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 8102.10.02מיום בישיבתה ( חלב בקר)ועדת מכסות ו החלטות

 (06802ישיבה מספר )
 

  אהוד אלפרטו( כחולא נ) הלל מלכה,מיכל קראוס  :חברי הועדה
 פרץ שורק     :משקיף

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

 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 
  8102/10/81אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .0
 .  הנוכחים על ידי חברי הועדה םאושר ונחת פרוטוקולה 

 בקשה לחליבה משותפת   .6
 . דנה בעניינם של היצרנים בישיבה הקודמת הוועדה - רקע

לבצע הנוסף היצרנים ולאשר ליצרן  3כעת מבקשים להשאיר את השותפות הקיימת בין 
 . חליבה משותפות

 . תשריט של מיקום הרפתותליבה משותפות וטיוטת הסכם לח מצורפת
 .במקום וביקריחד עם איציק שניידר  , מיכל קראוס, ר הוועדה"יו, כמו כן

 
בכפוף לתיקון טיוטת הסכם ההתקשרות באופן שיובהר כי  הבקשה מאושרת –חלטה ה

לאחר ביצוע החלפת השטחים כפי שהוצג , ממשיך להפעיל רפת במשקוהיצרן הנוסף 
 (.ב טיוטת ההסכם עם התיקונים הנדרשים"רצ)

בהתאם , רשאי להפעיל את הרפת שלו בשטח שהזכויות בו הועברו על שמוהנוסף היצרן 
, על היצרן להפעיל את הרפת באופן עצמאי במנותק מרפת השותפות. לתשריט שהוצג

 . מלבד החליבה המשותפת
 .על הצדדים להעביר הסכם מקורי חתום

 

 קיבוצים  3בקשה לשותפות בין  .3
הקיבוצים אשר מעוניינים להתחיל בשותפות  3בפנינו טיוטת הסכם שותפות בין  – רקע

 .08086160החל מיום 
בכוונת הקיבוצים להקים רפת משותפת כאשר כל צד שומר על , על פי טיוטת ההסכם

הפסדים מהרפת 8 מעמדו כיצרן חלב תוך הסדרת ההשקעות וחלוקת הרווחים 
 . המשותפת

. כי היצרנים יתקשרו בשותפות לייצור חלבאישור עקרוני זאת הוועדה נותנת ב –החלטה 
ובכל מקרה יש להבהיר , חתום על ידם, על היצרנים להעביר הסכם שותפות מקורי

, ממועד החליבה המשותפת ברפת החדשהכי היתר השותפות יינתן אך ורק ליצרנים 
 . הפסיקו את הייצור העצמאי במשקםלאחר שהיצרנים 

 
 



 

 

 
 
 

  -היתר אומנה בקשה ל .4
היצרנית לא יכולה להמשיך את ייצור החלב בעצמה בשל הבקשה לפיה ב "רצ -רקע 

 . בריאותה והיא מבקשת באופן זמני שמכסתה תיוצר באומנה על ידי יצרנים אחרים
 

האומנה ניתנת ביחס למכסה . 6102מאושרת אומנה בשלב זה עד סוף שנת  –החלטה 
הוועדה אינה מתחייבת יש להבהיר ליצרנית כי . שלא יוצרה על ידי היצרנים במשקה

לאחר תום מועד לא ניתן לחזור לייצור חלב בשותפות כי  ,לאומנהשיהיו לביקושים 
יש , כמו כן. (עד תום ההיתר) במהלך השנההמכסה העביר את ניתן ללא האומנה וכי 

 . שנים 3ן להאריך את היתר האומנה לתקופה שאינה עולה על להבהיר כי נית
 

  -על ידי יצרנים חדשיםהארכת מועד הקמת רפת בקשה ל . 5
מבקשים כי לאור היוזמה להוצאת  .6102יבלו זכאות למכסת חלב בשנת ל ק"הנ -רקע 

כלל הרפתות בגולן למתחם רפתות משותף ורצונם להצטרף לפרויקט ולהקים את הרפת 
מבקשים הארכת מועד להקמת , שלהם במתחם החדש והיות והם נדרשים לזמן נוסף

 .הרפת
אין כל התקדמות ולא ברור האם יש התכנות להקמת הרפתות במתחם , בשלב זה – דיון

 .מוצע לתת הארכת מועד של חצי שנה לבחינת הבקשה. אחד
 

בקשה מתקבלת וניתנת ליצרנים הארכת מועד של חצי שנה להמשך ה – החלטה
 . ההתקדמות במתווה להקמת הרפת שניתנה להם

 
 

  - יםרשומ םיצרני  8ם של תעדכון רישום מכסה בעקבות פטיר  .2
  
  הליך העברת מכסות . 2
 .58286102 -הינו ב  הליך העברת מכסות פורסם ומועד אחרון להגשת בקשות 
 
 . בישיבה הבאה מבוקש לקיים דיון בנושא התנהלות ישיבות וועדת המכסות . 1
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


