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 זה בחוק . 1

עז, או כבשה פרה, של חליבה ידי על המתקבל קולוסטרום, למעט נוזל,  "חלב"

המוצר; ממשקל אחוזים מחמישים למעלה הוא משקל לפי שבו החלב שמרכיב מוצר  חלב" "מוצר

;1 התשמ"ג1983 חדש], [נוסח (מזון) הציבור בריאות בפקודת כהגדרתו  "מזון"

על הפיקוח חוק מכוח חלב מכסת לו שנקבעה מי ידי על בישראל חלב ייצור  מקומי" "ייצור
הפיקוח); חוק  (להלן התשי"ח21957 ושירותים, מצרכים

של ההעברה מדרכי דרך בכל לאחר העברתם לרבות בסיטונות, ובמוצריו בחלב סחר  "שיווק"
חזקה; או בעלות

החקלאות. שר  ''השר"

הגדרות

פי על שהותר מייבוא או בלבד, מקומי מייצור יהיה כישראל ומוצריו חלב שיווק (א) . 2

(ב). קטן סעיף

מוצרי יבוא להתיר החקלאות, שר עם התייעצות לאחר רשאי, והמסחר התעשיה שר (ב)

לה. צד שישראל בינלאומית אמנה כל להוראות בכפוף לישראל, חלב

השיווק ייחוד

הצריכה מלוא של החזוי ההיקף פי על שנה מדי המקומי הייצור היקף את יקבע השר (א) .3

מביניהם. הגבוה לפי ומוצריו, חלב שומן של או ומוצריו חלב חלבון של

ראה אם (א), קטן סעיף לפי שקבע המקומי הייצור היקף את לשנות רשאי השר (ב)
זאת. המצדיקים תנאים שנוצרו

הייצור היקף

כאמור המקומי הייצור להיקף כפופה תהא הפיקוח, חוק פי על צו מכוח חלב מכסות חלוקת .4

אישיות. למכסות מעבר בדבר הצו ולהוראות ,3 בסעיף

חלב מכסות

ל' מיום ,2059 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1992 במרס 10) התשנ"ב ב' באדר הי בכנסתביום נתקבל .
.235 בעמ' ,(1991 ביוני 12) התשנ"א בסיון

.750 עמ' חדש, נוסח ישראל, מדינת דיני 1
24. עמ' התשי''ח, ס''ח 1



ותקנות לביצועו.ביצוע הנוגע ענין בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה חוק ביגיע על ממונה השר .5

קנס.עונשין  דינו 2(א), סעיף הוראות על העובר .6

הוראות מוכרחיםהחלת כטובין אותם יראו ,2 סעיף להוראות בניגוד לישראל שיובאו ומוצריו חלב .7
מוברחים. טובין על החלות המכס3, פקודת הוראות עליהם ויחולו

1992).תחילה ביוני 1) התשנ"ב באייר כ"ט ביום זה חוק של תחילתו .8

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

שמיר יצחק
החקלאות שר

.39 עמ' ,3 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1


