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 560205.9.מיום בישיבתה ( חלב בקר)ועדת מכסות החלטות 

 
 

 .  ואהוד אלפרט הלל מלכה, מיכל קראוס : חברי הועדה, נוכחים
 פרץ שורק  :משקיף

 .ד עילית סקפה לנדאו"ועו  דורית אשכנזי: נוספיםמשתתפים 
 

 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 

 5560200500אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .0
 .   הנוכחים הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי ה חברים

 

  5600עדכון והחלטות לשנת  -מכסות זמניות דיון בדבר הארכת קביעת  .5

 

 במושבים סמוכיםיצרנים  5לשותפות בין בקשה  .0
 01כמצוין בסעיף , בכפוף לכך שהצדדים יקבלו את האישורים הנדרשים למעבר מחלבה – החלטה

ובכפוף להצגת , למחלבה אחת בלבדהחלב במסגרת השותפות ישווק כך ש טיוטת ההסכם ביניהםל
, הסכם חתום ורישומה של שותפות כשותפות שאינה מוגבלת על שני היצרנים השותפים בלבד

 . מאושרת הקמת השותפות כמבוקש

 

 אישור להסכם שימוש משותף במכון החליבה  .4
מובהר כי הצדדים לא יכולים . התכנית של הצדדים מאושרת בהתאם לתכנית שהוצגה - החלטה

מלבד השימוש המשותף של , קיבוץ להקים רפת עצמאית לייצור חלבההקים שותפות ועל ל
 . הצדדים במכון החליבה

הצדדים אינם רשאים להשמיד החלב ועליהם , לטיוטת ההסכם 3.9יש להבהיר כי בסעיף , כמו כן
לפעול בעניין זה בהתאם לקביעת ועדת המכסות ולשווק את החלב בהתאם למדיניות ולתנאים 

 . הנקבעים על ידי מועצת החלב

 

 אישור חלוקת מכסה באומנה שניתנה ליצרן חדש  .2
 2102יך את היתר האומנה לאחר שנת כי לא ניתן להארלקיבוץ יש להבהיר , ראשית - החלטה

 .לא ניתן יהיה להקצות להם מכסת חלב, 01012101ובמידה ולא יחלו בייצור החלב במשקם ביום 
 . מאושרת החלוקה שהוצגה, באשר לחלוקת המכסה במסגרת האומנה

 

 יצרנים מאותו מושב 0בין יצרן יחיד ושותפות של אישור חליבה משותפת  .0
 .ממוקמת הרפתיש לקבל אישור בדבר הזכויות בשטח עליו  - החלטה

 . טיוטת ההסכם שהוצגה מאושרת
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 יצרנים 0צירוף שותף נוסף לשותפות קיימת בין בקשה ל .9
קיימת דרך נסיעה בין המושבים במרחק של , בפני הועדה מבדיקת מרחק שהוצגה - דיון והחלטה

 .לתקנות קביעת מכסות כאמור 02היצרנים עומדים בחריג הקבוע בתקנה מ ולכן "ק 2.2
, לתקנות קביעת מכסות חלב( ג)22בהתאם לתקנה נמצא באומנה ולכן  היחידהיצרן , יחד עם זאת

בהתאם , כמו כן. או להעביר את מכסתועם סיום האומנה עליו לחזור לייצור עצמאי במשקו 
אם לא , ועדת המכסות לא תתיר ליצרן להתקשר בשותפות ,לתקנות קביעת מכסות( ב) 02לתקנה 

 . חלפה שנה מהמועד שבה קיבל היתר אומנה

 

 עדכון -באופן קבוע לרישום , העברת זכויות במכסה שהועברו באופן זמני .8
, לחוק תכנון משק החלב( ג)1ועמידה בתנאים הקבועים בסעיף , לאחר שהוצגו האישורים הנדרשים

 . הועברו הזכויות במכסה מרישום זמני לרישום קבוע, 2100 -א "התשע

 

 עדכון -העברת מכסה ממנצור נעמי ליאיר מנצור מפדויים  .7
הציג , 2100 -א "התשע, לחוק תכנון משק החלב( ג)1המבקש עומד בכל התנאים הקבועים בסעיף 

 .מתגורר סמוך ועובד ברפת והמכסה הועברה על שמו, אישור זכויות במשק

 

 בקשה להארכת אומנה בשנת נוספת  .06
לתקנות תכנון ' המכסה תחולק ליצרנים מאמנים בהתאם לפרק ה. הבקשה מאושרת - החלטה

 .2102 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)משק החלב 

 

 המשך דיון והחלטות בעניין הקצאת מכסה ליצרנים חדשים .00
 

 .יוחזר לדיון נוסף( באחריותו של אהוד אלפרט) עם קבלת המידע המבוקש ממשרד החלקאות
 

 יצרן חדש הארכת אומנה ל .05
עצמאית תוך שימוש משותף במכון חליבה עם רפת יש הסכמה עקרונית להקמת רפת  – החלטה
 . קיימת

אישור החלפת קרקעות באופן שיציג את , על הצדדים להציג טיוטת הסכם לחליבה משותפת
 .בה מתכוונים להקים את הרפת והיתר בנייה להקמתה קעהיצרן החדש בקרהזכויות של 

ז הצפוי עד להתחלת החליבה וכן עדכון "הצדדים מתבקשים לעדכן את ועדת המכסות בלו, כמו כן
 .מצב בכל רבעון

 .2102בהיקף המכסה שאושר לשנת  2102הועדה מאשרת אומנה לשנת 

 

 עדכון - 5028502צ "בג .00
 . על ידי פרקליטות המדינה, יחד עם משרד החקלאות, ועדת המכסות מיוצגת

 . עמדתה ולפיה היא מצטרפת לעמדה המוצגת על ידי המדינה שמועצת החלב תגי


