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לכבוד
יצרן חלב בקר
שלום רב,

הנדון:

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מספר 3

ברצוני להודיעכם על קיומו של הליך נוסף ,השלישי במספר ,לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי.
ההליך יתקיים בהתאם לאמות המידה והנהלים לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי ,מיום 10/3/10
)להלן" :נוהל ניוד מכסות"( ,המצ"ב למכתבי זה.
הצעות של יצרנים המבקשים לפרוש מייצור חלב ולהעביר את מכסתם ,וכן הצעות של יצרנים המבקשים
לרכוש מכסה של יצרנים פורשים ,יוגשו ל"מנהל" ,לכתובת הרשומה מטה ,עד ליום  14/4/10בשעה 12:00
)להלן" :המועד הקובע"(.
להלן מספר הבהרות בדבר אופן השתתפות היצרנים בהליך ניוד מכסות:
.1
.2
.3

.4
.5

הודעות היצרנים יוגשו במעטפה סגורה וחתומה ,על גביה יצוינו המילים "עבור ניוד מכסות".
הודעתו של יצרן המבקש לפדות את מכסת החלב שלו ,תוגש על גבי טופס המצורף כנספח א' לנוהל
ניוד מכסות – "הצעת מכר".
הודעתו של יצרן המבקש לרכוש מכסת חלב ,תוגש על גבי טופס המצורף כנספח ב' לנוהל ניוד
מכסות – "הצעת רכש" ,בצירוף חתימתו של היצרן על התחייבות בנוסח המצורף כנספח ג' לנוהל
ניוד מכסות – "התחייבות יצרן".
הודעות היצרנים יישלחו בדואר רשום או במסירה אישית לכתובת הרשומה מטה.
הודעות שישלחו בפקס ו/או בדואר אלקטרוני לא יתקבלו.
בקשות אשר תגענה לאחר המועד הקובע לא יתקבלו.

הטפסים מצורפים לנוהל ניוד מכסות ,המצ"ב למכתבי זה ,וכן ניתן למצוא אותם באתר האינטרנט של
מועצת החלב – .www.halavi.org.il
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בנוסף ,הנני מוצא לנכון להדגיש בפניכם את עיקר השינויים שנערכו ב"נוהל ניוד מכסות" ,בהשוואה
להליכי ניוד המכסות הקודמים ,כדלקמן;
 .1השתתפותם של יצרנים המבקשים לרכוש מכסת חלב ,הוגבלה בהליך ניוד זה ,ליצרנים שמכסת החלב
שלהם טרם הגיעה להיקף של  600,000ליטר ,אם הם יצרנים בודדים ,ו –  1,800,000ליטר ,אם היצרן
הוא אגודה יצרנית.
 .2יצרנים המבקשים לרכוש מכסת חלב אינם נדרשים להעמיד ערבות בנקאית ,אלא לחתום על
התחייבות כספית ,על גבי הטופס המצורף לנוהל ניוד מכסות כנספח ג' – "התחייבות יצרן".
 .3הצעות מכר והצעות רכש ,החורגות ב –  20%ומעלה ,ממוצע הצעות המכר  /רכש ,בהתאמה,
תיפסלנה .יצרנים שהצעתם נפסלה לא ישתתפו בהליך ניוד המכסות.

שינויים אלו מבוססים על המלצת הוועדה שהוקמה על ידי "המנהל" לבחינה והערכה מחודשת של שיטת
ניוד המכסות כפי שנהגה בהליכי ניוד המכסות הקודמים .המלצת הוועדה ,כאמור ,ניתנה לאחר בדיקה
וניתוח מעמיקים של תוצאות הליכי הניוד הקודמים ,שמיעת טענות היצרנים והתאמת נוהל ניוד מכסות
למטרות של הסדרת משק החלב.

בכבוד רב,

שייקה דרורי
המנהל עפ"י צו הפיקוח
על מצרכים ושרותים
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