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  61.6.1.61מיום בישיבתה ( חלב בקר)ועדת מכסות החלטות 

 

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

  חסר -פרץ שורק   :שקיףמ

 סקפה לנדאוד עילית "ועו איציק שניידר, דורית אשכנזי: משתתפים נוספים

 
 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון

 61.616.6.1אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .6
 .  הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה 

 

  8בקשות למתן אורכות שונות במסגרת הליך ניוד מספר  .1
  בקשה מטעם יצרן מקבל  (א)

ח על מנת לקבל את "אלף ש 251 -ל קיבל אישור להלוואה בהיקף של כ "הנ
. אלף ליטר 040 -בהיקף של כ , מנת המכסה שאושרה להעברה בהליך הניוד

עד סוף החודש ולא , ככל הנראה, העברת הכספים תתבצע, יחד עם זאת
 . מבקש דחיית בהעברת התשלום בהתאם. יאוחר מאמצע חודש פברואר

 .082323102מאושרת הארכת מועד עד ליום , סיבות שתוארובנ – החלטה
 
אך  202023102עליו להפסיק את ייצור החלב עד ליום   -יצרן פורש  ( ב)

 .ב בקשתו"רצ -מבקש ארכה נוספת לצורך מכירת הפרות 
 082323102מאושרת בקשת הארכת המועד לסגירת הרפת עד ליום  – החלטה

 . עביר ליצרן התשלום עבור מכסת החלבאך עד למועד סגירת הרפת אין לה
 
הודיע , בעקבות פנייה טלפונית שלנו היום – בקשה מטעם יצרן מקבל ( ג)

מבקש הארכת מועד עד . היצרן כי אושפז ולכן לא העביר את הכסף במועד
 . ח"שחרורו מביה

בשל הנסיבות הבריאותיות של היצרן כפי שנמסר , בשלב זה – החלטה
במידת . ארכת מועד להעברת התשלום עד סוף החודשמאושרת ה, טלפונית

 . יועברו פרטים נוספים לדיון בפני הועדה, הצורך
 
 



 

 

 
 
 
 
 

יצרנים נוספים אשר זכאים לקבל מנת  3מעדכנת כי ישנם  –דורית אשכנזי
מכסה בהליך זה וטרם העבירו את התשלום כנדרש וכן לא פנו בבקשה 

 . להארכת מועד
 

יש לפנות ליצרנים ולאפשר להם העברת התשלום עד ליום חמישי  - החלטה
הקרוב ולהבהיר כי  במידה והתשלום לא יתקבל במשרדי מועצת החלב עד 

 .תבוטל הזכאות בקבלת המכסה, ליום חמישי הקרוב
 

 בקשה לשותפות יצרנים  .3
מדובר  -מציג את מרחק הנסיעה על פי מסלול שבוצע עם היצרן  –הלל מלכה 

 .מ"ק 4..2ק של במרח
יכול לחצות את נחל גרר אך לא , בנסיעה בשטח, לטענת היצרנים המבקשים

 . ניתן לעבור בדרך זו ברכב פרטי ולאחר הגשמים
ב פרוטוקול הישיבה "רצ -היצרן ביקש להופיע בפני הועדה והוזמן להיום 

 .עמו
 

המרחק המאושר לשותפות לפי תקנות תכנון , כפי שהובהר ליצרן -החלטה
וחריגה , מ"ק 21הינו , 3104 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)משק החלב 

ממרחק זה הינה אפשרית רק מקום בו היצרן משכנע את הועדה כי לא 
 . קיימים ביחס אליו יצרנים אחרים שעמם ניתן לאשר לו שותפות

היצרן יפרסם הודעה בעניין רצונו להקים שותפות בלוח של התאחדות מגדלי 
 . לצורך קבלת החלטה, לוועדה עם מידע נוסף ויחזור, בקר

 
 

 דיון בעניין שמירת זכאות במכסת חלב  -יצרן חדש  .4
לאחר שהודע לו על כוונתה של הועדה לבטל את זכאותו למכסת חלב  - רקע

הוא פנה בטענה שקיימת התקדמות , היות ואינו עומד במתווה להקמת הרפת
 . והוא מבקש להאריך את זכאותו

 
הבהיר כי הוא מוותר על , בביקור במקום ובשיחה עם היצרן – הלל מלכה

 .זכאותו למכסת החלב
 

מבוטלת , יש להוציא החלטה לפיה בעקבות הודעתו כאמור – החלטה
 . זכאותו למכסת חלב

  



 

 

 

 
 
 

 דיון בעניין המשך אומנה   -יצרן חדש   .8
. ב אינה נראית בשטח"ההתקדמות שהוצגה על ידי היצרן במכתבו הרצ - דיון 
טרם סיים את שלב העתקת עצי הזית כפי שנטען וטרם הוחל בעבודות  
 .בשטח 

מאושרת הארכת אומנה באשר להיקף המכסה שאושרה ליצרן  – החלטה
יש להבהיר ליצרן את מגבלות הזמנים . ללא תוספת מכסה, בלבד .310בשנת 

למתן היתר אומנה וכי הגדלת היקף המכסה באומנה מותנית בהתקדמות 
 3102יש להבהיר ליצרן כי באפשרותו לוותר בשנת , כמו כן. כפי שפורט לעיל
בשל העיכובים הצפויים בהתקדמות בניית הרפת וכך להיות , על היתר אומנה

 . זכאי לשנתיים אומנה נוספות לאחר מכן
על היצרן להבהיר , 3102בטרם מתן החלטה סופית בעניינו ביחס לשנת 

 . בקשתו לאחר שיבין את החלופות העומדות בפניו
 

 עדכון  - 1.61תת ביצוע  .1
יצרנים שמכסתם הופחתה או  .310יצרנים שמכסתם הופחתה בשנת ( 0

ואשר , והוחלט לשמור את זכאותם במנת המכסה לשנה נוספת 3108בשנת 
או ייצרו את , 3108ביחס לייצור בשנת  01% -שיפרו את הייצור לפחות ב 

, .310תעודכן מכסתם רטרואקטיבית לשנת , מלוא מכסתם בטרם ההפחתה
, (ביעת מכסות חלבק)לתקנות תכנון משק החלב ( ג) -ו ( ב).בהתאם לתקנה 

 (.התקנות -להלן ) 3104 -ד "התשע
את הייצור בהיקף הנדרש כאמור בתקנות  .310ליצרים שלא שיפרו בשנת ( 3
יישלח מכתב בדבר כוונתה של ועדת המכסות לבטל את , לתקנות( ג)ו(ב).

זכאותם במנת המכסה שהופחתה ותינתן להם הזכות להעביר טענותיהם 
 . הועדהאשר יועלו לדיון בפני 

לא שיפרו את הייצור בשנת , 3108יצרנים שמכסתם הופחתה כבר בשנת ( 2
בכפוף  .310והוחלט להאריך את זכאותם במנת המכסה גם לשנת  3108

יש להודיע כי מנת , לשיפור הייצור בשנה זו ולא שיפרו את הייצור כנדרש
 . המכסה שהופחתה אינה נשמרת עוד לזכותם

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


