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  0202/6/02מיום ( חלב בקר) "זום"בבישיבתה מכסות הועדת ו החלטות

 (12/0201ישיבה מספר )
 

 הלל מלכה ואהוד אלפרט , איציק שניידר  :חברי הועדה
 (חסר)פרץ שורק     :משקיף

 ד עילית סקפה לנדאו"ועו דורית אשכנזי, ורנו'אלי ג : משתתפים נוספים
 
 

 :נדונו על ידי הוועדהלהלן הנושאים ש
 

הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר אך טרם  -  0201/6/11אישור פרוטוקול מיום  .1
 .  ייחתם על ידי החברים בישיבה הבאה שתתקיים במשרדנו. נחתם

 
 עדכון העברת מכסה באופן זמני  .0

 .ל ואושרה על ידי כל חברי הוועדה"הבקשה הועברה להחלטת חברי הוועדה בדוא
( א)81בהתאם לתקנה , בעקבות פטירת היצרנית, מדובר ברישום זמני של מכסה

 .0211 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב 
  .הבקשה אושרה והרישום הזמני בוצע כמבוקש

 
 נוספת לתוספת מכסה באומנה בעקבות התפרצות מחלהבקשה  .8

לתקנות תכנון משק החלב . א03וועדה אישרה אומנה חלקית בהתאם לתקנה ה – רקע
לבקשת היצרנים , אלף ליטרים 152 –ביחס ל , 0211 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)
 (.ליטרים 062,222קיבלו אומנה חלקית למכסה בהיקף של  0202בשנת )
 

בבקשה , לטענתם .ליטרים נוספים 112,222 – כעת מבקשים לאשר אומנה ביחס ל
שהוגשה בתחילת שנה ביצעו הערכה זהירה על אף שהם צפויים להיות בתת ביצוע של 

 .ליטרים 622,222 –כ 
 

פחות המשק עדיין נמצא בסגר והם מצרפים תכנית ייצור עדכנית לפיה צפויים לייצר 
 0.161מיליון ליטרים כאשר המכסה הכוללת של היצרנים השותפים הינה  1.6 –מ 

 . מיליון ליטרים
 

 .פרטים את חלוקת המכסה ליצרנים מאמנים שוניםמ
 

  – החלטה
 0201ליטר לשנת  622,222 –בבדיקת הנתונים עולה כי אכן מדובר בתת ביצוע של כ 

ליטרים בהתאם  112,222בהיקף של , והוועדה מאשרת היתר אומנה חלקי נוסף
 .לבקשת היצרנים

חלוקת המכסה תתבצע בהתאם לבקשה שהוגשה אך בכפוף להסכמת היצרנים 
לבד ללא צורך בהשקעות בלתי ב 0201המאמנים לבצע המכסה באופן זמני לשנת 

 .סבירות
 
 







 

 

 
 
 
 
 

 ובקשה להארכת מועד הצגת היתר בנייה דווח התקדמות –זכאות למכסה ליצרן חדש  .1
 

 . 0212מדובר ביצרנים חדשים משנת   -רקע 
ומציגים את ההתקדמות ובקשה  82/6/01קיבלו הארכת מועד להצגת היתר בנייה עד 

 .להארכת מועד נוספת
הם בהליכים מקבילים מתקדמים הן של החלפת קרקעות והן לקבלת על פי בקשתם 

  . היתר בנייה על השטח המבוקש על ידם
 .קיבלו היתר עקרוני לחליבה משותפת

 
  – החלטה

מאושרת בקשתם וניתנת הארכת מועד של , לאור הנסיבות וההתקדמות של הקיבוץ
 .81/10/0201חצי שנה נוספת עד ליום 

 
 

 לקבלת היתר אומנה  בקשה .5
בנו , לטענתו. הוא אינו יכול להמשיך את הפעילות ברפת, עקב מצבו הבריאותי  -רקע 

 .0208מתכוון להמשיך את הייצור אך הוא מסיים את לימודיו בסוף שנת 
 .כרגע עדיין מייצר במשקו

 .מבקש היתר אומנה
 

 החלטה
 

קיימת הצדקה למתן היתר אומנה לייצור במשקו של , בנסיבות שתוארו על ידי היצרן
 . 0211 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב ' אחר לפי פרק ה

יו לפני תחילת יישום היתר האומנה יש להסביר ליצרן את החלופות העומדות בפנ
 . יד או להמתין עד סוף השנהולבדוק האם הוא מעוניין להפסיק את הייצור מ


