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  ואהוד אלפרטהלל מלכה , מיכל קראוס : חברי הועדה, נוכחים
 

 פרץ שורק  :שקיףמ
 

 ד עילית סקפה לנדאו"ועו איציק שניידר, דורית אשכנזי: נוספיםמשתתפים 
 
 

 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 

 5600/2/00אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .0
 .ונחתם על ידי חברי הועדההפרוטוקול אושר  

 

 עדכון  –ליצרנים חדשים " קול קורא" .5
וכן נוסח הפנייה פורסם באתר פורסם קול קורא בעיתונות הן בשפה העברית והן בשפה הערבית 

 .מועצת החלב ומשרד החקלאות
 .028/85102את הבקשות יש להגיש עד ליום 

 

   -בקשה לשמירת זכאות במנת מכסה שנגרעה  .0
על היצרנים להגיש טיוטת הסכם שותפות ולהציג לוח זמנים לתחילת השותפות עד  – החלטה

מנת , 5102כי במידה והשותפות לא תחל עד סוף שנת , יש לעדכן את היצרן. 608/85102ליום 
 . המכסה שנגרעה לא תישמר עוד לזכותו

 

 בקשה לקבל היתר אומנה .4
ס למלוא המכסה שכאמור לא יוצרה על ביח 5102אין מניעה לאשר אומנה שנתית לשנת  - דיון
 .ידה

לאשר שותפות בין יצרני חלב וכי היתר  לא ניתןיש להבהיר ליצרנית כי לאחר היתר אומנה 
 . בשנה בכל פעם, האומנה הינו שנתי וניתן להאריכו פעמיים נוספות בלבד

 .המכסהיש להבהיר ליצרנית כי לא ניתן להתחייב כי תהא דרישה לייצור מלוא , כמו כן
קביעת מכסות )לתקנות תכנון משק החלב ' בקשת היצרנית מאושרת בהתאם לפרק ה - החלטה

תיערך פנייה ליצרנים זכאים לפי הרשימה לצורך קבלת מכסה לאומנה , 5104 -ד "התשע, (חלב
 . 5102לשנת 

 

 בקשה לקבל היתר אומנה .2
  . פתות עתידימעוניין להצטרף למתחם ר. בקשה לאומנה עקב מצב בריאותי - רקע

לתקנות תכנון משק ' מאושרת בהתאם לפרק ה, בקשת היצרן לאומנה מסיבות אישיות - החלטה
תיערך פנייה ליצרנים זכאים לפי הרשימה לצורך . 5104 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)החלב 

 . 5102קבלת מכסה לאומנה לשנת 
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 מועצת החלב 
  

 
 
 

יש להבהיר ליצרן כי לאחר היתר אומנה לא ניתן לאשר שותפות בין יצרני חלב וכי היתר האומנה 
 . בשנה בכל פעם, הינו שנתי וניתן להאריכו פעמיים נוספות בלבד

 
 .כי לא ניתן להתחייב כי תהא דרישה לייצור מלוא המכסה ןיש להבהיר ליצר, כמו כן

 

 עדכון -רישום מכסה  .0
הועברה , 5104 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  (ב)64בהתאם לתקנה  

 . המכסה באופן זמני לאחר פטירת היצרן
   . כמבוקשתירשם המכסה באופן קבוע , לאחר הצגת אישור זכויות במשק החקלאי 
 

 – התנהלות ועדת המכסות ./
היא , מבקשת להבהיר כי היות והסמכות הבלעדית לקבל החלטות הנוגעות למכסות חלב –מיכל 

ללא ידיעת חברי ועדת המכסות ועל אין להשיב , הרי שבכל פנייה בעניין, של ועדת המכסות
  . םדעת

 . בשם ועדת המכסות, יינתן על ידי עילית או דורית( בכתב)רצוי כי המענה הרשמי 
 
 
 
 


