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   בקשה לקבלת מכסת חלב עיזים   
בענף הבקר ובענפי  8102מדיניות הפיתוח לשנת )בהתאם לתקנות תכנון משק החלב 

 . 8102 - ח"התשע, (הוראת שעה()הצאן
 
 

       (משפחתי)פרטי המבקש  
 
 

_________________ ________________ _______________  _______________ 
 מספר משק   + שם משפחה   יישוב   שם פרטי ז "מספר ת  
 
 
    __________________   _______________  ________________  
                  ל"כתובת דוא טלפון נייד טלפון   
 
 

 :אם מגיש הבקשה הוא בית ספר
 
 

 _____________ _______________ _________________________  
 מגיש הבקשה, שם מנהל בית הספר סוג ההתאגדות  שם בית הספר     
 
 
 המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך ( 0: )בית הספר בפיקוח 
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה הרווחה ( 8)                                  
   .והשירותים החברתיים  
 
 

קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף העיזים "בקשה זו מוגשת בהתאם למסמך  .1
 (. קול קורא -להלן ) 11011012מיום  " 8112לחלב לשנת 

 

 . לצורך הקמת דיר וייצור חלב במשקי, הנני מבקש לקבל זכות במכסת חלב עיזים .8
חלב ולא יינתן לי היתר היא תנאי מחייב להקצאת מכסת ה, כי הקמת הדיר במשקי, ידוע לי 

 . לייצר את מכסת החלב בשותפות עם יצרנים אחרים במשקם

 

ובכוונתי , ביישוב הרשום מעלה, הנני מצהיר כי אני מתגורר דרך קבע במשקי -יצרן משפחתי  .3
 . לקול קורא' בהתאם למתווה המפורט בנספח ב, להקים דיר ולעסוק בייצור חלב

 

הנני מצהיר כי בכוונת בית הספר להקים דיר  -חקלאי יצרן שהוא בית ספר מקצועי או  .4
בשטחו ולכלול את העיסוק בייצור חלב כבשים בתכנית הלימודים כחלק ממגמת לימוד בבית 

 .הספר

 

הנני מצהיר כי בחנתי את כלל ההוצאות הנדרשות לצורך הקמת הדיר ויש ברשותי את  .5
 . האמצעים הנדרשים להקמת הדיר במשקי

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

בכדי להבטיח את הזכאות במכסת , כי אין בעמידה בכל התנאים המפורטים לעיל, ליידוע  .6
 . החלב

 -א "התשע, הזכאות למכסת חלב תקבע בהתאם לעקרונות הקבועים בחוק תכנון משק החלב 
בענף  8112מדיניות הפיתוח לשנת )ולקריטריונים שנקבעו בתקנות תכנון משק החלב  8111

 .8112 - ח"עהתש -( הבקר ובענפי הצאן

 

ידוע לי כי המכסה ההתחלתית שתינתן ליצרן חדש לאחר הקמת הדיר ותחילת החליבה  .7
 .  ליטרים 161,111הינה , במשקו

מותנית בהגדלת המכסה הארצית הכוללת ותיעשה בהתאם לאמות , הגדלת המכסה בעתיד 
 . 8111 -א "התשע, ק תכנון משק החלבבתקנות לפי חו, מידה שייקבעו לחלוקת תוספת מכסה

 
 -להלן )לחוק החלב ( 1()ה)7ידוע לי שהיתר לייצור חלב במשקו של אחר לפי סעיף , כמו כן .2

 .יינתן על ידי ועדת המכסות בכפוף להצגת היתר בנייה להקמת הדיר( היתר אומנה
 . לקול קורא' כמפורט בנספח ב, שנים 3מוגבל לתקופה שלא תעלה על כאמור היתר  
 
 :המסמכים הבאיםלבקשה זו מצורפים  .9

 
אישור זכויות עדכני ממנהל מקרקע ישראל או נסח רישום במידה ומדובר בקרקע  

 פרטית
יש להמציא אישור של , במידה וקיימים בעלים נוספים לקרקע, בקרקע פרטית

הבעלים הנוספים להקמת הדיר במקום או לחלופין ייפוי כוח בלתי חוזר בדבר 
 .החלב העברת הקרקע למבקש עם קבלת מכסת

 צילום תעודת זהות 
  -אם המבקש הינו בית ספר חקלאי או מקצועי  

להציג חוות דעת של מנהל המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך או יש . 1
מנהל האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה הרווחה 

בדבר היתכנות הקמת הדיר והכללתו בתכנית , לפי העניין, והשירותים החברתיים
 . הלימודים

 בשם בית הספר של המבקש לחתום או הסמכה 0אישור ויש להציג . 8 
 

 
 

__________________  _______________   
 

    חתימה          שם המבקש       
 

 אישור עורך דין 

 

לאחר שזיהיתי אותו , בפניי_____________ חתם המבקש __________, הנני לאשר כי ביום 

 .___________: 'ז מס"באמצעות ת

 

 .____________: חתימה וחותמת__________; : מספר רישיון___________; : ד"שם עו

 
 


