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החלטות וועדת מכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 219.9102.
(ישיבה מספר )02902
חברי הועדה:
משקיף:
משתתפים נוספים:

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

להלן הנושאים שהועלו לדיון;
 92אישור פרוטוקול ישיבה מיום 49.9102.
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה הנוכחים.
 .3בקשה נוספת של יצרן להארכת מועד סגירת הרפת
רקע  -בהמשך להחלטת וועדת המכסות בישיבה קודמת ,הגיש היצרן בקשה נוספת להארכת
מועד סגירת הרפת (רצ"ב) .בקשתו של היצרן הועברה להחלטת הוועדה בדוא"ל מיום
.009293102
דיון והחלטה  -לאחר בדיקתו של החבר ,הלל מלכה ,עם השירותים הוטרינריים ,והמלצתו
להארכת מועד נוספת בשבוע אחד בלבד ,כמפורט בהודעת דוא"ל הרצ"ב ,אישרו חברי הוועדה
הנוספים הארכת המועד לשבוע נוסף ,עד ליום .3092902
 .2בקשה לאישור חליבה משותפת בין יצרן קיים לבין יצרן חדש ,שניהם במגזר השיתופי
רקע  -וועדת המכסות אישרה ליצרן הקיים להתקשר בהסכם לחליבה משותפת עם יצרן חדש
אחר ואשר מתעתד להקים את הרפת בסמוך לרפת הקיימת על מנת להשתמש במכון החליבה
במשותף .כעת מבוקש ,כי היתר דומה יינתן לקיבוץ נוסף ,שקביל זכאות למכסה בשנת .3102
הקיבוץ ביקש וקיבל הארכת מועד להצגת היתר בנייה עד ליום .09393131
דיון – הצדדים מבהירים כי כוונתם העתידית היא להקים שותפות בין שלושת היצרנים וועדת
המכסות לא תוכל לאשר בשלב זה שותפות .יחד עם זאת ,טיוטת הסכם מתן השירותים מציג
התקשרות בין הצדדים כאשר כל אחד מהם שומר על עצמאותו כיצרן חלב ,מלבד השימוש
המשותף במכון החליבה .לא ברור מההסכם איזה שירותים נוספים יינתנו על ידי היצרן הקיים.
החלטה  -ניתן בזאת אישור עקרוני להקמת הרפת של היצרן החדש בסמיכות לרפת של היצרן
הקיים על מנת שיוכלו להתקשר בהסכם חליבה משותפת .יחד עם זאת ,יש להבהיר כי הסכם זה
יאושר בכפוף להקמת רפת עצמאית על ידי היצרן החדש במשקם (לאחר הצגת הזכויות בשטח)
ויוצג תשריט של הרפתות והנספחים המלאים המצורפים להסכמים.
 .4יצרן חדש
רקע  -הקיבוץ קיבלו זכאות למכסה בשנת  .3103בתחילת השנה הוחלט לתת להם ארכה נוספת,
לאחר הארכות מועד רבות ,להצגת היתר בנייה עד ליום  .0192902לטענתם ,מתעתדים להקים
רפת חדשה במשקם.
רצ"ב מכתבם מיום  .692902מפרטים את הלוח הזמנים כאשר לטענתם תחילת החליבה כבר
תהיה בינואר .3130
טרם ניתן היתר בנייה ,אך לדבריהם דרוש להם אישור של משרד להגנת הסביבה בלבד ולצורך
קבלתו מבקשים אישור של וועדת המכסות ללוח הזמנים שפורט במכתבם.

החלטה –
מאשרים ארכה עד סוף השנה להצגת היתר הבנייה .מאשרים את לוח הזמנים שהוצג על ידם
לתחילת חליבה בתחילת .3130
" .1יצרנים חדשים" ממושב צופר
רקע  -קיבלו הארכת מועד להצגת היתר בנייה עד ליום  .0192902בכוונתם להקים רפת במושב
פארן לאחר החלפת קרקעות על מנת לבצע חליבה משותפת בין ארבעת היצרנים.
מציגים טיוטת הסכם לחליבה משותפת  +תשריט של הרפת המתוכננת.
טרם קיבלו אישור על החלפת קרקעות וטרם התקבל היתר בנייה.
החלטה –
ניתן אישור עקרוני בכפוף להחלפת הקרקעות הנדרשת לפיה כל אחד מהיצרנים יציג זכויות
בקרקע עליה מבקשים להקים את הרפת .כמו כן ,עליהם להציג תכנית להקמת רפתות נפרדת
לכל יצרן ,מלבד השימוש המשותף במכון החליבה.
בשלב זה ,ניתנת הארכת מועד של חצי שנה להצגת היתרי הבנייה הנדרשים.
" .6יצרן חדש"  -מטמרה
רקע  -קיבל זכאות למכסה בשנת  .3106ביקש וקיבל הארכת מועד להצגת היתר הבנייה עד סוף
שנת  .3102במכתבו הרצ" ב טוען כי בשטח המתוכנן לא יוכל להקים את הרפת ולכן הוא מתכנן
לרכוש חצי מקרקע אחרת ביישוב שבה כבר יש רפת חלב על מנת לעשות חליבה משותפת.
החלטה – ניתנת ארכה של חצי שנה להצגת היתר בנייה בשטח שבבעלותו.
 .2יצרנים חדשים מהישובים נווה ונצרים
רקע  -היצרנים קיבלו זכאות למכסה בשנים  3106ו  . 3102 -ביקשו להגיע לישיבה אבל ביטלו
הישיבה שנקבעה להם ליום .0692902
הגישו בקשה בכתב – רצ"ב.
מדובר ב –  03יצרנים מהיישוב נווה ונצרים שקיבלו זכאות למכסה.
החלטה – ניתנת הארכת מועד של חצי שנה להצגת היתר בנייה להקמת  03רפתות במתחם
המיועד לכך .הוועדה אינה מאשרת היתר אומנה עד להצגת היתר הבנייה כאמור.
 .8העברת מכסה
רקע  -לפנינו בקשת היצרנית להעביר את המכסה על שם בנה לאחר שהעבירה אליו את הזכויות
במשק .מציגים אישור זכויות עדכני.
כמו כן ,יש אישור של המדריך כי הבן מתגורר במשק ועוסק בפועל בייצור החלב.
החלטה  -המכסה תועבר כמבוקש בהתאם לתקנה  21לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות
חלב) ,התשע"ד  .3104 -הנ"ל עומד בתנאים הקבועים בסעיף (2ג) לחוק תכנון משק החלב,
התשע"א .3100 -
 .2העברת מכסה
רקע  -לפנינו בקשת היצרנית להעביר את המכסה על שם בנה לאחר שהעבירה אליו את הזכויות
במשק .מציגים אישור זכויות עדכני.
כמו כן ,יש אישור של המדריך כי הבן עבד ברפת עד להקמתה של שותפות .כיום הרפת אינה
נמצאת במשקו אך הסכם השותפות נחתם על ידו ואושר על ידי וועדת המכסות.

החלטה  -המכסה תועבר כמבוקש בהתאם לתקנה  21לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות
חלב) ,התשע"ד  .3104 -הנ"ל עומד בתנאים הקבועים בסעיף (2ג) לחוק תכנון משק החלב,
התשע"א .3100 -
 .01בקשה לפירוק אגודה במגזר הרפת המשפחתית והקצאת מכסות אישיות ליצרנים.
בהתאם להחלטת וועדת המכסות לכלל אגודות הרפת במשק המשפחתי ,אנו מאשרים את
הבקשה לפירוק האגודה והקצאת מכסות אישיות לחברי האגודה שהוכרו עם הקמתה .המכסה
תחולק בין כל החברים שאושרו עם הקמת האגודה.
החלטה – המכסה תחולק באופן הבא:יחושב היקף המכסה לו הייתה זכאית האגודה במידה
והיו מקימים את הרפת במשקם בהתאם למתווה לרבות התוספות במהלך השנים (כפי שקיבלה
רפת באר מילכה) ומכסה זו תחולק בין ששת החברים המוכרים.

