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 15100.11.מיום ( חלב בקר)ישיבת ועדת מכסות החלטות 
 
 

 .הוד אלפרטואגבי עדין , מיכל קראוס : חברי הועדה, נוכחים
 

 לא נוכח -  שחר אור גבע  :משקיף
 

 .ד עילית סקפה לנדאו"ועו  דורית אשכנזי, איציק שניידר :משתתפים נוספים
 
 

 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 
 1510/0/10ישור פרוטוקול ישיבה מיום א .1

 .הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה

 

  -יצרנים מאותו מושב  1בקשה לאישור שותפות בין  .1
ם והעברת הסכם חתום על ידי הועדה מאשרת השותפות בכפוף לתיקונים המבוקשי - החלטה

 . הצדדים ורישומה של השותפות כשותפות שאינה מוגבלת
 

   -יצרנים נוספים  1תפות קיימת בין אחד מצטרף לשובקשה לאישור שותפות באופן שיצרן  .0
 .מ"ק 02המרחק בין המושבים הינו 

ת שאינה בכפוף לתיקון הסכם השותפות כמבוקש ורישומה של שותפות חדשה כשותפו - החלטה
 . תאושר השותפות, מוגבלת של כל היצרנים השותפים

 

   -קשה לחליבה משותפת ב .4
הסככה החדשה תהיה במשקו של היצרן וכן לבקש אישור על העברת שטחים על מנת שיש  - דיון

את שביל , לבצע ביקור בשטח על מנת לראות את המיקום שבו מתכוננים להקים את הסככה
 .ת אפשרות הצדדים לבצע במכון חליבה משותפתההולכה למכון החליבה וא

לאישור העברת הזכויות על המיקום שבו בכוונת היצרן להקים את הרפת מאושר בכפוף  - החלטה
 . התכנית המוצעתמ בדבר אפשרות יישום "שהמדריך של סיכום ולדוח 

 

 עדכון -הליך ניוד בין יצרנים קטנים  .0
, יחד עם זאת. לקבלת תמורה לפי מסלול א, במסגרת תקציב המדינה, הוגשה הבקשה האחרונה

לא ניתן לפרסם כי , היות וטרם שולם מלוא הסכום והיצרנים יכולים לחזור בהם מבקשתם
 . התקציב הסתיים

באופן שעם סיום התקציב הליך הניוד לכל יצרני החלב במשק המשפחתי ההצעה לתיקון התקנות 
 .אושרהטרם , בתקנות העברת המכסות' לפרק ב' שה בהתאם לסימן בייע
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 יצרנית באשר לאופן פעילותה של האגודהאגודת של חבר תלונה  .0
לכאורה כי האגודה העבירה את המכסה מהם עולה , לאור המסמכים שהוצגו בפני הועדה - החלטה

יש להעביר המסמכים , בועלייצור על ידי גורם שלישי ומקבלת עבור המכסה סכום חודשי ק
 . ח בחשד להעברת מכסה בניגוד לחוק החלב"לבדיקת יחידת הפיצו

את החלטת ועדת המכסות בעניין , לכל חברי האגודות המייצגותלשלוח יש מקום , כמו כן
אפשרותם לפרק האגודה ולהקים שותפות בין כל חברי האגודה אשר ויתרו על מכסתם לטובת 

 . האגודה
 
 


