ועדת המכסות

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

נספח ב'

מתווה להקמת רפת
להלן פירוט לוחות הזמנים ,התנאים והדרישות להקמת רפת חדשה למבקשים אשר קיבלו זכאות למכסת חלב
בקר (להלן  -יצרן חדש);
שלב ראשון  -עד  42חודשים מיום קבלת הזכאות למכסת חלב
יש להציג היתר בניה לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה  ,5691 -להקמת הרפת במשקו של היצרן החדש.
ללא היתר בנייה לא תוקצה מכסה התחלתית לייצור במשקו של אחר ,לפי סעיף (9ה)( )1לחוק תכנון משק
החלב ,התשע"א ( 0511 -להלן  -היתר אומנה).
במסגרת שלב זה ,בתוך שנה ממועד קבלת הזכאות למכסת חלב ,על המבקש להציג דוח התקדמות ובין היתר,
אישור של הועדה לתכנון ובניה בדבר הגשת תוכניות להקמת הרפת במשקו.
שלב שני  -עד שנה וחצי מהצגת היתר הבנייה
על היצרן החדש לסיים את עבודות התשתית להקמת הרפת והקמת הסככות.
שלב שלישי  -עד שלוש שנים מהצגת היתר הבנייה
השלמת בניית הרפת במשקו של היצרן החדש ותחילת החליבה במשקו.
ועדת המכסות רשאית להאריך את המועדים שנקבעו לשלבים השונים ובלבד שהשתכנעה כי היצרן החדש מבצע
את המהלכים הנדרשים להקמת הרפת במשקו וכי העיכוב נובע בעיקרו מסיבות שאינן תלויות בו.
היתר אומנה
עם הצגת היתר הבנייה ,יינתן ליצרן החדש היתר אומנה בהיקף של  541,111ליטר ליצרן חדש במשק המשפחתי,
ומיליון ליטר ליצרן חדש במשק השיתופי ,בהתאם לתקנה  52לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב),
התשע"ד.4152 -
היתר האומנה הינו שנתי ,ביחס לשנה הקלנדרית שבה הוא ניתן וללא תלות במועד התחלתו.
בשנתיים הבאות ,בכפוף לעמידתו של היצרן החדש בשלבים המפורטים להקמת הרפת ,תעודכן המכסה שתקבע
ליצרן החדש במשק המשפחתי ב  511,111 -ליטר בכל שנה ,וליצרן חדש במשק השיתופי במיליון ליטר בכל שנה,
לייצור במסגרת היתר האומנה.
מובהר ,כי לא ניתן להאריך את היתר האומנה מעבר לשתי הארכות של שנה אחת בכל בפעם.
עם תחילת הייצור במשקו של היצרן החדש ,תעודכן מכסתו של היצרן במשק המשפחתי להיקף של  111,111ליטר
ושל היצרן במשק השיתופי להיקף של  3.3מיליון ליטר ,לייצור במשקו של היצרן החדש.
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