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 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 

 . 610283862אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .0
 .  על ידי חברי הועדה םאושר ונחת פרוטוקולה 

 

  שניתן בעניין זה ועדהואישור הבהמשך לה יצרנית מושבית אישור שותפות בין חברי אגודבקשה ל .6
, אשר היו בעבר יצרני חלב וויתרו על מכסתם לצורך הקמת האגודה האגודהבקשת חברי  -רקע 

, (קביעת מכסות חלב)אושרה על ידנו בהתאם למדיניות המונהגת עם כניסת תקנות תכנון משק החלב 
ולפיה ניתן לפרק את האגודות היצרניות על מנת שהחברים שהיו יצרני חלב בעבר  6102 -ד "התשע

 . יצרנים יוכלו להתאגד במסגרת שותפות
 .ב"טיוטת ההסכם רצ -חברי האגודה נדרשו להעביר הסכם שותפות 

 .נדרשיםמובהרים מספר תיקונים , לאחר עיון בטיוטת ההסכם

 

 בקשה לחליבה משותפת  .3
לא ברור האם החלפת השטחים המיועדת אפשרית ואין , מהמסמכים שהוצגו לוועדה - החלטה 

 . שלא ניתן להעבירם' המדובר בזכויות של בעלי קרקע בחלקה א
יבקרו במקום לבחון את הבקשה והעברת השטחים , מחברי הועדהאו אחד 8ר ועדת המכסות ו"יו

 .המבוקשת במקום
 

יפות תיקון לתקנות בעניין אפשרות ייצור חלב בשותפות לקדם בדחמבוקש , לבקשת כל חברי הועדה
 .לאחר אומנה

 

 העברת מכסה והמשך הקצאת מכסה .2
היות , יחד עם זאת. ועל כן יש להעביר את רישום הזכויות במכסההציגו העברת זכויות במשק 

יש לבקש , והמכסה מיוצרת בשותפות ואינה במשקו של המבקש והיות ולא ברור עיסוקו בייצור חלב
ועדת המכסות ולוודא עיסוקו של המבקש בייצור החלב לצורך המשך והסכם שותפות לאישורה של 

 . הקצאת המכסה



 

 

 
 
 
 

 

 אחר פטירת יצרן להעברת מכסה  .5
הציגו רישום זכויות בקרקע והרפת נמצאת . היצרן נפטר ומבוקש להעביר המכסה על שם רעייתו

 .העברת המכסה כמבוקש. במשקם

 

 רישום מכסה לאחר אישור רישום זמני .2
מועברת המכסה באופן , המכסה נרשמה על שם היצרן באופן זמני ולאחר הצגת אישור זכויות בקרקע

 . קבוע
 

 עדכון  -המשך הקצאת מכסה לאחר רישום זמני  .2
 . הליך לא הסתייםאך ה, י"ברמלהעברת הזכויות במשק התחיל הליך 

 .ברישום הזכויותבכפוף לדווח על התקדמות נוספים חודשים  3 –יוארך ב האישור הזמני  – החלטה
 

 אישור הסכם שותפות בין אב לבן  .2
נדרשו הצדדים להציג , וייצור החלב נעשה במשותףוהיות שבוצעה בהמשך להעברת מכסה  -רקע 

 .ב"רצ -הסכם שותפות 
המשך , בכפוף להצגת רישומה של השותפות כשותפות שאינה מוגבלת על שמם של היצרנים - החלטה

 .השותפות מאושר

 

 בגין תת ביצוע מתמשך  6102דיון בעניין הפחתות מכסה לשנת  .9
 

ב "רצ, 6102 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  2בהתאם לתקנה  - רקע
 רשאיתנמצאים בתת ביצוע מתמשך וועדת המכסות , רשימת היצרנים שעל פי נתוני הייצור שלהם

 . להפחית את מכסתם
 

המכסות סמכות נבחנו נתוני הייצור של יצרנים שיש לועדת , כי בדיון שהתקיים בישיבה קודמת, יצוין
 . להפחית את מכסתם אך לאור שיפור בייצור הוחלט להימנע מהפחתת מכסתם

 
נשלח מכתב בדבר כוונתה של ועדת המכסות להפחית את , במספר 39, ליצרנים ברשימה המצורפת

 . מכסתם וניתנה להם הזדמנות להשמיע טענותיהם
 . ב טיעונים בכתב שהועבר על ידי חלק מהיצרנים"רצ

 .6102כי יצרנים אלו לא יהיו זכאים לתוספת מכסה לפי טיוטת תקנות מדיניות הפיתוח לשנת  ,מובהר
 

  .וקיבלה החלטה פרטנית ביחס לכל יצרןדיון בנתוני הייצור וטענות היצרנים  הוועדה ערכה 
 


