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חלב עיזים 0202
התחייבות יצרן חלב מאמן במסגרת היתר אומנה
שניתן לפי סעיף (7ה)( )8לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א – ( 1188להלן – חוק החלב)
 .8אני יצרן החלב ,______________ ,ת"ז ________________ :ממושב
____________ ,אשר קבועה לי מכסת חלב שנתית בכמות של _________ ליטר לשנת
המכסות _____ (ינואר עד דצמבר) (להלן" :מכסת החלב") ,מבקש להיות יצרן מאמן,
ולקבל באופן זמני היתר לייצור _______ ליטר חלב נוספים מתוך מכסתו של היצרן
_____________ ,ממושב__________ ,המבקש לייצר מכסתו במשקו של אחר.
 .1ידוע לי כי תוספת מכסת החלב הניתנת במסגרת היתר האומנה ,תצטרף למכסת החלב
שברשותי לשנת  1111בלבד ,לצורכי תשלום בלבד ,מבלי אפשרות להאריכה.
 .3אני מצהיר כי ידועה לי הוראת סעיף (7ה)( )8לחוק החלב וכי הבנתי את אופן מימוש היתר
האומנה ,בהתאם לפרק ה' בתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב ) התשע"ד -
(1182להלן  -התקנות).
 .2אני מצהיר ומתחייב כי כל השקעה שאעשה במשקי היא על אחריותי בלבד והינה לצורך
שיפורים הקשורים לייצור מכסת החלב הקבועה לי ללא קשר לקבלת תוספת המכסה
במסגרת היתר האמנה.
הנני מצהיר ,כי לא תהיה לי כל טענה בעניין זה בסיום השנה.
 .8עבור תוספת המכסה כאמור לעיל ,הנני מתחייב לשלם סכום של  81%מן המחיר המזערי
שנקבע לליטר חלב ברבעון הראשון של השנה ,בסכום כולל של ____________ .₪
 .6הסכום האמור בסעיף  8לעיל ,ישולם על ידי במלואו במועד שייקבע על ידי מועצת החלב
לאחר חתימתי על כתב התחייבות זה.
 .7ידוע לי כי רק לאחר העברת מלוא התשלום אהיה זכאי לקבלת תוספת המכסה לייצור
במסגרת היתר האומנה .כמו כן ,ידוע לי כי במידה ולא אעביר את סכום התשלום במועד
שייקבע לכך ,לא אהיה זכאי לקבלת תוספת המכסה וועדת המכסות תעביר אותה ליצרן
אחר בהתאם לתקנות.
ולראיה באתי על החתום;
תאריך______________ :

שם היצרן_________________ :

הנני מאשר ,כי ביום _________ הופיע בפני ,עו"ד/רו"ח/יועץ מס/מנהלת מח' תכנון
__________________ ,היצרן ___________ אשר זוהה לפי ת.ז .מספר ______________,
וחתם בפני על מסמך זה .
_______________________
_______________________
חתימת עו"ד/רו"ח/מנהלת מח' תכנון
חותמת

