כ"ו אלול ,תשע"ז
 71ספטמבר7171 ,
71-157-77


החלטותועדתמכסות(חלבבקר)בישיבתהמיום67/7102/

חבריהועדה נוכחים:

משקיף:

משתתפיםנוספים:


מיכל קראוס ,אהוד אלפרט והלל מלכה
פרץ שורק (חסר)
דורית אשכנזי ועו"ד עילית סקפה לנדאו

.1

להלןהנושאיםשהועלולדיון;

אישור פרוטוקול ישיבה מיום  717177171וכן אישור פרוטוקול בדוא"ל מיום 757177171
הפרוטוקולים אושרו ונחתמו על ידי חברי הועדה.

.2

בקשת יצרן להופיע בפני הועדה בעניין העברת מכסת חלב  -הוזמן לישיבה
חברי הועדה  -הובהר ליצרן כי על אף העובדה שהוא עוסק בייצור חלב כבר שנים רבות ,הרי
שהזכות במכסת חלב ניתנת רק למי שהוא בעל זכות במשק חקלאי .הרישום הזמני של המכסה
על שמו ,החל משנת  ,7177ניתן באופן זמני והוארך מדי שנה בהתאם לתקנה  43לתקנות תכנון
משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד .7173 -
עליו להסדיר את נושא הזכויות בקרקע עוד השנה על מנת שהוועדה תוכל להמשיך להקצות
את מכסת החלב.

.3

החלטה בעניין הפחתת מכסה בגין תת ביצוע מתמשך
רקע  -ההחלטה בעניינו של הנ"ל נדחית כבר מספר ישיבות לצורך קבלת חוו"ד מדריך בטרם
קבלת החלטה סופית בעניין מנות מכסה שהופחתו ממכסתו.
מדובר במשק שבו הייצור ירד בצורה משמעותית בשנים האחרונות.
היצרן אינו משתף פעולה והמאמצים הרבים של מדריכי שה"מ ומאל"ה ,להיפגש עם היצרן או
מי מטעמו ולעזור לו לקבל החלטה בדבר המשך ייצור החלב ,לא צלחו.
היצרן ביטל מפגשים שנקבעו עמו ואינו מעוניין לקבל את עזרת המדריכים.

החלטה – יש להוציא ליצרן מכתב ולשקף לו את המצב לרבות האפשרויות העומדות בפניו ,הן
באשר להמשך ייצור והזכויות שלו במנות המכסה שהופחתו ושיפור הייצור לצורך החזרת
מנות המכסה והן באשר לאפשרות להעביר את מכסת החלב.
יש להציע ליצרן פגישה עם ועדת המכסות ו7או עם מדריכי שה"מ או מאל"ה.
.4

יצרן חדש  -התחלת ייצור
רקע  -היצרן אמור היה להתחיל בייצור חלב ביום  77777171כאשר עד למועד זה (עד סוף שנת
 ,)7171ניתן לו היתר אומנה במשך  4שנים.
היצרן לא הראה עמידה בתנאים הנדרשים לתחילת החליבה (לא רכש פרות ומיכל חליבה) ולכן
טרם הוקצתה לו מכסה לשנת .7171
דיון  -הזכות לקבלת מכסת חלב הינה זכות מותנית והיא ניתנה ליצרן עד ליום .77777171
החלטה – לצורך שמירת הזכאות במכסת חלב ,עליו להציג בתוך  73ימים מה הסיבה לעיכוב
תחילת הייצור ומה המועד הצפוי לתחילת ייצור במשקו.

.5

אישור הסכם שותפות מחודש בין יצרנים עקב העברת זכויות במכסה חלב
רקע  -מדובר בהסכם מחודש בעקרבות העברת זכות במכסה מאב לבנו.
החלטה  -הסכם מאושר בכפוף לתיקון המבוקש לפיו כל שינוי ו7או תיקון בהסכם מצריך את
אישורה של ועדת המכסות.

