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 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 

 . 610286862אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .0
 .  על ידי חברי הועדה םאושר ונחת פרוטוקולה 

 

  –בקשה לחליבה משותפת  .6
. קיים מספר שיחות עם דורית אשכנזי בנושא א נדון בישיבות האחרונות והמבקשהנוש - רקע

מקבל זכויות היצרן המבקש בישיבה אחרונה הובהר כי לא הוצג אישור זכויות המעיד על כך ש
ן להציג אישור כאמור שכן על ספק אם ניתבו הוא מבקש לבצע החליבה ו בשטח סמוך למשק

 .מדובר בסככה שהיא חלק בלתי נפרד ממשקו, פי התמונות וביקורו של הלל מלכה בשטח
אין מניעה עקרונית לאישור בקשה לחליבה , כי במידה ויוצג אישור כאמור, עם זאת הובהר

ת להפעיל את הרפהמבקש האישור הנדרש הוא אישור זכויות בקרקע עליה מתעתד . משותפות
   . ברפת הקיימתוהיותה בצמידות למכון החליבה 

 .כי הצדדים הציגו הסכם שימוש משותף במכון חליבה, יצוין
 . היצרן ביקש להופיע בפני הוועדה ולהציג את טענותיו והוזמן לישיבה היום

 
 . בעד ר הועדה"ויו, מתנגדים לבקשה 6.  הבקשה נדחית – החלטה

 

 לתחילת חליבה במשקולקבלת מכסה יצרן חדש בקשה של  .3
יחד עם יצרן חלב חדש , וביקש 6102מדובר ביצרן חדש שקיבל זכאות למכסה בשנת  -רקע  

להקים את הרפת בסמיכות לרפת הקיימת במושב עידן על מנת להשתמש במכון החליבה , נוסף
 .הוצג הסכם חליבה משותפת וכן אישורי החלפת שטחים. הקיים

כי סיים לבנות הסככה ורכש מיכל חלב ומבקש לקבל מכסה הודיע היצרן  48386102ביום  
 .טרם הוצג אישור על התקשרות עם מחלבה קולטת. לצורך תחילת ייצור ושיווק חלב ממשקו

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 . בכפוף לאישור שיווק למחלבה, אין מניעה לאשר הבקשה להקצאת המכסה – החלטה
 

 שותפות עם שותפות קיימתבקשה להיתר  .4
לא , 6104 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  02פי תקנה על  - דיון

ניתן לאשר שותפות שהיא למעלה משלושה יצרנים אלא במקרה שכל היצרנים השותפים הם 
 . מ"ק 3עד )מאותו יישוב או יישוב סמוך 

ר היות ובבקשה מבוקש לאש, לאור הדין הקיים בעניין שותפויות לייצור חלב - החלטה
 . לא ניתן לקבל הבקשה, כאשר אחד השותפים אינו מאותו יישוב, שותפות של ארבעה יצרנים

 

 עדכון - המשך הקצאת מכסה לאחר שהיצרן נפטר .5
 . ולא הוגשה כל בקשה להעברת מכסהמשנה היצרן נפטר לפני למעלה  -רקע 

פטיים לקביעת לדבריו נמצאים בהליכים מש .המייצג את אחות הנפטרד "בפנינו פנייה של עו
ממשיך המעוניין בהמשך ייצור אין לטענתו , כמו כן. היורש של המשק לרבות מכסת החלב

 . תוגש בקשה להעברת המכסה, החלב וכאשר ייקבע היורש
 .בימים הקרובים, לטענתוההחלטה בעניין זה עתידה להתקבל 

ן המצב לאחר המכסה תישמר לזכות הממשיך במשק ויש לבחו, לאור המידע שנמסר - החלטה
 . תקופה של חודשיים נוספים

 

 בקשה לשותפות  .2
הצדדים מבקשים לאשר את השותפות כאשר לדבריהם הליך איחוד הרפתות יארך זמן 

הבקשה היא לתקופה שלא . ובתקופה זו הם מבקשים לשווק את החלב משתי רפתות נפרדות
 .6102חודשים ובכל מקרה ייעשה בשנת  2תעלה על 
איחוד המכסות ייעשה , 6102כי ככל שהשותפות תחל בשנת  ,היצרניםכ "לבהובהר 

עם . תזרים ההכנסות השוטףרטרואקטיבית לגבי כל השנה ולכן אין לכך משמעות מעבר ל
ולכן מבוקש כי אחד  הם מבקשים להתחיל בהעברת פרות והגדלת הייצור במשק, לטענתו, זאת

 . סך ההכנסות יהיו של השותפות מתחילת התהליך
  

בכפוף לרישומה של השותפות כשותפות שאינה מוגבלת ולהצגת , השותפות מאושרת – החלטה
, יחד עם זאת. כים בחתימההסכם חתום על ידי הצדדים בצירוף יפוי כוח נוטריוני עליו מסתמ

ייעשה רק מהשלב שהחליבה תתבצע ( ההודעה למחלבה)תחילת שיווק החלב מהשותפות 
יראו את , 6102כי ככל שהחליבה תתבצע באתר אחד עוד בשנת  ,מובהר. במשותף, באתר אחר

 . סך הייצור של שני היצרנים כייצור משותף מתחילת השנה
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

  לתוספת מכסה על אף היותם בתת ביצוע מתמשך בקשה . 5
למרות היותם בבת ביצוע  6102היצרנים פנו בבקשה לקבל את תוספת המכסה לשנת  - רקע 

חלוקת תוספת המכסה תבוצע בהתאם לתקנות מדיניות הפיתוח , מתמשך וקיבלו תשובה לפיה
,   6102וכי על פי ההגדרה הקיימת אשר עתידה להיות גם בתקנות לשנת  6102שייקבעו לשנת 

 . הם לא יהיו זכאים לתוספת מכסה
הופיע בפני הועדה ביקשו היצרנים ל, 6102בטרם נקבעו תקנות בעניין מדיניות הפיתוח לשנת  

 .טעון טענותיהם והוזמנו לדיון היוםול
 

בתקנות מדיניות שייקבעו אמות המידה תוספת מכסה תינתן בהתאם לכללים ו – והחלטה דיון
בהיותם בתת  ,זכאים לתוספת לא יהיוהיצרנים , טיוטת התקנותועל פי , 6102הפיתוח לשנת 
 . ביצוע מתמשך

 .ועדת המכסות תפעל בהתאם, ככל שיוחלט אחרת בעניין זה וייקבע בתקנות
 
 
  

 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


