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החלטות ועדת מכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 217217102.

חברי הועדה נוכחים:

מיכל קראוס ,אהוד אלפרט  ,הלל מלכה

משקיף:

פרץ שורק

משתתפים נוספים:

דורית אשכנזי ועו"ד עילית סקפה לנדאו

להלן הנושאים שהועלו לדיון;
.1

אישור פרוטוקול ישיבה מיום .47087810/
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה.

.2

המשך הקצאת מכסות זמניות לשנת 8102
רקע  -בישיבה קודמת דנה הוועדה בהמשך הקצאת המכסה ליצרני חלב שהוקצתה להם מכסה
זמנית לפי תקנה  34לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  ,8104 -כמי
שהמשיכו בייצור החלב לאחר פטירתו של יצרן אך טרם סיימו את ההליכים לרישום הזכויות
במשק על שמם.
להלן מספר יצרנים שהדיון בעניינם נדחה לישיבה זו.

.3

המשך הקצאת מכסת חלב עקב פטירתו של יצרן וכן מעמדה של מכסה זמנית שהוקצתה לו
ויוצרה על ידו באופן זמני
החלטה  -בבחינת מכלול המסמכים שהוצגו כעת ,והחלטת ועדת המכסות בעניין העברת
המכסה הזמנית בשנת  ,8102יש מקום לאחד את המכסות ולהקצותן כמכסה אחת לממשיכה
במשק .המכסה תוקצה באופן זמני ,עד להצגת אישור זכויות של ר"מי בדבר הזכויות של
המבקשת במשק.

.4

יצרנים חדשים  -עדכון והחלטות
יתר הזכאים לקבלת מכסת חלב בקר ,קיבלו הזכאות בשנים  102. + 1022וטרם חלף המועד
שנקבע במתווה להצגת היתר בנייה7

.2

העברת מכסה  -עדכון
בעקבות פטירתו של היצרן ,מועברת מכסת החלב על שם רעייתו כממשיכה במשק.
הוצג אישור זכויות בנחלה .הרפת במשק היצרנית ומיוצרת באופן עצמאי.

.6

העברת מכסה  -עדכון
בעקבות פטירת היצרנית ,הוצגה תעודת פטירה,העברת זכויות במשק ואישור מדריך לכך
שהמבקש מתגורר במשק ועוסק בייצור חלב .הרפת נמצאת במשקו של המבקש.
החלטה  -המכסה מועברת כמבוקש.

./

בקשה לתוספת מכסה זמנית באופן חריג -
החלטה  -על אף המקרה המצער ,אין בסמכותה של ועדת המכסות להקצות תוספות מכסה
במקרים מיוחדים כאמור .על היצרן לקבל החלטתו באשר לרכישת ומכירת הפרות ,בהתאם
למכסה שתקבע לו בשנת  8102ומשיקולים כלכליים בהתאם למדיניות התשלום שאושרה
במועצת החלב.
בכל סיוע נוסף ,מוזמן היצרן ליצור קשר עם מדריכי מאל"ה ו7או שה"מ.
לאור הנסיבות החריגות ,במידה ומקומו של היצרן ברשימת הזכאים לאומנה בשנת 8102
יעלה ,זכאותו לא תיפסל נוכח תת ביצוע בשנת .810/

