
 

 

                                                                      
          

 ז"תשע, אלול ו"כ                      
 7171, ספטמבר 71                                  

71-051-77 
 

 
   

 7202.9.4מיום בישיבתה ( חלב בקר)ועדת מכסות החלטות 
 
 
 

 אהוד אלפרט , מיכל קראוס : נוכחים חברי הועדה
 

 הלל מלכה   : חסר
 פרץ שורק      :משקיף

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

 
 

 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 

 . 7717110710אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .1
 .  על ידי חברי הועדה םאושר ונחת הפרוטוקול 

 

  -בקשה לאישור חליבה משותפת  .2
 7במכון החליבה שלהם נעשה שימוש על ידי כאשר יצרנים  3שותפות של מדובר ב  -רקע 

 . יצרנים נוספים
בצירוף תשריט , נוסףבפנינו טיוטת הסכם לשימוש משותף באותו מכון חליבה עם יצרן 

 .הרפתות ומכון החליבה
 .בשטח שהוצג בתשריט המצורףבדבר הזכויות שלו היצרן לא הוצג אישור של 

 . מכיר את הרפת ואת המבנה שהוצג –פרץ שורק 
 

  . הצגת אישור בדבר הזכויות בשטח שהוצגאין מניעה לאשר הבקשה בכפוף ל - החלטה

 

 עדכון  -באופן זמני , ת זכויות במכסת חלבהעבר .3
 . וטרם הועברו הזכויות במכסה 7172היצרן הרשום נפטר בשנת  -רקע 

הינה היורשת החוקית של המשק ובהתאם לצו הירושה שהוצג בפנינו ולפסק דין , רעייתו
אין מניעה להעביר המכסה על שמה באופן זמני , בעניין רישום זכויותיה במשקשניתן בעניינה 

 . עד להצגת אישור בדבר רישום הזכויות המלא
 .באופן זמני, רישום המכסה הועבר כמבוקש - חלטהה
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 מכסה זכויות העברת  .4
 . אשתומבוקש להעביר הזכויות במכסה על שם , היצרן הרשוםרתו של יעקב פט - רקע

במשרדנו רשומה התחייבות על שמו של היצרן לטובת בנק לאומי ולכן בטרם ביצוע העברה 
 .נשלחה הודעה לבנק כי בכוונתנו לבצע את העברת המכסה כמבוקש, כאמור

ניתן , ובמידה ולא תתקבל בקשה אחרת בעניין, ימים מיום הודעתנו לבנק 75לאחר  - החלטה
 . להעביר המכסה כמבוקש

 

  -בקשה לרישום זכויות במכסת חלב  .5
ל הציגה אישור זכויות בקרקע לפיו שני "הנ. מאשתו של יצרן חלב רשוםקיבלנו פנייה  -רקע 

ביום . הירשם כבעלת זכות במכסת החלבבני הזוג רשומים כבעלי הזכויות בקרקע וביקשה ל
 . כי בקשתה מצריכה בדיקה וקבלת עמדתו של היצרןניתנה לפונה תשובה  717177171

 . וטרם התקבלה התייחסותו מכתב על מנת לקבל עמדתו צרןנשלח לי 37077171ביום 
 . היצרן מתנגד לרישום האמור אך לא קיבל את המכתב ,לידיעתו –איציק 
בטרם קבלת , יש לוודא האם היצרן קיבל המכתב והאם מעוניין להעביר תגובתו – החלטה
 .החלטה

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


