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הקצאת מכסות ליצרני חלב צאן (עיזים או כבשים)
לייצור חלב בתנאי "משק סגור"
בהתאם לתקנה  38לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  ,9101 -ועדת
המכסות רשאית לקבוע מכסה לייצור חלב צאן (עיזים או כבשים) בתנאים הבאים:
 .1ייצור החלב הגולמי יהיה במשקו של היצרן בלבד בהיקף שאינו עולה על  001,111ליטר.
לעניין סעיף זה ,על המבקש להציג אישור זכויות במשק ותכנית להקמת הדיר במשקו.
 .2המחלבה אליה משווק היצרן את החלב תהיה בסמיכות לדיר ובבעלותו של היצרן.
לעניין סעיף זה ,מיקום המחלבה יכול שיהיה במשקו של היצרן או בתחום המושב שבו
היצרן מתגורר.
על המבקש להציג אישור על הקמת מחלבה מורשית כהגדרתה בחוק החלב.
 .3המחלבה ,באמצעות היצרן שהוא בעל המחלבה ,תתחייב לקלוט את כל החלב המיוצר
בדיר.
הליך הקצאת מכסה לייצור בתנאי "משק סגור":
 .4המבקש יפנה לוועדת המכסות בבקשה לקבלת מכסה לייצור בתנאי "משק סגור" ,על גבי
נספח א' המצורף למסמך זה – "בקשה לקבלת מכסה לייצור בתנאי משק סגור וכתב
התחייבות".
 .5וועדת המכסות תבחן האם מתקיימים התנאים המפורטים בסעיפים  0עד  3לעיל ובכפוף
לקיומם ולייצור החלב בפועל ,תאשר הקצאת מכסה התחלתית של  01,111ליטר.
מכסת החלב תינתן מתוך רכיב מכסה המיועד ליצרנים המייצרים בתנאי משק סגור
והגדלתה תיעשה בהתאם לייצור החלב בפועל ועד למכסה מקסימאלית של  001,111ליטר
לשנה בלבד (להלן – המכסה המרבית).
 .6כל שינוי בתנאים הקבועים במסמך זה ו/או בהתחייבות היצרן בנספח א' ,לרבות סגירת
המחלבה ,הגדלת הייצור מעבר למכסה המרבית או הפסקת הייצור לתקופה של 3
חודשים ומעלה ,יביא לגריעת המכסה.
החלטה על גריעת המכסה תתקבל על ידי ועדת המכסות לאחר שתינתן ליצרן הזכות
להשמיע טענותיו.

נספח א'  -בקשה לקבלת מכסה לייצור בתנאי "משק סגור" וכתב התחייבות
מבקש לקבל מכסה
ת.ז.
אני החתום מטה
לייצור חלב כבשים  /עיזים ,בתנאי "משק סגור" בהתאם לתקנה  38לתקנות תכנון משק החלב
(קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד .9101 -
הנני מאשר ומתחייב כדלקמן:
 .1אני מתחייב לעסוק בייצור חלב במשקי ולשווק את כל החלב המיוצר על ידי ,בהתאם
למכסת החלב שתקבע לי ,למחלבת ______________ ,הנמצאת בבעלותי ,במשקי או
בסמוך אליו.
 .2ידוע לי כי המכסה המרבית לייצור בתנאי משק סגור הינה  001,111ליטר לשנה.
אשר על כן ,אני מתחייב להחזיק עדר חולבות שלא יעלה על  311עיזים ו/או  101כבשים,
לפי העניין.
 .3הנני מתחייב ,בשם המחלבה ,להעביר למועצת החלב דיווחים חודשיים שוטפים בדבר
קליטת החלב ,עיבודו ושינויו ,בהתאם לדרישות שיועברו אלי.
 .4ידוע לי כי באם המחלבה אליה אני משווק את החלב המיוצר על ידי תיסגר ו/או לא
אעמוד בכתב התחייבות זה ,אחדל להיות יצרן חלב והמכסה שתקבע לי תגרע במלואה,
ללא תמורה .במקרה זה ,לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה.
 .5הנני מתחייב למלא אחר הוראות וועדת המכסות,הוראות חוק תכנון משק החלב,
התשע"א –  9100והוראות כל דין.

ולראיה באתי על החתום;
_____________
שם פרטי ומשפחה
דוא"ל

________________
מושב

_____________
חתימה

_____________
תאריך

_____________
טלפון

_______________
כתובת

אישור עורך דין
הריני לאשר כי _________________ ,לאחר שזיהיתי אותו/ה באמצעות ת"ז מס' __________;
חתם בפניי ,לאחר שהוסברה לו בקשתו והתחייבותו במסמך זה.
שם עו"ד ;_______________ :מספר רישיון ;____________ :חתימה וחותמת._________ :

