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  " משק סגור"אמות מידה להכרה ביצרני חלב כבשים לייצור בתנאי 

  
  

   - כללי 
  .אדם אינו רשאי לשווק חלב ומוצריו אלא בהתאם למכסת חלב שנקבעה לו, על פי דין

 באופן שונה מכלל 1"משק סגור"הוחלט לבחון האם יש מקום להכיר ביצרני חלב המייצרים בתנאי 
  .המבקשים לקבל מכסת חלב

פורסמו אמות מידה להכרה , המלצת הגורמים המקצועיים במשרד החקלאות ובמועצת החלבלאור 
  .להערות הציבור, "משק סגור"ביצרני חלב כבשים בתנאי 

הוחלט להכיר ביצרני חלב כבשים בתנאים שיפורטו להלן ולהקצות להם , לאחר דיון בהערות הציבור
  .בלבד" משק סגור"מכסה לייצור חלב בתנאי 

  
תיעשה מתוך רכיב מכסה אשר ייועד לכך בלבד ולא , כי מכסת החלב שתינתן ליצרנים כאמור, מובהר

מתוך רכיב המכסה הארצית המיועד לכלל היצרנים בענף זה ובאופן זה לא תהיה פגיעה בסך המכסה 
  .המחולקת לכלל היצרנים

  
   –" משק סגור"התנאים שבקיומם תינתן למבקש מכסה לייצור חלב כבשים בתנאי 

ייצור החלב הגולמי והמחלבה הקולטת יהיו במשקו של היצרן ובבעלותו .1
2

 . 
 ). משק סגור-להלן . (המחלבה תקלוט חלב מהמשק של אותו היצרן בלבד .2
 חולבות והמכסה המקסימאלית שתינתן ליצרן היא 300לא יעלה על , עדר הכבשים של היצרן .3

ליצרן לא יינתן היתר לייצור חלב עודף אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו .   ליטר לשנה100,000
 .ולתקופה מוגבלת בלבד

שרד על המבקש להציג רישיון יצרן ממ, לצורך כך. המחלבה תהא מחלבה מאושרת על פי דין .4
 .הבריאות

או /לפיו הוא מתחייב כי במידה והמחלבה שברשותו תיסגר ו, יצרן החלב יחתום על כתב התחייבות .5
 .הוא יחדל מייצור חלב ולא תינתן לו מכסת חלב, לא תוכל לקלוט את החלב ממשקו

 לצו הפיקוח על מצרכים 9לעמוד בחובת הדווח כאמור בסעיף , בשם המחלבה, יצרן החלב יתחייב .6
 .1967 –ז "תשכ, )ייצור חלב(רותים ושי

  
   - " משק סגור"אופן הקצאת מכסה לייצור חלב בתנאי 

יקבל מכסה " משק סגור"אדם אשר יעמוד בתנאים המפורטים לעיל ויוכר כיצרן חלב לייצור בתנאי 
  ".משק סגור"מתוך רכיב המכסה הארצית המיועד לייצור בתנאי ,  ליטר5,000של )  שנתית(התחלתית 

  
  .בלבד ליטר 100,000תינתן ליצרן תוספת מכסה עד לכמות של , תאם לייצור החלב של היצרן בפועלבה

 –לא תוקצה כל תוספת מכסה מעבר ל , כי ליצרנים אשר ניתנה מכסה לייצור בתנאי משק סגור, מובהר
  . ליטר100,000

  
ועם ) מכירה(להעברה אינה ניתנת " משק סגור"כי מכסת חלב שניתנת ליצרן בתנאי , כמו כן יודגש

  .הפסקת הייצור תיגרע המכסה במלואה
  
  

                                                        
נעשה על ידי יצרן חלב המייצר במשקו ומשווק את החלב למחלבה שהוקמה על ידו במשקו " משק סגור"ייצור חלב בתנאי  1

 . ואשר קולטת את כל החלב המיוצר  על ידו
 .באותו יישוב,  ניתן לאשר ליצרן להקים מחלבה סמוך למשקו2
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   סגורכבשיםאשור וכתב התחייבות להפעלת משק    :הנדון
  
  

  מבקש להכיר בי כיצרן חלב הפועל               . ז.  ת      אני החתום מטה 
  ;ולצורך כך הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן" משק סגור"בתנאי 

  

הנני מעוניין בקבלת מכסה לייצור חלב כבשים בהתאם לאמות מידה להכרה ביצרני חלב כבשים  .1
  ) אמות המידה–להלן (_________ מיום " משק סגור"לייצור בתנאי 

 .הנני מאשר כי קראתי את אמות המידה והבנתי את כל האמור בהן
  

עלותי הנמצאת בסמיכות ישווק למחלבה שבב, הנני מתחייב שכל החלב שייוצר על ידי במשקי .2
 ). המחלבה–להלן (בהתאם להיתר שיינתן לי על ידי ועדת המכסות , לדיר

 

המכסה שתקבע לי לייצור , אחדל מייצור חלב, מכל סיבה שהיא, ידוע לי כי באם המחלבה תיסגר .3
  .בהתאם לבקשה זו תגרע במלואה ולא יהיו לי טענות או תביעות כלשהן בעניין זה

  

או אפר את התנאים /דוע לי כי באם לא אקיים את האמור בכתב התחייבות זה והנני מאשר כי י .4
 חוק –להלן  (2011 –א "התשע, או את הוראות חוק תכנון משק החלב/שנקבעו לי לייצור חלב ו

 .ועדת המכסות תהיה רשאית לגרוע את מכסת חלב הכבשים שתקבע לי, )החלב

 

בהתאם להוראותיה של ועדת המכסות , בות זההנני מתחייב לפעול בהתאם לאמור בכתב התחיי .5
  .ומועצת החלב לפי חוק החלב ולפי כל דין

  
  _________________ : דואר אלקטרוני_________________ : מען

  
 ________________ : פקס/סלולרי/'טל

 

  
  לראיה באתי על החתום

  
  

 _____________               _____________           _____________             ___________  
                           מושב                                 טלפון                      שם                                  משפחה  

  
  

      _____________                         _____________       
        תאריך          חתימה    
  
  
  

  אימות חתימת היצרן
  
  

  מאשר חתימתו של היצרן בפניי ומאמת את חתימתו  _____________ד "עו, מ"אני הח
  
  

  __________________חתימה וחותמת עורך דין 


