כ"א סיון ,תשע"ז
 51יוני7152 ,
52-333-55

החלטות ועדת מכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 51.2.5.92
נוכחים ,חברי הועדה:
משקיף:
משתתפים נוספים:

מיכל קראוס (נכחה בתחילת הדיון בלבד) ,אהוד אלפרט והלל מלכה
פרץ שורק
איציק שניידר ,דורית אשכנזי ועו"ד עילית סקפה לנדאו

להלן הנושאים שהועלו לדיון;
.1

אישור פרוטוקול ישיבה מיום 5171177152
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה.

.2

בקשה לאומנה או הארכת שותפות
דיון  -היות ומדובר בהליך ארוך של פירוק שותפות ועל אף שהועדה עומדת על החלטתה כי יש לבטל
את היתר השותפות ,הרי שאין מניעה כי בהסכמת שני הצדדים תוארך השותפות עד ליום .57277152
החלטה – הארכת השותפות תאושר לחודשיים נוספים עד ליום  57277152בכפוף למכתב של 7
הצדדים כי הארכת השותפות הינה בהסכמתם.

.3

בקשה חוזרת לשותפות עם קיבוץ מרוחק מ  31ק"מ
חלטה – הבקשה נדחית .הועדה לא שוכנעה שלא קיימים ביחס ליצרנים המבקשים שותפות ,יצרנים
אחרים שעמם ניתן להתקשר בשותפות ולא מצאה טעמים המצדיקים אישורה של הבקשה.

.4

בקשה של שותפות להחזרת מנות מכסה שהופחתו בגין תת ביצוע
החלטה  -לאור שיפור הייצור ונתוני הייצור הקיימים והיות והיצרנים מציגים תכניות ארוכות טווח
לייעול ושיפור הייצור ,יש מקום להחזיר את מנות המכסה כבר בשלב זה של השנה.

.5

בקשת "ערעור" על החלטת ועדת מכסות בעניין הפחתת מכסה -
החלטה  -לאור השיפור המשמעותי בייצור ,מנת המכסה שהופחתה תוחזר ליצרן כבר בשלב זה של
השנה.
יחד עם זאת ,יש מקום לשלוח מדריך לרפת על מנת לתת הכוונה בעניין תכנון הייצור.
כמו כן ,יש להבהיר ליצרן כי חריגה משמעותית מהמכסה הרשומה תביא לתשלום בהתאם למדיניות
התשלום ועליו להתאים את הייצור למכסה.

.6

החלטה בעניין היתר אומנה או העברת מכסה
הלל – מבקש לבחון את הנושא עם היצרן בטרם תתקבל החלטה.

.7

בקשה חוזרת לשותפות בין יצרנים
רצ"ב פרוטוקול הדיון עם היצרנים
הדיון בבקשה מועבר לישיבה הבאה.

.8

דיון נוסף בבקשה להעברת זכויות במכסת חלב וקבלת תוספת מכסה מיוחדת בגין העסקת בתם של
זיו וגאיה מטלון במשק
החלטה – הועדה בחנה הבקשה פעם נוספת והחליטה כי בשלב זה לא ניתן להיעתר לבקשה להעברת
מכסה עד לקבלת אישור על רישום הזכויות במשק על שם המבקשים (בפנקס רישום המקרקעים או
ברשות מקרקעי ישראל).

