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  )כנגד הפחתת מכסים(השקעות ברפת החלב    3.4

  
י משרד " ע10.04.2014נחתם מסמך הבנות בתאריך , 21.10.2012 מיום 5177'  מסחלטת ממשלה לההמשךב

   שנים 4 -פריסה לב, בעניין מתווה רב שנתי, מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר לחלב, החקלאות

  .ר לחלב כנגד הפחתת מכסיםקייעול ענף הבל, 2014-2017בשנים 

  

  תמיכה הקציב תיקבע כיצד להקצות את ש") הצוות: "להלן(ונה צוות שכולל את השותפים להסכם מ

  .זומסגרת בהוגדר שח " מלש65ל שבסך 

  

  השקעות הון ברפת החלב

  

  להשקעות ברפת החלב קציבת

 60%: פי סקטוריםלבחלוקה , 2017 - 2015לשנים  רפתותבח להשקעות "מלש 30 צוות החליט להקצות סךה
 אם לחלקם היחסיתבה, ח"מלש 12 שהינם  לסקטור המשפחתי40% -ו, ח"מלש 18  לסקטור הקיבוצי שהינם

  .כ מכסת החלב"בסה

  

  י חוק"עפ ותישור השקעא

יעורי המענקים ושלפי אזורי הפיתוח , חקלאותבון הי החוק לעידוד השקעות "פעאושרו ישקעות הה  .1
  .  20% –אקולוגי ' ב-ו' אזור פיתוח ב, 25% –' אזור פיתוח א: הקבועים בחוק

  .קשות יאושרו בשיטת כל הקודם זוכה עד לגמר התקציבב  .2

  

  שקעה מוכרתה

  .י ועדת המכסות" ליטר מכסה מאושרת ע1,000 - ל ₪ 250ית לרפת בסך סימלכוכר השקעה מת  .1

חברה כולל כל /בשותפות: ריק, אתר יצור= רפת  (ח " מלש1.0ל שרפת לוכר השקעה מכסימלית ת  .2
  ).השותפים

  יוכרו חשבוניות מתאריך קבלת כתב אישור  .3

  .בהתאם לנהלי מנהלת ההשקעות ושרואהשקעות יה  .4

  

  מגיש הבקשה

  אשר יציג אישור וועדת המכסות למכסת החלב שהוקצתה, בחוק משק החלביצרן חלב כהגדרתו   .1

  . מטעם מועצת החלב2016לו לשנת   

ולפיו כל השותפים , שותפות של יצרני חלב שהתאגדה בהתאם לכללים שנקבעו בחוק החלב ובתקנות  .2
י מכסות חלב והשותפות מאושרת בעל) א מהם מהווה יצרן חלב כשלעצמו"כ(בשותפות הינם יצרני חלב 

  .י וועדת המכסות"ע

על , י וועדת המכסות"להמציא אישור חתום ע, )כנגד הפחתת מכסים(על מגיש בקשה להשקעות ברפת   . 3
  .2016רפתן לשנת / הקצאת מכסת חלב שנתית של מגיש הבקשה 

חלקת תכנון במועצת י מנהלת מ"חתום ע" אישור על הקצאת מכסת חלב בקר שנתית"ניתן להגיש טופס 
 .י וועדת המכסות"במקום הטופס החתום ע, החלב

  .למען הסר ספק מובהר כי מנהלת ההשקעות לא תאשר בקשות להשקעות במסגרת שבנדון  .4

   כמשמעו"יצרן חלב"לשותפות או התאגדות משפטית אחרת שאחד מהפרטים המרכיבים אותה אינו   

  ).בעל מכסה: כלומר(בחוק החלב   

  יגישו בקשות למענקים ) בתוך השותפות(ה כמובן כי בה בעת הפרטים שהנם בעלי מכסה אין מניע

  ).זכאותם ממשיכה לעמוד(באופן יחידני / כבודדים 
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  עיפי השקעהס

  

  .בנושא רפת החלב,  לפי נושאים2016ת הפיתוח לשנת יתוכנבמפורטים השימת סעיפי השקעה רי "פע  .1

  

  .שיכללו בנוהל של פסולת ופרש שיפורסם בהמשך בהא כולל סעיפי איכות הסביל  .2

  

ח " ש500,000 -בקשות בהשקעה גבוהה מ .והצעות מחיר, מחירוני מנהלת ההשקעות/יפירי תע"פע  .3
  .ישלחו לבדיקת מהנדס

  

בהמלצת ,  ליטר800,000קמת מרכז מזון לרפת רק לרפתות בעלות מכסה מעל היתן להגיש בקשה לנ  .4
  .ידרוג מרכז מזון קייםשו במסגרת זו גם בקשות לאושרי. מ.ה.מדריך ש

  

  

  

  

  סמכים נדרשיםמ

  

  :ש להגיש את המסמכים הנדרשים להגשת בקשה כוללי

  .2016ישור מכסה מועדת המכסות לשנת א  .1

  .יתר בניה או הגשת בקשה להיתר בניהה  .2

  .יהול ספרים וניכוי מס במקורנ  .3

  .צעות מחיר לפני נהלי המנהלתה  .4

  .י נהלי המנהלת"המסמכים הנדרשים עפשאר   .5

  

  

  

  

  

  

    יפורסם נוהל- טיפול בשפכים ופסולת 
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  רשימת סעיפי ההשקעות ברפת החלב

  
  
  

 מידה/יחידות תאור סעיף מספר סעיף

 יחידות מערך קליטת זבל רטוב 89

 יחידות מערך קליטת זבל יבש 90

 מערכת מערכת ניפוי ופריקה 99

 קומפלט טאתר קומפוס 145

 תוכנית רשת צל 351

 ר"מ דרך כורכר 610

 קומפלט מערכת ניקוז 669

 יחידות ) להבים רפת5+5('  מ7מאוורר תקרה הליקופטר 677

  יחידות   כולל התקנה50"מאוורר  704

 יחידות וילון חשמלי לרפת 719

 מערכת גנרטורים להפקת אנרגיה 1103

 יחידות מפזרת זבל אורגני 1120

 מערכת )לצאן ורפת(מצלמות במעגל סגור למעקב ' מע 1208

 יחידות התקנה+  לרפת 78"מאוורר רצועה  1217

 יחידות התקנה+ לרפת " 78מאוורר גיר  1218

 יחידות ) להבים לרפת5( מטר 6מאוורר הליקופטר  1276

 יחידות ) להבים לרפת5('  מ5מאוורר תקרה הליקופטר  1277

 יחידות ) להבים לרפת4('  מ4קופטר מאוורר תקרה הלי 1278

 יחידות ) להבים לרפת4('  מ2מאוורר תקרה הליקופטר  1279

 יחידות )  להבים4('  מ3 מאוורר תקרה הליקופטר  1280

 יחידות ) להבים לרפת5('  מ4מאוורר תקרה הליקופטר  1282

 יחידות ) להבים לרפת4('  מ5מאוורר תקרה הליקופטר  1283

 יחידות  להבים רפת5+5('  מ6רר תקרה הליקופטר מאוו 1284

 יחידות  להבים רפת5+5('  מ8מאוורר תקרה הליקופטר  1285

 יחידות רפת' ל2,500) ממיר תדר, שמן(משאבת ואקום  1286

 יחידות  ליטר לרפת2,500) יבשה(משאבת ואקום  1287

 א"מ קורת מאצרה 1293

 א"מ קורת אבוס מרחבית 1297

 א"מ ת מדרךקור 1298

 א"מ חירוץ+ מדרך  1299

 א"מ החלקת הליקופטר+ שולחן אבוס  1305

  א"מ  קורה לשביל הולכה 1306

 א"מ יסוד+ עמוד לשער  1307

 א"מ יסוד+ עמוד לגדר  1308

 א"מ )שני צינורות(גדר  1309
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 מידה/יחידות תאור סעיף  מספר סעיף

 יחידות גב+  מטר 2שוקת  1316

 יחידות גב+  מטר 3וקת ש 1317

 יחידות גב+  מטר 4שוקת  1318

 יחידות )לרפת(ממיר תדר  +משאבת ואקום יבשה 1327

 יחידות )לרפת(גב +  מטר 5שוקת  1328

 א"מ קורת אבוס לרפת 1333

 יחידות גב+  מטר 1.5שוקת  1334

 יחידות עירפול בלחץ גבוה לרפת' מע 1335

 ר"מ )לרפת(ט ציפוי אספל+ דרך גישה  1336

 יחידות )כיור+ מכבסה (אביזרי שטיפה לרפת  1480

 יחידות  פרות1000 קוב עד 400מיכל מים בנפח  1489

 יחידות  פרות80 קוב עד 32מיכל מים בנפח  1490

 יחידות  פרות95 קוב עד 38מיכל מים בנפח  1491

 יחידות  פרות120 קוב עד 50מיכל מים בנפח  1492

 יחידות  פרות175 קוב עד 72ם בנפח מיכל מי 1493

 יחידות  פרות250 קוב עד 99מיכל מים בנפח  1494

 יחידות  פרות325 קוב עד 129מיכל מים בנפח  1495

 יחידות  פרות400 קוב עד 164מיכל מים בנפח  1496

 יחידות  פרות600 קוב עד 244מיכל מים בנפח  1497

 יחידות רות פ750 קוב עד 305מיכל מים בנפח  1498

 יחידות מיכל מים לחירום ברפת 1499

 ר"מ סככה 1555

 ר"מ צינון בחצר ההמתנה ברפת' שדרוג מע 1584

 מערכת )ברפת(בקרה וניתור של מיכל החלב ' מע 1810

 ק"מ  חישוף חפירה מילוי והידוק-תשתיות  4000

 קומפלט עבודות תשתית 4001

 תוכנית עבודות עפר 4004

 ק"מ ת בטון יצוק וטרומיותעבודו 4050

 טון  קונסטרוקצית פלדה- מסגרות חרש  4100

 יחידות מסגרות ונגרות אומן 4110

 קומפלט עבודת מסגרות 4111

 קומפלט חיבור חשמל תלת פאזי 4127

 קומפלט מערבל 4185

 קומפלט דוד חימום 4189

 קומפלט עבודות אינסטלציה וביוב 4489

 ר"מ  פרות750  -  מבנה שירות 4491

 קומפלט גילוי אש ועשן/מערכת כיבוי 4495

 יחידות מדחס אויר 4660
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 מידה/יחידות תאור סעיף  מספר סעיף

 יחידות משאבה לסיחרור 5905

 יחידות לוח חשמל 5915

 ר"מ מבנה לציוד חשמל 5919

 א"מ גדר הקפית 5990

 ר"מ  פרות-סככה בסיסית  6000

 ידותיח  פרות- עולים  6001

 פרה  פרות-שולחן 6002

 יחידות  פרות-שקתות 6003

 פרה פרות- פס אכילה  6004

 ר"מ הולכה ומעבר פרות 6005

 ח"ש הכנת השטח 6007

 ר"מ דרך גישה 6008

 ר"מ קירוי פרות ועגלות נלוות 6010

 פרה שיכון כללי ללא קירוי לפרות ועגלות 6011

 ר"מ קירוי פרות בסככות רביצה 6012

 פרה ללא קירוי-שיכון כללי פרות בתאי רביצה  6013

 עגלה שיכון כללי לעגלות ללא קירוי 6014

 פרה/ר"מ חצר טיפולים 6015

 יחידות מברשת לגרוד פרה 6024

 יחידות ) מטר3עד (שער לרפת  6025

 יחידות ) מטר4.5(שער לרפת  6026

 יחידות מיון/שער הפרדה 6027

 א"מ וח לרפתוילון נגד גשם ור 6028

 יחידות  ליטר לרפת500מפסטרת  6029

 יחידות  ליטר לרפת300מפסטרת  6030

 יחידות )רפת(ק " מ14עגלה מערבלת  6031

 יחידות )רפת(ק " מ16עגלה מערבלת  6032

 יחידות )רפת(ק " מ18עגלה מערבלת  6033

 יחידות )רפת(ק " מ20עגלה מערבלת  6034

 יחידות )רפת (ק" מ26עגלה מערבלת  6035

 יחידות )רפת(מקרב פרות בחצר המתנה  6036

 יחידות  ליטר לרפת50מפסטרת  6037

 יחידות  ליטר לרפת100מפסטרת  6038

 יחידות רובוט לקרוב מזון לרפת 6040

 יחידות מקרב מזון לרפת 6041

 יחידות ניידת לחליבה לרפת) לא מכון(מכונה  6042

 עגלה/ר"מ  ועגלים עגלות–סככה בסיסית  6050

 עגלה )חצי שנה( עגלות - עולים  6051

 עגלה עגלות- שולחן  6052

 יחידות )גב+'  מ1.5( עגלות -שקתות 6053
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 מידה/יחידות תאור סעיף  מספר סעיף

 עגלה עגלות-פס אכילה 6054

 עגלה הולכה ומעבר לעגלות 6055

 יחידות )שליחת חלב רפת' מע(רליזר  6056

 יחידות חצר המתנה/ובוט לפינוי זבל מדרכיםר 6060

 יונק מלונות ליונקים 6150

 יונק  כלובים ליונקים 6151

 גמול/יונק גמולים/דיר יונקים 6152

 פרה  חדשים4מבנה יונקים עד  6153

 יחידות מחמם+עגלה לחלוקת חלב 6155

 יחידות  לרפתKVA 100גנרטור לחירום  6174

 יחידות  לרפתKVA 200גנרטור לחירום  6175

 יחידות דוגם חלב לרובוט חליבה ברפת 6176

 עגל  יונקים- עולים  6201

 עגל עגל- שולחן  6202

 עגל  עגל-שקתות 6203

 עגל  עגל-פס אכילה 6204

 עגל  עגל- הולכה ומעבר 6205

 עגל שיכון עגלים ללא קירוי כולל 6206

 פרה מערכת המטרה 6232

 יחידות ת צינוןטיימר למערכ/בקר 6233

 קומפלט מערכת איורור וצינון 6235

 יחידות  כולל התקנה22"מאוורר  6236

 יחידות  כולל התקנה25"מאוורר  6237

  יחידות   כולל התקנה30"מאוורר   6238

  יחידות   כולל התקנה42"רר מאוו 6239

 יחידות ס" כ75 עד שופל קטן למרכז מזון ברפת 6295

 יחידות ס" כ110 עד מרכז מזון ברפתשופל בינוני ל 6296

 יחידות ס" כ170 עד שופל גדול למרכז מזון ברפת 6297

 ר"מ שטיח גומי לחצר המתנה 6298

 רפת/ר"מ  חולבות300 עמדות עד 16מבנה מכון  6300

 ר"מ חצר המתנה לקבוצת חליבה 6301

 רפת/ר"מ  פרות100 - מבנה שירות  6302

 רפת/עמדה  פרות300  עד -ציוד  6303

 רפת/עמדה  פרות300קונסטרוקציה  עד  6304

 רפת/ר"מ  פרות300 עד 100- מבנה שירות מ 6305

 יחידות  פרות300-700 עמדות 32מבנה מכון  6306

 רפת/ר"מ  פרות750 עד 301- מבנה שירות מ 6307

 רפת/עמדה  פרות750 עד 301-ציוד מ 6308

 רפת/דהעמ  פרות750 עד 301-קונסטרוקציה מ 6309

 רפת/ר"מ  פרות750-900 עמדות 36מבנה מכון  6310

 רפת/עמדה  פרות900 עד 751-ציוד מ 6311

 רפת/עמדה  פרות900עד -751-קונסטרוקציה מ 6312
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 מידה/יחידות תאור סעיף  מספר סעיף

 רפת/ר"מ  פרות900 עמדות  מעל 40מבנה מכון  6313

 יחידות  פרות1200 עד 901- מבנה שירות מ 6314

 רפת/עמדה  פרות1200 עד 901-ציוד מ 6315

 רפת/עמדה  פרות1200 עד 901-קונסטרוקציה מ 6316

 רפת/ר"מ 900עד -751- מבנה שירות מ 6317

 יחידות  פרות100מיכל חלב עד  6318

 רפת W 16 שבלול אחד SELF -  ל 6319

 רפת W 20 שבלול אחד SELF -  ל 6320

 רפת  W   26  שני שבלוליםSELFל  6321

 יחידות מיכל חלב 6324

 פרה תגי זיהוי 6325

 יחידות )קולטיבטור+ מתחחת  (מהפך קומפוסט 6326

 יחידות  ליטר לרפת4,000מיכל חלב  6327

 יחידות  ליטר לרפת6,000מיכל חלב  6328

 יחידות  ליטר לרפת8,000מיכל חלב  6329

 יחידות  ליטר לרפת10,000מיכל חלב  6330

 יחידות  ליטר לרפת12,000מיכל חלב  6331

 יחידות  ליטר לרפת16,000מיכל חלב  6332

 יחידות  ליטר לרפת18,000מיכל חלב  6333

 יחידות  ליטר לרפת20,000מיכל חלב  6334

 יחידות  ליטר לרפת24,000מיכל חלב  6335

 יחידות  ליטר לרפת28,000מיכל חלב  6336

 יחידות ר לרפת ליט30,000מיכל חלב  6337

 ק"מ  חולבות300בורות תחמיץ עד  6350

 יחידות 900 עד 301- בור תחמיץ מ 6351

 פרה  גרעיני כותנה- תא אחסון  6352

 רפת 4*12*8שישה תאים בינוני   6353

 רפת 8*8*4שישה תאים בינוני  6354

 ר"מ 15*30מתבן כולל משטח   6355

 יחידות תאים לאחסון מזונות 6356

 ר"מ )לרפת החלב(רשת צל  6360

 יחידות התקנה + רידר-מערכת זיהוי לעגלות  6361

 ר"מ )סביבה(קירוי פרות  6400

 ר"מ )סביבה(רצפת בטון פרות  6401

 א"מ )פרות(מעקה מאצרה  6402

 א"מ )פרות(מרזבים ומזחלות  6403

 עגלה/ר"מ )סביבה(קירוי עגלות  6404

 עגלה/ר"מ )סביבה(רצפת בטון עגלות  6405

 עגלה/ א"מ )עגלות(מעקה מאצרה  6406

 פרה/ר"מ )סביבה(קירוי עגלים  6408

 פרה/ר"מ )סביבה(רצפת בטון עגלים  6409

 א"מ )עגלים(מעקה מאצרה  6410
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 מידה/יחידות תאור סעיף  מספר סעיף

 א"מ צנרת איסוף תשטיפי חצרות 6411

 עגלה +ר לפרה"מ סככה לאצירת זבל/משטח 6413

 פרה  פרות200מפרדה מעל  6415

 א"מ )עגלות(מרזבים  6421

 ר"מ קירוי פרות ועגלות 6423

 ר"מ רצפת בטון פרות ועגלות 6424

 א לפרה"מ מעקה מאצרה פרות ועגלות 6425

 א"מ מרזבים ומזחלות פרות ועגלות 6426

 תוכנית אמצעי אגירת זבל מדרכים רטוב 6427

 מערכת כניתמתקני הפרדה מ 6628

 ר"מ משטח אגירה 6630

 מערכת מערכת חשמל 6631

 יחידות גורפים אוטומטיים לפינוי זבל מדרכים 6635

 א"מ אבוס 6930

 קומפלט עבודות חשמל 7106

 קומפלט מכון חליבה 7600

 קומפלט מאזני יונקים לרפת 9150

 יחידות מאזני בקר לרפת 9151

 יחידות ) מטר9(מאזני גשר  9152

 יחידות ) מטר18(מאזני גשר  9153

 א"מ גדר בטחונית 9955

 קומפלט רובוט חליבה 9956

 קומפלט התקנה 9980

 אחוז )כולל תכנון מפורט (6%תיכנון עד  9998

 אחוז תכנון 9999

 יחידות )מעמיס אופני זעיר (קטןבובקט  91059

 יחידות )מעמיס אופני זעיר (גדולבובקט  91069

  


