6

הצעת רכש :המחיר המקסימאלי )ש"ח לליטר( אותו אני מוכן לשלם ,ורק במידה ומחיר פדיון ליטר
)במילים
המכסה יהיה שווה או נמוך ממנו ,ואשר אותו אשלם בגין העברת המכסה הוא
( לא כולל מע"מ .ידוע לי כי בגין המחיר הנ"ל יתווסף מע"מ כשיעורו בחוק.

.7

ידוע לי כי במידה ולא אופיע להליך השלמת העברת המכסה ,לא אשלם את מלוא התמורה עבור מכסת החלב
המועברת או אפר באופן אחר את הוראות המנהל ,יהא המנהל רשאי להפעיל את ההתחייבות הכספית עליה
חתמתי וכן רשאי המנהל לגרוע  100,000ליטר ממכסתי למשך שנה.

.8

הנני מאשר כי קראתי את מסמך המנהל בנדון ניוד מכסות חלב במגזר המשפחתי מיום  10/03/10והבנתי את
כל האמור בו.

.9

אני מתחייב לפעול בהתאם לאמור במכתב זה  ,בהתאם להוראות המנהל ובכפוף לכל דין.

שם היצרן______________________ :

מס' ת"ז________________________ :

מען___________________________ :

דואר אלקטרוני_____________________ :

טל' וטל' סלולרי__________________ :

פקס_______________________ :

חתימה_________________________:

כתובת המנהל :דרך המכבים  ,46אזה"ת ישן ראשל"צ  ,75359ת.ד15578 .
טל' 9564750-03 :פקס9564766-03 :

המנהל
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושרותים
תשכ"ז – 1967
)ייצור חלב(

נספח ג' – התחייבות יצרן
התחייבות זו מצורפת לבקשתי להשתתפות בהליך ניוד המכסות הקרוב ,שמנינו בענף הוא מס'  ,3ומהווה
חלק בלתי נפרד ממנה.

אני ,________________________ ,הח"מ ,מתחייב בזאת כי במידה והצעת הרכש שלי תתקבל,
)שם היצרן וכתובתו(

אשלם ליצרן המעביר את מלוא התמורה עבור מכסת החלב הנפדית לפי ערך הפדיון שיקבע בהתאם לנוהל
ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי ,מיום .10/03/10
הנני מתחייב כי במידה ולא אפדה את מכסת החלב כאמור ,אהיה מחויב בהתחייבות בלתי חוזרת לתשלום
של .₪ 20,000
בנוסף ,הנני מצהיר ,כי ידוע לי שבמידה ולא אפדה את מכסת החלב ולא אשלם את סכום ההתחייבות,
תפחת מכסת החלב שברשותי ב –  100,000ליטר למשך שנה.

ולראיה באתי על החתום ;
היום__________ :שם החותם_________________ :מספר ת"ז_____________ :

חתימה________________________ :

אישור עו"ד/רו"ח:
הריני לאשר חתימת היצרן
.
שם עו"ד/רו"ח:

;לאחר שזיהיתי אותו באמצעות ת.ז .מס'
; מס' רישיון:

חתימה וחותמת._____________ :

כתובת המנהל :דרך המכבים  ,46אזה"ת ישן ראשל"צ  ,75359ת.ד15578 .
טל' 9564750-03 :פקס9564766-03 :

