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קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף הבקר לחלב לשנת 0510
א.

כללי -

בהתאם לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א ( 6155 -להלן  -חוק החלב) ,לא תיקבע מכסת חלב אלא למי שהוא בעל
מקנה ,המקנה נמצא במשקו ,הוא מתגורר ביישוב שבו נמצא המקנה דרך קבע ועיסוקו בייצור חלב מהמקנה
האמור ,בין בעצמו ובין בסיוע אחרים.
בתקנות  2עד  8לתקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת  6152בענף הבקר)(הוראת שעה) ,התשע"ו -
( 6152להלן  -תקנות מדיניות הפיתוח) נקבע ,כי ועדת המכסות תקבע זכאות למכסת חלב ,לעשרים יצרנים
חדשים שיהיו יצרנים משפחתיים חדשים ,בהיקף של  111,111ליטר לכל יצרן חדש וארבעה יצרנים שיהיו יצרנים
שיתופיים חדשים בהיקף של  3.3מיליון ליטר לכל יצרן חדש.
חלוקת המכסות תעשה לפי העקרונות הקבועים בחוק החלב ובהתאם לאמות המידה שנקבעו בתקנות מדיניות
הפיתוח ויפורטו להלן.
יובהר ,כי הקצאת המכסה ליצרנים חדשים הינה לייצור חלב במשקם בלבד ולא יינתן להם היתר לייצר את
מכסתם במסגרת שותפות בין יצרני חלב.
יחד עם זאת ,ועדת המכסות רשאית לבחון בקשות של יצרנים חדשים למתן היתר לחליבה משותפת לפי תקנה 61
לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  6152 -בלבד.

ב.

אמות המידה להקצאת מכסות ליצרנים חדשים

על המבקשים מכסת ייצור חלב להגיש בקשה בהתאם לטופס המצורף כנספח א' ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים.
בקשה אשר לא תוגש על גבי הטופס המתאים ,ושלא יצורפו לה המסמכים הנדרשים ,לא תטופל.
הבקשות ייבחנו על ידי ועדת המכסות בשני שלבים:
)5

בשלב ראשון ,ייבחנו קיומם של תנאי הסף בלבד;

)6

בשלב השני ,ייקבעו הזכאים למכסה מתוך המבקשים אשר עמדו בתנאי הסף.

במידה ומספר הבקשות שעברו את השלב הראשון ,עולה על מספר המכסות שנקבעו להקצאה בכל מגזר ,ייבחרו
הזכאים למכסה בדרך של הגרלה.
יצוין ,כי במגזר המשפחתי תינתן העדפה לעד  1יצרנים חדשים מקרב האוכלוסייה הערבית ,הדרוזית או
הצ'רקסית.
את הבקשות יש להגיש לועדת המכסות ,לכתובת הרשומה על גבי מסמך זה ,עד ליום 106/60510
בקשות שיגיעו לאחר המועד שנקבע ,לא יתקבלו!
באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הבקשה במועד במשרדי מועצת החלב.
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ג.

תנאי סף ליצרנים חדשים במגזר המשפחתי

על מבקש מכסה במגזר המשפחתי לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:
()5

משקו של המבקש מצוי באזור עדיפות לאומית והוא מתגורר בו דרך קבע;
לעניין זה ,על המבקש להציג אישור זכויות עדכני ממנהל מקרקעי ישראל.
באם המדובר בקרקע פרטית ,על המבקש להציג נסח רישום כדין ובמידה וקיימים בעלים נוספים ,עליו
להציג את אישור כל הבעלים הנוספים ,להקמת הרפת במשקם.

()6

למבקש יכולת להעמיד מקורות מימון בהיקף של  5.1מיליון ש"ח לפחות.
לעניין זה ,על המבקש להציג מסמך ממוסד פיננסי מוכר כמפורט בתקנה  8לתקנות תכנון משק החלב
(מדיניות הפיתוח לשנת  6152בענף הבקר)(הוראת שעה) ,התשע"ו ;6152 -

()3

לא נקבעה למבקש או לבן זוגו זכאות למכסה לייצור חלב בקר בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה;

()2

המבקש או בן זוגו אינם יצרני חלב צאן (כבשים או עיזים) ,למעט יצרנים המייצרים בתנאי משק סגור לפי
תקנה  32לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד ;6152 -

()1

המבקש או בן זוגו אינם בעלי מכסה לייצור ושיווק ביצי מאכל.

ד .תנאי סף ליצרנים חדשים במגזר השיתופי
על מבקש מכסה במגזר השיתופי לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:
()5

משקו של המבקש מצוי באזור עדיפות לאומית;
לעניין זה ,על המבקש להציג אישור זכויות עדכני ממנהל מקרקעי ישראל.

()6

למבקש יכולת להעמיד מקורות מימון בהיקף של  51מיליון ש"ח לפחות.
לעניין זה ,על המבקש להציג מסמך ממוסד פיננסי מוכר ,כמפורט בתקנה  8לתקנות תכנון משק החלב
(מדיניות הפיתוח לשנת  6152בענף הבקר)(הוראת שעה) ,התשע"ו .6152 -

()3

למבקש לא נקבעה זכאות למכסה לייצור חלב בקר בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה.

ה .אישור הבקשות
.5

במידה ומספר המבקשים שיעמדו בתנאי הסף יהיה עד  61מבקשים במגזר המשפחתי ועד  2מבקשים במגזר
השיתופי ,תינתן הזכאות לכל המבקשים אשר יעמדו בתנאי הסף.

.6

במידה ומספר המבקשים שיעמדו בתנאי הסף במגזר השיתופי יהיה גדול מארבעה ובמגזר המשפחתי יהיה
גדול מעשרים ,תבחר ועדת המכסות את היצרנים הזכאים ,בדרך של הגרלה ,בפיקוח עורך דין.
לעניין בחירת הזכאים במגזר המשפחתי ,תיערך ההגרלה באופן דו שלבי כמפורט להלן:
(א)

מבין מבקשי המכסה מקרב האוכלוסייה הערבית ,הדרוזית או הצ'רקסית  -עד חמישה .היו למעלה
מחמש בקשות מקרב אוכלוסיות אלו ,ייבחרו  1מהם בדרך של הגרלה.
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מבין כלל מבקשי המכסה ,מעבר לאלו שנבחרו לפי סעיף קטן (א) ,ייבחרו הזכאים הנוספים כך
מועצת(ב)
החלב
שמספר הזכאים הכולל יהיה  61מבקשים.

ו.

ביטול הזכאות למכסת חלב

הזכאות למכסת חלב תישמר למבקשים הזכאים בכפוף לכך שיעמדו בשלבים השונים שנקבעו במתווה להקמת
רפת חדשה במשקם ,כפי שמפורט במסמך הרצ"ב (נספח ב').
ועדת המכסות תהא רשאית לבטל הזכאות במכסת החלב ,בכל שלב על פי שיקול דעתה ,אם מצאה כי היצרן חדש
אינו עומד בשלבים שנקבעו על ידה להקמת הרפת במשקו ,ולאחר שניתנה למבקש  /היצרן החדש ,הזדמנות
להשמיע את טענותיו.
במידה וזכאות למכסה תבוטל עד ליום  ,35/56/6152הזכאות במכסה תועבר למבקש הבא ברשימה.
ביטול זכאות למכסת חלב לאחר מועד זה ,לא מקנה זכות במכסת החלב לאחר .זכאות למכסה שבוטלה כאמור,
תחולק על ידי ועדת המכסות בהתאם להתחייבויותיה ועל פי כללים שיקבעו בתקנות לפי חוק

ז.

מפגש הסבר לכל המתעניינים

ביום  1///6152בשעה 55:11 :תקיים ועדת המכסות מפגש הסבר.
במפגש זה ,תינתן סקירה על ענף החלב ,הליך הכרה ביצרנים חדשים ומענה לשאלות.
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק במפגש זה.
על המעוניינים להשתתף במפגש ,להירשם במשרדי מועצת החלב בדוא"לoffice@milk.org.il :
יש להגיע למפגש עם תעודה מזהה לצורך בידוק ביטחוני.
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