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توجيه لتخصيص حصص لمنتجين جدد في فرع حليب البقر لسنة 2017
أ.

عام -

بموجب قانون تخطيط قطاع الحليب ,لسنة( 2011 -فيما يلي  -قانون الحليب) ,لن يتم تحديد حصص حليب ,إال
لمن يمتلك قطيع ,بحيث أن القطيع يتواجد في مزرعته ,وهو يعيش في البلدة التي يتواجد بها القطيع بشكل ثابت
وهو يعمل بإنتاج الحليب من القطيع ,سواء وحده أو بمساعدة آخرين.
المادتين  8و  9ألنظمة تخطيط قطاع لحليب (سياسة التنمية لسنة  2017في فرع األبقار وفروع األغنام)
(تعليمات مؤقتة) ,لسنة( 2017 -فيما يلي – أنظمة سياسة التنمية) تنص على أن لجنة الحصص تحدد
االستحقاق لحصص حليب البقر ,ألحد عشر منتج جديد والذي سيكونون منتجين عائليين جدد ,بحجم 500,000
لتر لكل منتج جديد ومصنعين اللذان سيكونان منتجين تعاونيين جديدين بحجم  3.3مليون لتر لكل منتج جديد.
يتم تخصيص الحصص للمصنعين الجدد وفقا للمبادئ المنصوص عليها في قانون الحليب أو بموجبه ووفقا
للمعايير المنصوص عليها في أنظمة سياسة التنمية والموضحة أدناه.
يوضح ,أن تخصيص حصص لمنتجين جدد هي إلنتاج حليب في مزرعتهم فقط ولن يمنحوا ترخيص إلنتاج
حصصهم في إطار شراكة بين منتجي حليب.
مع ذلك ,يجوز للجنة الحصص النظر في طلبات منتجين جدد للحصول على ترخيص حلب مشترك بموجب مادة
 25ألنظمة تخطيط قطاع الحليب (تحديد حصص حليب) ,لسنة 2014 -فقط.

ب.

معايير لتخصيص حصص لمنتجين جدد

يتوجب على طالبي حصص إنتاج حليب أن يقدموا طلب بموجب االستمارة المرفقة كملحق أ ,وإرفاق جميع
المستندات المطلوبة.
طلب الذي لم يتم تقديمه على ظهر االستمارة المالئمة ,ولم يرفق له المستندات المطلوبة ,لن يتم معالجته.
يتم فحص الطلبات من قبل لجنة الحصص على مرحلتين:
)1

في المرحلة األولى ,يتم فحص توفر الشروط األولية فقط;

)2

في المرحلة الثانية ,يحدد المستحقين للحصص من بين مقدمي الطلبات الذين توفرت بهم الشروط
األولية ,كما هو مفصل في الفقرات ه و -و فيما يلي.

يجب تقديم الطلبات إلى لجنة الحصص ,إلى العنوان المسجل على ظهر هذا المستند ,حتى يوم .11.6.2017
طلبات التي ستصل بعد الموعد المحدد ,لن يتم قبولها!
تقع على مقدم العرض مسؤولية التأكد من تسليم الطلب في الموعد في مكاتب مجلس الحليب.

ج.

شروط أولية للمنتجين الجدد في القطاع العائلي

يتوجب على مقدم طلب لحصص في القطاع العائلي أن تتوفر به الشروط اآلتية متراكمة:
()1

مقدم الطلب هو صاحب حق في مزرعة زراعية التي تمكن إنشاء حظيرة إلنتاج الحليب بها ,بحجم ما
ال يقل عن  500,000لتر,
في هذا السياق ,يتوجب على مقدم الطلب أن يقدم تأشيرة محتلنة من سلطة أراضي إسرائيل عن
استحقاقه في مزرعة زراعية.
في حال أن األرض خاصة ,يجب تقديم صيغة تسجيل قانونية ,في حال تواجد مالكين آخرين يجب تقديم
موافقة المالكين اآلخرين على إقامة الحظيرة في مساحتهم أو بالتبادل ,توكيل غير قابل للتراجع عن نقل
األرض الخاصة إلى مقدم الطلب.
تجدر اإلشارة إلى أن المساحة المطلوبة إلنشاء حظيرة بالحجم المطلوب هي ما ال يقل عن  4دونم.

()2

مزرعة مقدم الطلب تتواجد في مناطق أفضلية وطنية وهو يسكن في مزرعته أو في نفس البلدة بشكل
ثابت,

()3

لمقدم الطلب القدرة على توفير مصادر تمويل بحجم ما ال يقل عن  1.5مليون ش.ج..

()4

لم يحدد لمقدم الطلب أو زوجه استحقاق لحصة إنتاج حليب بقر خالل العشر سنوات التي سبقت موعد
تقديم الطلب,

()5

مقدم الطلب أو زوجه ليسوا مصنعي حليب أغنام (خرفان أو ماعز) ,باستثناء منتجين الذين ينتجون
بظروف مزرعة مغلقة بموجب مادة  36ألنظمة تخطيط قطاع الحليب (تحديد حصص حليب) ,لسنة-
,2014

()6

مقدم الطلب أو زوجه ليسوا أصحاب حصص إلنتاج وتسويق بيض للطعام.

د.

شروط أولية لمنتجين جدد في القطاع التعاوني
يتوجب على مقدم طلب لحصص في القطاع التعاوني أن تتوفر به الشروط اآلتية متراكمة:

()1

مقدم الطلب هو صاحب حق في مزرعة زراعية التي تمكن إنشاء حظيرة إلنتاج الحليب بها ,بحجم ما
ال يقل عن  3.3مليون لتر,
في هذا السياق ,يتوجب على مقدم الطلب أن يقدم تأشيرة محتلنة من سلطة أراضي إسرائيل عن
استحقاقه في مزرعة زراعية.
تجدر اإلشارة إلى أن المساحة المطلوبة إلنشاء حظيرة بالحجم المطلوب هي ما ال يقل عن  26دونم.

()2

مزرعة مقدم الطلب تتواجد في مناطق أفضلية وطنية,

()3

لمقدم الطلب القدرة على توفير مصادر تمويل بحجم ما ال يقل عن  10مليون ش.ج..
في هذا السياق ,يتوجب على مقدم العرض أن يقدم مصادقة محاسب أو مصادقة من مؤسسة مالية
معترف بها أو تصريح بتوقيع الجهة التي وفرت له التمويل ,الذي يثبت تواجد مصادر التمويل
المذكورة.

()4

لم يحدد لمقدم الطلب استحقاق لحصة إنتاج حليب بقر خالل العشر سنوات التي سبقت موعد تقديم
الطلب,

مصادقة طلبات في القطاع العائلي

ه.
.1

في حال أن مقدمي الطلبات الذين تتوفر بهم شروط األولية هم حتى  11مقدم طلب من القطاع العائلي,
سيمنح استحقاق لجميع مقدمي الطلبات.
كذلك ,في حال وتواجد حتى مقدمين للطلبات الذين تتوفر بهم الشروط األولية من بين الفئات السكانية
العربية ,الدرزية أو الشركسية ,حتى أربعة مقدمي طلبات الذين تتوفر بهم الشروط األولية من البلدات
الجدد كتعريفها في أنظمة سياسة التنمية (فيما يلي -بلدات جديدة) وحتى أربعة مقدمي طلبات الذين تتوفر
بهم الشروط األولية من بلدات محاذية للحدود كتعريفهم في أنظمة سياسة التنمية (فيما يلي -بلدات
محاذية للحدود) ,سيمنح استحقاق لجميع من تتوفر بهم الشروط األولية ,في كل مجموعة ,بالتالئم.

.2

في حال أن عدد مقدمي الطلبات الذين تتوفر بهم الشروط األولية أعلى من األعداد المفصلة في بند 1
أعاله ,ستختار لجنة الحصص المنتجين المستحقين في كل مجموعة ,بواسطة قرعة ,بمراقبة محامي.
ستقام في القطاع العائلي قرعة على مراحل ,كما هو مفصل فيما يلي:
( أ)

إذا تواجد أكثر من مقدمي طلبات لحصص من بين الفئات السكانية العربية ,الدرزية أو
الشركسية -يتم اختيار اثنين منهم بواسطة قرعة.

(ب)

في حال تواجد أكثر من أربعة مقدمي طلبات من البلدات الجدد ,يتم اختيار أربعة منهم بواسطة
قرعة.

(ج)

في حال تواجد أكثر من أربعة مقدمي طلبات من بلدات محاذية للحدود ,سيتم اختيار أربعة منهم
بواسطة قرعة.

( د)

بعد اختيار مقدمي الطلبات المستحقين بموجب بنود (أ) حتى (ج) ,تنفذ قرعة بين مجمل مقدمي
طلبات لحصص من بين من لم يفوز بالقرعة وفقا لبنود (أ) حتى (ج) ,من اجل استكمال عدد
المستحقين حتى  11مقدم طلب لحصص.

مصادقة طلبات في القطاع التعاوني

و.
.1

في حال أن عدد مقدمي الطلبات الذين تتوفر بهم شروط األولية هم حتى مقدمي طلبات من القطاع
التعاوني ,سيمنح استحقاق لجميع مقدمي الطلبات.

.2

حال أن عدد مقدمي الطلبات الذين تتوفر بهم الشروط األولية أعلى من اثنين ,ستختار لجنة الحصص
المنتجين المستحقين في كل مجموعة ,بواسطة قرعة ,بمراقبة محامي.

ز.

( أ)

في حال أكثر من مقدم واحد من بلدة جديدة ,يتم اختيار مقدم طلب واحد من بينهم بواسطة قرعة.

(ب)

في حا ل تواجد أكثر من مقدم طلب واحد من بلدة محاذية للحدود ,يتم اختيار مقدم طلب واحد من
بينهم بواسطة قرعة.

(ج)

في حال لم يتواجد مقدمي طلبات من بلدة جديدة و /أو من بلدات محاذية للحدود ,يتم تنفيذ قرعة
بين مجمل مقدمي الطلبات للحصص والذين لم يفوزوا بموجب بند (أ) و /أو (ب) ,بحيث يمنح
االستحقاق الثنين من منتجي الحليب من القطاع التعاوني ,بالمجمل.

إلغاء استحقاق لحصص حليب

يحفظ استحقاق حصص الحليب لمقدمي الطلبات المستحقين خضوعا الجتيازهم المراحل المختلفة المحددة في
المخطط إلنشاء الحظيرة الجديدة في مزرعتهم ,كما هو مفصل في ملحق ب المرفق بهذا.
للجنة الحصص الحق في أن تلغي االستحقاق في حصص الحليب ,في كل مرحلة بموجب قرارها المطلق ,في
حال اكتشفت أنه ال تتوفر في متلقي االستحقاق المراحل المحددة من قبلها إلنشاء الحظيرة في مزرعة ,وبعد أن
منح فرصة إلسماع ادعاءاته.
في حال أن االستحقاق لحصة الغي حتى يوم  ,31.12.2107يتم تحويل االستحقاق لحصة إلى مقدم الطلب
اآلتي في القائمة.
إلغاء استحقاق لحصة الحليب بعد هذا الموعد ,ال يمنح استحقاق في حصص الحليب إلى آخر .استحقاق لحصة
الذي تم إلغائه كما ذكر ,يوزع من قبل لجنة الحصص وفقا اللتزاماته وبموجب قواعد التي سيتم تحديدها في
األنظمة بموجب قانون الحليب.

ز.

لقاء توضيح لجميع المعنيين

في يوم  22.5.2017الساعة 10:30 :ستقيم لجنة الحصص لقاء توضيح.
سيمنح في هذا اللقاء لمحة عن فرع الحليب ,إجراء اعتراف بمنتجين جدد وإجابة على استفسارات.
نحن ندعوكم باالشتراك في هذا اللقاء.
على المعنيين في االشتراك باللقاء ,التسجيل في مكاتب مجلس الحليب على البريد االلكتروني:
office@milk.org.il
معرفة.
يجب الوصول إلى اللقاء مع بطاقة ّ

ملحق ب

مخطط إلنشاء حظيرة
فيما يلي تفصيل للمواعيد الزمنية ,الشروط والمتطلبات إلنشاء حظيرة جديدة لمقدمي الطلبات الذين تلقوا
استحقاق لحصص حليب بقر (فيما يلي -منتج جديد),
مرحلة أولى -حتى  24شهر من يوم تلقي االستحقاق لحصص حليب
يجب تقديم ترخيص بناء بموجب قانون التخطيط والبناء ,لسنة ,1965 -إلنشاء الحظيرة في مزرعة المنتج
الجديد.
بدون ترخيص بناء لن يتم تخصيص حصة أولية لإلنتاج في مزرعة آخر ,بموجب مادة (7ه)( )1لقانون
تخطيط مزرعة الحليب ,لسنة( 2011 -فيما يلي -ترخيص حاضنة)
في إطار هذه المرحلة ,وخالل سنة من موعد تلقي االستحقاق لحصص الحليب ,يتوجب على مقدم الطلب أن
يقدم تقرير تقدمه بما في ذلك ,تأشيرة لجنة التخطيط والبناء فيما يتعلق بتقديم مخططات إلنشاء الحظيرة في
مزرعته.
مرحلة ثانية -حتى سنة ونصف من موعد تقديم ترخيص البناء
يتوجب على المنتج الجديد أن ينهي أعمال البنى التحتية إلنشاء الحظيرة وإنشاء السقائف.
مرحلة ثالثة -حتى ثالث سنوات من تقديم ترخيص البناء
إتمام بناء الحظيرة في مزرعة المنتج الجديد وبدء الحلب في مزرعته.
تستطيع لجنة الحصص أن تمدد المواعيد المحددة للمراحل المختلفة وبشرط أن تكون قد اقتنعت أن المنتج الجديد
ينفذ اإلجراءات الالزمة إلنشاء الحظيرة في مزرعته وأن التأخير ناتج باألخص عن أسباب التي ال تتعلق به.
ترخيص حاضنة
عند إظهار ترخيص البناء ,يمنح للمنتج الجديد ترخيص حاضنة بحجم  120,000لتر للمنتج الجديد في القطاع
العائلي ,ومليون لتر للمنتج الجديد في القطاع التعاوني ,بموجب مادة  14ألنظمة تخطيط قطاع الحليب (تحديد
حصص الحليب) ,لسنة.2014 -
ترخيص الحاضنة هو سنوي ,بالنسبة للسنة التقويمية التي منح بها ودون أي عالقة بموعد بدئه.
خالل السنتين التاليتين ,وخضوعا إلجابة المنتج الجديد على المراحل المفصلة إلنشاء الحظيرة ,يتم تعديل
الحصة المحددة للمنتج الجديد في المزرعة العائلية ب 150,000 -لتر لكل سنة ,وللمنتج الجديد في المزرعة
التعاونية مليون لتر لكل سنة ,إلنتاج في إطار ترخيص الحاضنة.
يوضح انه ال يمكن تمديد ترخيص الحاضنة أكثر من تمديدين لسنة واحد في كل مرة.
مع ابتداء اإلنتاج في مزرعة المنتج الجديد ,يتم حتلنة حصص المنتج في القطاع العائلي بحجم  500,000لتر
وللمنتج في المزرعة التعاونية بحجم  3.3مليون لتر ,لإلنتاج في مزرعة المنتج الجديد.

