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החלטות ועדת מכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 47217102.
חברי הועדה נוכחים:

מיכל קראוס ,אהוד אלפרט  ,הלל מלכה

משקיף:

פרץ שורק (חסר)

משתתפים נוספים:

איציק שניידר ועו"ד עילית סקפה לנדאו

להלן הנושאים שהועלו לדיון;
.1

אישור פרוטוקול ישיבה מיום  027197810/וכן אישור ועדת מכסות שנשלחה בדוא"ל ביום
.017017810/
הפרוטוקולים אושרו ונחתמו על ידי חברי הועדה.

.2

בקשה לקבלת היתר לחליבה משותפת
החלטה – אין מניעה עקרונית לקבל בקשה לחליבה משותפת של יצרנים סמוכים ,שכן מדובר
בארבעה יצרנים במכון חליבה והמגבלה בדין היא עד שבעה יצרנים.
יחד עם זאת ,על מנת לאשר הבקשה יש להגיש טיוטת הסכם בין היצרנים השותפים לבין
היצרן עמו הם מבקשים לחתום על הסכם לחליבה משותפת.
כמו כן ,מבוקש לקבל תשריט מדויק ,ממנו ניתן לראות את שטח הרפת ואת שביל ההולכה
למכון החליבה.
כמובן ,שבמסגרת ההסכם על הצדדים לעמוד בתנאים המחייבים חליבה משותפת ,ובינהם:
ניהול עצמאי של רפת נפרדת ,מיכל חליבה נפרד והתקשרות נפרדת עם מחלבה לאיסוף החלב.

.3

המשך הקצאת מכסות זמניות לשנת 8102
רקע  -בהתאם לתקנה  33לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד ,8103 -
ועדת המכסות רשאית לקבוע מכסה זמנית ליצרן ,בעקבות פטירת יצרן ,כאשר טרם הושלמו
ההליכים להעברת הנחלה על שמו .מדובר ביצרן שממשיך את ייצור החלב ועומד ביתר
התנאים הנדרשים לפי סעיף (/ג) לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א  8100 -אך לא השלים את
התנאי הנדרש להעברת הזכויות במשק.
המכסה הזמנית נקבעת לשנה אחת בלבד (עד תום השנה הקלנדרית) ובכל שנה נערכת פנייה
ליצרנים אלו ,על מנת לקבל עדכון בדבר התקדמות הסדרת רישום הקרקע על שמם.

נערך דיון לגבי כל היצרנים שבשנת  102.הוקצתה להם מכסה זמנית בהתאם לתקנה 44
כאמור7
.4

הקצאת מכסה ליצרן לשנת 8102
החלטה  -מוארך בזאת ההיתר להמשך ייצור החלב על ידי האגודה ברפת הקיימת .עם זאת,
הועדה מבקשת לקבל עדכון מפורט על ההליכים הנדרשים מהם לצורך הקמת הרפת ומהו לוח
הזמנים המוערך לסיום הקמת הרפת .הוועדה תמשיך לעקוב אחר המשך ההתקדמות של
האגודה בהקמת הרפת במשקם.

.1

העברת מכסה
מבוקש להעביר את המכסה על שם הבן לאחר שהנחלה הועברה על שמו (הוצג אישור רמ"י).
על פי מדריך מאל"ה ,גולן יעקב ,המבקש אכן גר במשק ועוסק בייצור חלב.
החלטה  -כמבוקש.

.6

יצרנים חדשים  -עדכון והחלטות
הוועדה מבקשת להציג בפניה ,עד סוף חודש מרץ ,דוח התקדמות של כל היצרנים החדשים
שטרם החלו בייצור חלב במשקם.
 ./בקשה של יצרנים חדשים לאשר חליבה משותפת עם יצרנים קיימים –
החלטה – אין מניעה עקרונית לאשר הבקשה.
יש לעבור על טיוטת ההסכם שהוצג .כמו כן ,היות ומדובר בחליבה משותפת נוספת ובמקום
מתקיימת חליבה משותפת על ידי  3יצרנים נוספים ,יש להוסיף את היצרנים הנוספים כצד
להסכם או לחלופין נספח לפיו הם מודעים להסכמים ולתנאים שיש בהם בכדי להשפיע על
עבודת כל היצרנים באותו מכון חליבה.
הערות לטיוטת ההסכמים שהוצגו יועברו בנפרד לב"כ היצרנים.

