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 גבע –שחר אור   :משקיף
 

 ד עילית סקפה לנדאו"ועו איציק שניידר, דורית אשכנזי: נוספיםמשתתפים 
 
 

 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 

 5600/5/0אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .0
 . ונחתם על ידי חברי הועדההפרוטוקול אושר 

 
 עדכון והחלטות -יצרנים חדשים  .5

הוקצתה להם ש ואל, החדשים בשבועות האחרונים קיימנו פגישות עם מרבית היצרנים -רקע 
 .מכסה לייצור באומנה ואלו אשר זכאים לקבלת מכסה אך לא התקדמו בהקמת הרפת במשקם

הפעלת הרפת ותחילת היצרנים החדשים נדרשו להציג את התקדמותם ותכנית עם לוח זמנים עד ל
 .חליבה
 .וכן דיון בבקשות מיצרנים חדשים שוניםעדכון הוצג 

 
 

 מאמןבקשה לקבלת אישור כיצרן  .0
לאור נתוני הייצור של היצרן בשנים האחרונות לפיהן נראה כי אכן מדובר בתת ביצוע  – החלטה

במידה ויעמוד בייצור מלוא . לשנה הבאהלקבלת אומנה לשמור את הזכאות יש , נקודתי בלבד
בכפוף להיתרי אומנה , 4103אפשרות לקבלת מכסה באומנה בשנת תינתן לו , 4102בשנת  מכסתו
 . ו בשנה זושיינתנ

 

 בקשה לאומנה .4
היצרן לחזור לייצור חלב היתר אומנה צריך להינתן בנסיבות חריגות כאשר בכוונת  - החלטה
 . מכסה בלבדלהשכיר את ההיצרן מציג במכתבו כי מטרתו . במשקו

 . אין מקום לאשר הבקשה, אשר על כן
 

 עדכון - בעקבות פטירת יצרן העברת מכסה  .2
ולאחר , 4102 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  72בהתאם לתקנה 

 . הועברה המכסה מהבעל לאישה כמבוקש, שהוצג אישור זכויות במשק
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 עדכון -העברת מכסה  .0
 . מבוקש כי המכסה תרשם על שם בני הזוג שהם בעלי הזכויות במשק

 .הבקשה אושרה

 

 עדכון -העברת מכסה   .9
ולאחר , 4102 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  72בהתאם לתקנה 

 . הועברה המכסה מהבעל לאישה כמבוקש, שהוצג אישור זכויות במשק
 

 .כפי שיוצג לשר החקלאות 5602מוצג דוח סיכום עבודת ועדת המכסות לשנת  .8

 

 5602תת ביצוע  .7
 4102 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק ה חלב ( ב)2בהתאם לתקנה   -רקע 

ובאותה שנה הגדיל את ייצור החלב ביחס  4102יצרן שהופחתה מכסתו בשנת , (התקנות -להלן )
תגדיל ועדת המכסות את , או ייצר את מלוא מכסתו בטרם ההפחתה 01% -לפחות ב  4102לשנת 

 . קף המכסה לפני ההפחתהלהי, בעד אותה שנה, מכסתו של היצרן
בעקבות שיפור , יצרנים 57יצרנים מתוך  9 -בוצעה ל  5602נות מכסה שנגרעו בשנת החזרת מ

 . הייצור כאמור
רשאית ועדת המכסות להאריך את בחינת הזכאות בשנה , לתקנות אלו( ג)2היות ובהתאם לתקנה 

דת המכסות לגרוע המכסה לפיו בכוונתה של וע, ב"נשלח ליתר היצרנים המכתב הרצ, נוספת
 .לצמיתות וכי ניתנת להם אפשרות להשמיע טענותיהם

 
 שמירת הזכאות / להחזר הגריעה היצרנים בקשות בוהתקבלו החלטות נערך דיון 

 
 

מנת המכסה של שיפור הייצור לצורך החזרת א עמדו בתנאי אשר ל, נוספיםיצרנים  00 -באשר ל 
הדיון בעניינם , 8/0/5600הזדמנות להציג עמדתם עד ליום  ניתנה להםהיות ו, 5602שנגרעה בשנת 

 . ייערך לאחר מועד זה
 


