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نداء لتخصيص حصص للمنتجين الجدد في فرع أبقار الحليب للعام 6102
أ .عام -
بموجب قانون تخطيط سوق الحليب  -من العام ( 1122الحقا  -قانون الحليب) ،لن يتم تحديد حصة حليب ألي شخص إال إذا
كان من أصحاب المواشي (قطيع)  ،على أن تكون المواشي موجودة في مزرعته ،يسكن في البلدة التي تتواجد فيها المواشي
بصورة دائمة ،ويعمل في إنتاج الحليب من المواشي المذكورة ،سواء بنفسه أو من خالل مساعدة اآلخرين له.
في األنظمة  2حتى  8من أنظمة تخطيط سوق الحليب (سياسات التطوير للعام  1122في فرع األبقار) (أمر الساعة) ،من العام
( 1122الحقا  -أنظمة سياسات التطوير) تقرر أن لجنة الحصص هي من تقوم بتحديد االستحقاق لحصص الحليب ،لعشرين
منتجا جديدا على أن يكونوا منتجين عائليين جدد ،بكمية  011,111لتر لكل منتج جديد ،وأربعة منتجين هم منتجون تعاونيون
جدد بكمية  3.3مليون لتر لكل منتج جديد.
سيتم تقسيم الحصص بناء على المبادئ المحددة في قانون الحليب ،وبموجب المعايير التي تم تحديدها في أنظمة سياسات
التطوير ،وسيتم تفصيلها الحقا.
يجدر التوضيح أن تخصيص الحصص للمنتجين الجدد هو إلنتاج الحليب في مزارعهم فقط ولن يتم منحهم تصريحا إلنتاج
حصتهم في إطار تعاون بين منتجي الحليب.
ومع ذلك ،يحق للجنة الحصص أن تفحص طلبات المنتجين الجدد للحصول على تصريح بالحلب المشترك بموجب النظام رقم 10
من أنظمة تخطيط سوق الحليب (تحديد حصص الحليب) ،من العام  1122فقط.

ب .معايير تحديد الحصص للمنتجين الجدد
على الراغبين بالحصول على حصة إلنتاج الحليب تقديم طلب بموجب االستمارة المرفقة كملحق "أ" ،مع إرفاق كافة المستندات
الالزمة.
لن تتم معالجة الطلب الذي ال يتم تقديمه بواسطة االستمارة المالئمة ،والذي لم ترفق به المستندات المطلوبة.
سيتم فحص الطلبات من قبل لجنة الحصص على مرحلتين:
 )5في المرحلة األولى ،سيتم فحص استيفاء شروط الحد األدنى فقط؛
 )6في المرحلة الثانية ،سيتم تحديد مستحقي الحصص من بين مقدمي الطلبات الذين استوفوا شروط الحد األدنى.
في حال كان عدد الطلبات التي اجتازت المرحلة األولى أكبر من عدد الحصص التي تم تخصيصها لكل قطاع ،سيتم اختيار
المستحقين من خالل القرعة.
تجدر اإلشارة إلى أنه في القطاع العائلي ،سيتم إعطاء األفضلية لما يصل حتى  0منتجين جدد من السكان العرب ،الدروز
والشركس.
يجب تقديم الطلبات للجنة الحصص ،على العنوان المسجل على هذا المستند ،حتى تاريخ .106861510
الطلبات التي تصل بعد الموعد المحدد ،لن يتم قبولها!
ضمن مسؤولية مقدم الطلب التأكد من تلقي الطلب خالل الموعد في مكاتب مجلس الحليب.
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ج .شروط الحد األدنى للمنتجين الجدد في القطاع العائلي
يجب على طالب الحصة في القطاع العائلي استيفاء الشروط التالية مجتمعة:
( )5تتواجد مزرعة مقدم الطلب في منطقة أفضلية وطنية ،وهو يسكن فيها بصورة دائمة؛
في هذا الشأن ،يجب على مقدم الطلب أن يرفق تصريح حقوق محتلن من دائرة أراضي إسرائيل.
في حال كان الحديث عن أرض بملكية خاصة ،يجب على مقدم الطلب أن يرفق وثيقة تسجيل قانونية ،وفي حال كان هنالك
مالكون آخرون ،عليه إرفاق موافقة كافة المالكين اإلضافيين ،على إقامة الحظيرة في أرضهم (المزرعة).
( )6يمتلك مقدم الطلب القدرة على توفير مصادر تمويل بقيمة  2.0مليون ش.ج على األقل.
في هذا الشأن ،يجب على مقدم الطلب أن يرفق مستندا من مؤسسة مالية معترف بها ،وفقا لما هو مفصل في النظام رقم  8من
أنظمة تخطيط سوق الحليب (سياسات التطوير للعام  1122في فرع األبقار) (أمر الساعة) ،من العام 1122؛
( )3لم يتم تحديد حصة إلنتاج حليب البقر ،خالل السنوات العشر التي سبقت تقديم الطلب ،لمقدم الطلب أو لزوجته /زوجها؛
( )4مقدم الطلب أو زوجته /زوجها ليس منتج حليب ضأن (خراف أو ماعز) ،ما عدا المنتجين الذين يقومون باإلنتاج ضمن
ظروف مزرعة مغلقة بموجب النظام رقم  32من أنظمة تخطيط سوق الحليب (تحديد حصص الحليب) ،من العام 1122؛
( )1مقدم الطلب أو زوجته /زوجها ليس صاحب حصة إلنتاج البيض لألكل.

د .شروط الحد األدنى للمنتجين في القطاع التعاوني
يجب على طالب الحصة في القطاع التعاوني استيفاء الشروط التالية مجتمعة:
( )5تتواجد مزرعة مقدم الطلب في منطقة أفضلية وطنية؛
في هذا الشأن ،يجب على مقدم الطلب أن يرفق تصريح حقوق محتلن من دائرة أراضي إسرائيل.
( )6يمتلك مقدم الطلب القدرة على توفير مصادر تمويل بقيمة  21مليون ش.ج على األقل.
في هذا الشأن ،يجب على مقدم الطلب أن يرفق مستندا من مؤسسة مالية معترف بها ،وفقا لما هو مفصل في النظام رقم  8من
أنظمة تخطيط سوق الحليب (سياسات التطوير للعام  1122في فرع األبقار) (أمر الساعة) ،من العام 1122؛
( )3لم يتم تحديد حصة إلنتاج حليب البقر ،خالل السنوات العشر التي سبقت تقديم الطلب ،لمقدم الطلب.

هـ .المصادقة على الطلبات
 .5في حال كان عدد مقدمي الطلبات المستوفين لشروط الحد األدنى حتى  11مقدم طلب في القطاع العائلي ،وحتى  2مقدمي
طلبات في القطاع التعاوني ،سيتم منح االستحقاق لكافة مقدمي الطلبات المستوفين لشروط الحد األدنى.
 .6في حال كان عدد مقدمي الطلبات المستوفين لشروط الحد األدنى في القطاع التعاوني أكثر من أربعة ،وفي القطاع العائلي أكثر
من عشرين ،ستقوم لجنة الحصص باختيار المنتجين المستحقين ،بطريقة القرعة تحت إشراف محام.
من أجل اختيار المستحقين في القطاع العائلي ،سيتم إجراء القرعة على مرحلتين ،وفقا لما هو مفصل أدناه:

عنوان اللجنة ،في مكاتب مجلس الحليب :شارع هحورش  ،4يهود  ،00155ص.ب79 .
هاتف 7004905-50 :فاكس7004900-50 :

لجنة الحصص

مجلس فرع الحليب في إسرائيل  -اإلنتاج والتسويق (شركة لمصلحة الجمهور)
מועצת החלב

(أ) من بين مقدمي الطلبات للحصص من السكان العرب ،الدروز أو الشركس  -حتى خمسة .في حال كانوا أكثر من
خمسة من الفئات السكانية المذكورة ،سيتم اختيار خمسة منهم بطريقة القرعة.
(ب) من بين مجمل مقدمي طلبات الحصص ،عدا من تم اختيارهم بموجب البند (أ) ،سيتم اختيار المستحقين اآلخرين
شريطة أال يزيد عدد المستحقين اإلجمالي عن  11مقدم طلب.

و .إلغاء استحقاق حصة الحليب
سيتم حفظ استحقاق حصة الحليب لمقدمي الطبات المستحقين شريطة استيفائهم لمختلف المراحل التي تم تحديدها في إطار
إجراءات إنشاء خظيرة جديدة في مزرعتهم ،وفقا لما هو مفصل في المستند المرفق بهذا (الملحق "ب").
سيكون من حقل لجنة الحصص إلغاء استحقاق حصة الحليب ،في أية مرحلة  -وبناء على اعتباراتها  -إذا وجدت أن المنتج الجديد
ال يستوفي المراحل التي تم تحديدها من قبلها من أجل إنشاء حظيرة في مزرعته ،وبعد أن تعطى لمقدم الطلب /المنتج الجديد،
فرصة لإلدالء بادعاءاته.
في حال تم إلغاء استحقاق الحصة حتى تاريخ  ،3525626152سيتم تحويل االستحقاق لمقدم الطلب التالي في القائمة.
ال يعطي إلغاء االستحقاق لحصة الحليب بعد هذا التاريخ ،الحق بحصة الحليب ألي شخص آخر .سيتم تقسيم الحصة التي تم
إلغاؤها بهذه الطريقة ،من قبل لجنة الحصص ،بناء على التزاماتها وبموجب قواعد يتم تحديدها في األنظمة الصادرة بموجب
قانون تخطيط سوق الحليب ،من العام .1122

ز .لقاء شرح لكافة المهتمين
بتاريخ  12226152الساعة 55:11 :ستقيم لجنة الحصص لقاء توضيحيا للشرح.
خالل هذا اللقاء ،سيتم تقديم استعراض لفرع الحليب ،إجراءات االعتراف بالمنتجين الجدد واإلجابة على األسئلة.
نحن ندعوكم للمشاركة في هذا اللقاء.
على الراغبين بالمشاركة في اللقاء ،التسجيل في مكاتب مجلس الحليب ،عبر البريد اإللكترونيoffice@milk.org.il :
يجب الحضور إلى اللقاء مع بطاقة هوية ألغراض الفحص األمني.
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