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  בי אלקיס ואהלל מלכה , מיכל קראוס : חברי הועדה, נוכחים
 

 (חסר) פרץ שורק  :שקיףמ
 

 ד עילית סקפה לנדאו"ועו דורית אשכנזי: משתתפים נוספים
 
 

 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 

 5600/0/56אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .0
 .ונחתם על ידי חברי הועדה הנוכחיםהפרוטוקול אושר  

 

 להיתר חליבה משותפת  בקשה .5
מדריך לעניין לביקור בכפוף להצגת אישור זכויות של היצרנית בשטח המבוקש ובכפוף  - החלטה

לרבות , מה של הרפת בשטח ואפשרות לקיים חלביה משותפת בהתאם לכללים הנדרשיםמיקו
  . מאושרת הבקשה, מיכלי חלב לכל רפת, אחזקת עדרים נפרדים

 

 בקשת פרישה מייצור חלבלביטול ות בקש+ עדכון  - 9הליך ניוד רבעוני מספר  .0
 
 .ל"התקבלה החלטה בדוא –בקשה של שותפות יצרנים ( א)
  
  הגיע לטעון טענותיו בפני הועדה -יצרן יחיד בקשה של  ( ב)
 . תכנעה כי מעוניינים לשמר את הרפת ולכן מקבלת הבקשההועדה הש –  החלטה 
 
 . הגיעו לטעון בשמו בנו ובא כוחו -של יצרן יחיד בקשה  ( ג)
 

הוועדה לא השתכנעה כי קיימת היתכנות לחידוש , מכל הטעמים שפורטו לעיל -דיון והחלטה 
או מימונית /ייצור החלב ברפת שכן נדרשות השקעות מרובות ולא הוצגה כל תכנית עסקית ו

 . לביצוע מהלך כאמור
ה על ידו ובפני הועדה בקשה חתומ, היות והיצרן חדל מייצור חלב בפועל לפני למעלה מחצי שנה

 .  הוועדה לא מוצאת שיש לקבל את בקשת הביטול שבפניה, כדין להעברת מכסתו
 

תועבר בהליך העברת היצרן הוועדה אינה מקבלת הבקשה לביטול בקשת הפרישה ומכסתו של 
 . המכסות הנוכחי בהתאם לבקשה שהוגשה על ידו כדין

 

  5609טיוטת תקנות להעברת מכסות של יצרנים משפחתיים החל משנת  .4
 .להעביר לחברי הועדה ולאחר הטמעת הערות להעביר למשרד החקלאות
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  ה יצרנית פגישה עם נציגי אגוד .2
 .ב פרוטוקול הישיבה"רצ

 
הסכם מחודש עם חברת , חודשים מהיום 7בתוך , תציגהאגודה , בהסכמת חברי הוועדה: לסיכום

 .צג בפנינוהניהול המשקף הניהול והעבודה ברפת כפי שהו
 .יוצג אופן העברת ההכנסות וההוצאות של הרפת, כמו כן
 .5103כי השינוי בהנהלת החשבונות יבוצע החל מתחילת שנת , מוסכם

 
 .ח"יועבר ליחידת הפיצו, העתק סיכום זה

  

 עדכון והחלטה  -יצרנים חדשים  .0
 . נערך דיון פרטני בעניינו של כל אחד. התקבלה החלטה בעניינםצרנים שטרם ישנם מספר  י

 
 .ימים לטעון טענותיו 71יש להודיע כי בכוונת הועדה לבטל הזכאות ויינתנו לו  - החלטה

\ 
 .ימים לטעון טענותיו 71יש להודיע כי בכוונת הועדה לבטל הזכאות ויינתנו לו  - החלטה

 
 . 70/05/5102ניתנת הארכת מועד כמבוקש עד ליום  - החלטה

 

  –החלטה בעניין המשך הקצאת מכסה .9
יש להודיע ליצרן שבכוונת הועדה לגרוע המכסה ללא תמורה ויש לו אפשרות להגיש  - החלטה

 .ימים 71בקשה לפרישה בתוך 

 

 5600לפי תקנות מדיניות הפיתוח לשנת  תוספת מכסהתקבל בקשה ל .1
 .לא ניתן להיעתר לבקשת היצרן על אף השיפור בייצור המוצג על ידו - החלטה
, (הוראת שעה()בענף הבקר 5102מדיניות הפיתוח לשנת )לתקנות תכנון משק החלב  4תקנה 
בתת קובעת כי הקצאת תוספת מכסה ליצרנים קיימים תינתן ליצרן שאינו , 5102 -ו "התשע

 . אינם עומדים בתנאי זהביצוע מתמשך כהגדרתו בתקנות והיצרנים 

 

 - 5600בגין תת ביצוע לשנת מכסה הפחתת על  הלביטול החלט הבקש .7
 

, 5104 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  2בהתאם לתקנה  – החלטה
ניתן להחזיר את , לפחות ביחס לייצור בשנה הקודמת 01% -במידה והיצרן ישפר את הייצור ב 

 . המכסה שהופחתו ממכסתו ות/מנת
עקב הפחתות התשלום ולאור העובדה כי תחזית הייצור של היצרן מצביעה על שיפור , בשלב זה

שנה החלב עודף בסוף לחשבון לערוך עם היצרן את ה מחלבהתועבר בקשה ל, משמעותי בייצור
 .בועדת המכסות בעניין החזר מנות המכסה שהופחתולאחר שיתקיים דיון  ,בלבד

כי האחריות בעניין תשלום חלב עודף הינה שלו בלבד ויהיה עליו לשלם את , יש להבהיר ליצרן
 . החשבון הכולל לחלב עודף בסוף השנה במידה ויידרש לכך


