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  5600.8.57מיום בישיבתה ( חלב בקר)ועדת מכסות החלטות ו
 
 
 

   גבי עדין ואהוד אלפרט , מיכל קראוס : חברי הועדה, נוכחים
 

 חסר - פרץ שורק  :שקיףמ
 

 ד עילית סקפה לנדאו"ועו דורית אשכנזי: משתתפים נוספים
 
 

 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 

 5600/68/02אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .0
 . ויועבר לחתימה על ידי החברים הנוספים הועדהר "יוונחתם על ידי הפרוטוקול אושר  

 

 לאחר המועד שנקבע העברת תשלום  - 9הליך ניוד רבעוני מספר  .5
  - החלטה

לאחר שהועדה אישרה ) היות והעברת התשלום נעשתה בסמוך למועד שנדרש, לפנים משורת הדין
מקבלים את , לפני שוועדת המכסות קיבלה החלטה נוספת בעניינוו( הארכת מועד לבקשת היצרן

מ עוד השבוע בדרך של העברה בנקאית או "התשלום שהופקד ועליו להעביר את תשלום המע
 . במסירה אישית של המחאה על כל הסכום שנותר

 

 בית ספר חקלאי -הפסקת ייצור והעברת המכסה  .0
  – החלטה

תבוצע חלוקת , הספר על הפסקת ייצור והעברת מכסתובכפוף לקבלת הודעה רשמית של בית 
 .ביחס לכלל המכסה שלא יוצרה על ידי בית הספר בשנה הנוכחית 6102המכסה עוד בשנת 

ימים על  08יודיע על כך בתוך , בית ספר שלא מעוניין בקבלת מנת המכסה שתוצע לו או חלקה
 .מנת שחלוקת המכסה תבוצע בהתאם

רשאי בית ספר להודיע על רצונו לקבל את מנת המכסה החל , לוקהכי לאור מועד הח, מובהר
 .בלבד 6107משנת 

 

 בקשה לאומנה  .4
 6107אומנה לשנת  תב בקשה לפיה מבוקש"רצ. מדובר ביצרן המייצר באופן עצמאי - רקע

 . מסיבות בריאותיות ועד לחזרתו של הבן הממשיך למשק
  – החלטה

 . מקבלים הבקשה
היצרן בה הובהר כי האומנה היא שנתית אף אם היא ניתנת במהלך  לאחר שיחה טלפונית עם

 .6107ביקש היצרן כי האומנה תחל בשנת ,  השנה
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יש להבהיר ליצרן כי לאחר היתר אומנה לא ניתן להתקשר בשותפות לייצור חלב ויהיה עליו 
 . לחזור לייצור חלב במשקו בלבד או להעביר את מכסתו

 

 

 סגירת הרפת בקשה להארכת מועד נוספת ל .8
–  החלטה

 . 069/96102עד ליום , מאושרת הארכת מועד נוספת, לפנים משורת הדין
 .אסף חלב מהרפתיילא  019/96102החל מיום יש להודיע למחלבה כי 

 

 יצרנים חדשים -בקשות לקבלת מכסה דיון ב .0
 

 .  מצורף קובץ מפורט לפי עמידה בתנאי הסף
בעיקר לדיון בעניין המסמכים שהוצגו להוכחת יכולת , לעיוןבקשות שונות , מוצגים לחברי הועדה

 .המימון
נבחן על ידנו מול , ישנן בקשות שונות שבהן האישורים שהוצגו בדבר הזכויות בקרקע, כמו כן

 . הלשכה המשפטית במשרד החקלאות
 

 :החלטות שונות
 
ל המסמכים השלמה תינתן ליצרנים אשר הגישו את כ – השלמת מסמכיםבעניין בקשה ל. 0

או 9אך הועדה סבורה שיש צורך בתוספת ו , שנקבע לכך במועד, "קול קורא"שנדרשן במסגרת ה
 .הבהרה

ייפסלו מבלי , בקשות שהוגשו מבלי לצרף מסמך להוכחת יכולת מימון או להוכחת זכויות בקרקע
 .שתינתן אפשרות להשלים המסמך

, הועדה קבעה כי הוא אינו מספק בקשה שהוגשה עם מסמך בדבר יכולת מימון אך, עם זאת
 .019/96102תינתן למבקש הזדמנות להשלים המסמך עד ליום 

 
נדרשת בחינה משפטית נוספת במקרים שונים שבהם טרם נרשמה  –זכויות בקרקע  יאישור. 6

 . הזכות הסופית בקרקע אך קיים הליך לביצוע הרישום
 
 דיון בבקשה פרטנית. 1


