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 לא נוכח -  שחר אור גבע  :משקיף . הוד אלפרטואגבי עדין , מיכל קראוס  : חברי הועדה, נוכחים
 

 .ד עילית סקפה לנדאו"ועו  דורית אשכנזי, איציק שניידר   : משתתפים נוספים
 
 
 
 המשך שותפות וחליבה משותפת בקשה ל .1

  – החלטה
הצגת אישור בכפוף ל ,במיקום החדש שהוצג על ידםהיצרנים שותפות בין מאושרת . א
 . בהתאם לדרישת התקנותהשותפות רשם השותפויות ועדכון הסכם מ
של השותפות עם הרפת הצמודה להם בהתאם להסכם שהוצג מאושרת חליבה משותפת . ב

באופן עצמאי ולא בוצע י ,הלמחלבששווק החלב באופן ההסכם לעדכון כפוף בעמם ו
 . בין שתי הרפתותבתיאום 

 

 יצרני חלב 0בין בקשה לשותפות  .0
ממנו , לאור טיוטת הסכם השותפות שהוצג על ידי המבקשים הבקשה נדחית - החלטה

 .עולה כי ההחלטות בשותפות יתקבלו על ידי אחד היצרנים בלבד
 

 מכסת בסיסלתוספות מכסה עד לבקשה  .0
  - החלטה

 .תוכל להיעתר לבקשה ולהתחייב להקצאת מכסה בגובה מכסת הבסיס הועדה לא
במידה  3142הרי שליצרן אפשרות לקבל את המכסה שנגרעה בשנת , באשר להחזרי הגריעה

 .3141ביחס לשנה קודמת עד סוף שנת  41%של בהיקף ויראה שיפור בייצור 
בהתאם ת מכסה וועדת המכסות מוסמכת להקצות תוספ, תוספות מכסה עתידיותבאשר ל

  .למדיניות הנקבעת כאשר יש הגדלה של המכסה הארצית בלבד
 .היצרן רשאי לקבל מכסה במסגרת הליכי ניוד בהתאם לתנאים הקבועים בתקנותכי , יציין

 

 הוספת בן זוג לרישום המכסה  .4
המכסה עודכן רישום לאחר שהוצג רישום זכויות במשק על שם שני בני הזוג  - החלטה
 . בהתאם
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 00התאם לתקנה בשל נסיבות מיוחדות מיליון ליטר ב 1חלוקת תוספת מכסה בהיקף של  .0
 .עדכון -לתקנות מדיניות הפיתוח 

נשלחו הודעות לכל היצרנים שביקשו לקבל , בהמשך להחלטת ועדת המכסות בעניין זה
ה ל וכן הוצא"התשובות נשלחו בדואר רגיל ובדוא. תוספת מכסה בגין נסיבות מיוחדות

 ".חלב שלנו"הודעה בעניין זה במסגרת ה
 41מספר הזכאים שהציגו את האישורים הנדרשים המזכים אותם בניקוד של כי , יודגש

 -קשות שהניקוד הפוטנציאלי שלהן הוא מתחת ל יצרנים ולכן ב 31נקודות ומעלה עולה על 
  . נפסלו מבלי שנבחנו האישורים שהוצגו על ידם נקודות 41

 .בפועל תבוצע בימים הקרובים חלוקת המכסה
 

 לתקנות המכסות 07עדכון בהתאם לתקנה  – סדרי עבודתה של ועדת המכסות .0
. תפרסם ועדת המכסות את החלטותיה באתר האינטרנט של המועצה( ה)23בהתאם לתקנה 

הפרוטוקול המלא ייחתם ויישמר במשרדי המועצה ועותק יישלח לכל חברי הועדה 
 .והמשקיף

נדון בוועדה יקבל את החלטת הועדה בתשובה שתימסר לו על ידי דורית  מבקש שעניינו
יתן להעביר לו נ, ה ויבקש לעיין בפרוטוקול הדיוןבמיד. ד עילית סקפה לנדאו"אשכנזי או עו

 . בפרוטוקול שבו נדון עניינואת החלק 
 


