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 9.7.0510מיום בישיבתה ( חלב בקר)ועדת מכסות  החלטות
 
 

 .  ואהוד אלפרט הלל מלכה , מיכל קראוס : חברי הועדה, נוכחים
 

 .הגיע לקראת סוף הישיבה –פרץ שורק   :משקיף
 

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

 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 
 505108519אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .1

 .  יישלח לאבי לחתימה וסריקה, הפרוטוקול אושר

 

 (  0מספר )ביטול השתתפות בהליך ניוד מכסות רבעוני  .2
 

  - החלטה
בשל הבעייתיות בביטול השתתפות בהליך ניוד שכן על בסיס כל הבקשות יחד נקבע המחיר ואחוז 

בהליכי הניוד , הוחלט כי על מנת להימנע ממצבים כאלו בעתיד, המכסה שתועבר לכל יצרן
 . מהכמות המבוקשת לפקודת מועצת החלב 01%של , ק ביטחון'תהא דרישה לצ, הרבעוניים הבאים

 .וצג נוסח פנייה ליצרנים להליך הניוד הקרובלישיבה הבאה י
 

הכספים הועברו אליהם , (היצרנים המוכרים)באשר ליצרנים שביקשו להעביר את מכסתם 
המכסה שלא הועברה ליצרנים . על ידי מועצת החלב( ח לליטר"ש 2.6על פי תמורה של )במלואם 

 . בחודש אוקטובר שייערך, תועבר בהליך ניוד הבא, שלא העבירו תשלום כנדרש מהם
 

יש , גם לאחר הארכות המועד שניתנו להם, באשר ליצרנים שלא העבירו את התשלום כנדרש
 .להודיע להם כי בקשתם מבוטלת ולא לאפשר להם לקבל את  מנת המכסה בהליך זה

 .סנקציה כאמור תיבדק משפטית, באשר להשתתפותם בהליכים הבאים
 

 אישור בקשה לחליבה משותפת  .0
 22הועדה סבורה כי היצרנים עומדים בתנאים הקבועים בתקנה , לאחר עיון במסמכים - החלטה

,  ומאשרת להם חליבה משותפת 2102 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב 
 . בכפוף להצגת הסכם חתום על ידי הצדדים
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 בקשה לשותפות בין יצרנים ממושבים שונים  . 2
  
 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב ( ב)01בהתאם לתקנה  - והחלטהדיון  

הינה אפשרית רק במידה וכל , ועד שבעה יצרנים, שותפות של למעלה משלושה יצרנים, 2102
היצרנים הם מאותו מושב או מיישוב סמוך המוגדר כיישוב שהמרחק בין מרכזו לבין האתר שבו 

 .ינו עולה על שלושה קילומטריםיבוצע ייצור החלב א
על פי בדיקת )מ "ק 2המרחק בין המושבים הינו מעט מעל , בבקשה שלפנינו ועל פי נתוני היצרנית 

 (.מ"ק 8.1המרחק בין המושבים הינו , אתר מפה
 
 .אין לוועדה גמישות לקבל את בקשתה של היצרנית, במצב זה 
בישיבה . הוא יוזמן לישיבתה הבאה, כ היצרנית להופיע בפני הועדה"לאור בקשת ב, יחד עם זאת 

 . נבחן גם את האפשרויות הקיימות בפועל של היצרנית להקמת שותפות עם יצרנים אחרים, זו
 
 עדכון  -העברת מכסות ליצרנים ממשיכים  . 3
 
  -  מושב בית צחקמאיר דורון מ, ל לבנו"העברת מכסה ממאיר הרי ז( א) 
, או עד להעברת הנחלה על שמו 2103עד סוף שנת , המכסה מועברת באופן זמני על שם מאיר דורון 

 .2102 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  62בהתאם לתקנה 
 
  - מטמון יונה ממושב מדרך עוז -ל לאשתו "העברת מכסה ממטמון משה ז( ב) 
לתקנות  62בהתאם לתקנה , באופן זמני על שם מטמון יונה ממושב מדרך עוז המכסה מועברת 

 . 2102 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)תכנון משק החלב 
 
  – לוי גורן ממושב פרזון, ל לבנם"העברת מכסה מלוי ניסים ורחל ז( ג) 
לתקנות  62בהתאם לתקנה , המכסה מועברת המכסה באופן זמני על שם לוי גורן ממושב פרזון 

 2102 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)תכנון משק החלב 
 
 ה- לחרובי יוב, העברת מכסה מחרובי גדעון לבנו( ד) 
 . רפת נמצאת במשקו של היצרן והמבקש עוסק בייצור חלב במשק זה 
שרת מאו, 2102 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  62בהתאם לתקנה  

 .  היות ועומד בתנאים הקבועים בתקנה זו, העברת המכסה לחרובי יובל
 
המכסה הועברה  - רישום קבוע של מכסה שהועברה באופן זמני לזולר אסתר מבאר טוביה( ה) 

 . עד להעברת הזכויות במשק על שמה, ליצרנית באופן זמני מבעלה שנפטר
תירשם המכסה על שמה באופן , משהציגה היצרנית אישור על רישום הזכויות במשק על שמה 

 .2102 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  62בהתאם לתקנה , קבוע
 
 
 


