ועדת המכסות

המועצה לענף החלב בישראל  -ייצור ושווק (חל"צ)
מועצת החלב

י"ח אייר ,תשע"ד
 81מאי4182 ,
82-333-88

הקצאת תוספות מכסה ליצרן יחיד בשל נסיבות אישיות מיוחדות
כללי -
בהתאם לתקנה  42לתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים  4182עד  4183ומדיניות הפיתוח לשנת  4182בענף
הבקר)(הוראת שעה) ,התשע"ד ( 4182 -להלן  -תקנות מדיניות הפיתוח) ,בכוונתה של ועדת המכסות להקצות תוספות
מכסה בהיקף כולל של מיליון ליטר ליצרני חלב יחידים ,בשל נסיבות אישיות מיוחדות ,כפי שיפורט להלן;
תנאי הסף לקבלת תוספת המכסה בהתאם לתקנה זו הינם:
 .8מדובר ביצרן יחיד שמכסתו ,ביום  ,87/782הינה מתחת ל  /11 -אלף ליטר .
 .4היצרן אינו נמצא בתת ביצוע מתמשך .לעניין זה "יצרן בתת ביצוע מתמשך" הינו יצרן שבמשך כל אחת משלוש
השנים הרצופות האחרונות (שנים  4188עד  4183כולל) ,ייצר פחות מ  33% -מהיקף המכסה שהוקצתה לו בכל שנה.
רשימת הנסיבות המיוחדות בשלן ניתן להגיש בקשה לתוספת מכסת מיוחדת והניקוד שיינתן לכל אחת מהנסיבות,
מפורט בנספח לתקנות ומצורף למסמך זה (להלן  -הרשימה).
הליך הקצאת מכסה בשל נסיבות אישיות מיוחדות:
 .8יצרן חלב שמתקיימות בו אחת או יותר מהנסיבות המפורטות ברשימה ,יגיש לועדת המכסות בקשה לקבלת מנת
מכסה של עד  21,111ליטר עד ליום  .149414בבקשה יפרט המבקש את הנסיבות המיוחדות המתקיימות בו ויצרף
אליהן אישור מאת הגורם המוסמך על פי דין.
 .4כל בקשה תיבחן על ידי ועדת המכסות ותקבל את הניקוד המצטבר בהתאם לנסיבות שהוכחו על ידי המבקש.
 .3הבקשות ידורגו בהתאם לניקוד המצטבר של כל בקשה.
 .2ועדת המכסות תקצה את מנת המכסה ,בהיקף של  21,111ליטר ,ליצרנים שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר ,עד
לחלוקת מלוא תוספת המכסה בסך כולל של מליון ליטר.
 .2במידה ושני יצרנים או יותר קיבלו את אותו ניקוד ,והקצאת מנות המכסה לכולם תביא לחריגה ממיליון ליטר,
תחולק היתרה ביניהם באופן שווה.
מובהר ,כי בקשות שיתקבלו במשרדנו לאחר ה  - 87/782 -לא יטופלו.
באחריותו של מגיש הבקשה לוודא קבלת הבקשה במשרדנו במועד.

כתובת הועדה ,במשרדי מועצת החלב :דרך החורש  ,4יהוד  ,00155ת.ד79 .
טל' 7004905-50 :פקס7004900-50 :

ועדת המכסות

המועצה לענף החלב בישראל  -ייצור ושווק (חל"צ)
מועצת החלב

נסיבות מיוחדות להגשת בקשה לתוספת מכסה בהתאם לתקנה  50לתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים
 5514עד  5510ומדיניות הפיתוח לשנת  5514בענף הבקר)(הוראת שעה) ,התשע"ד ;5514 -
נסיבות מיוחדות

ניקוד

8

אזרח ותיק הזכאי לגמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א 8318 -

81

4

נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט [ 8323 -נוסח משולב]

81

3

נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה (נכים ונספים) ,התשמ"א 8318 -

81

2

נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים) ,התשמ"א 8318 -

81

2

81
בן משפחה של חייל שנספה במערכה ,הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה
(תגמולים ושיקום) ,התש"י 8321 -

3

זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל 83/1 -

81

/

בן משפחה של הרוג מלכות שזכאי לגמלה לפי חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם,
התשנ"ב 8334 -

81

1

פדוי שבי הזכאי לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי ,התשס"ה 4112 -

1

3

נזקק מחמת עיוורון לפי תקנות שירות הסעד (מבחני נזקקות) ,התש"ל 83/1 -

3

81

זכאי לגמלת סיעוד לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה 8332 -

3

88

נכה הזכאי לקצבה לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה 8332 -

3

84

אדם הזכאי לקצבת זקנה לנכה לפי סעיף  428לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה 3 8332 -

83

נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת על פי כל דין היא בשיעור של  31%ומעלה ,או מי שטרם
קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור

2

82

מי שבן או בת שלו ,הוא מעל גיל  81ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי 2

82

אסיר ציון שזכאי לגמלה לפי חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם ,התשנ"ב 8334 -

2

83

המתגורר
2
הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות ,התשנ"ב  8334 -או שהוא הורה יחיד לילד
איתו המשרת שירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו  ,8313 -או מתנדבת
בשירות הלאומי כהגדרתה בתקנה 82ד לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג -
 ,8333כל עוד הם משרתים כאמור

8/

מי שזכאי להטבות לפי סעיף  2 ,3או  2לחוק הטבות לניצולי שואה ,התשס"ז 411/ -

2

81

נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד 8322 -

2

83

נכה רדיפות הנאצים ,כמפורט בתקנות מדיניות הפיתוח

2
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