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  0202/5/5יום ב( חלב בקר)בזום בישיבה שהתקיימה ועדת מכסות החלטות ו

 (8/0201ישיבה מספר )
 

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

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

 :נדונו על ידי הוועדהלהלן הנושאים ש
 
. הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר אך טרם נחתם -  0201/4/16אישור פרוטוקול מיום  .1

 .  ייחתם על ידי החברים בישיבה הבאה שתתקיים במשרדנו
 

 
 המשך דיון מישיבה קודמת – 0201הפחתת מכסה בגין תת ביצוע מתמשך לשנת  .0

 
בתנאים המאפשרים הפחתת , שנמצאים בתת ביצוע מתמשך, יצרניםנערך דיון לגבי חמישה 

 .ד מדריך"קבלת חווהוחלט לקבל החלטה בעניינם לאחר אך , מכסתם
 

 בקשה לדחיית מועד סגירת הרפת  .6
בסוף על היצרן להפסיק את שווק החלב  .00/4/0201במייל מיום בקשה היצרן אושרה 

 .חודש מאי
 

 חלקיבקשה להגדלת היתר אומנה  .4
לתקנות תכנון משק החלב . א08ל קיבלו היתר אומנה חלקי בהתאם לתקנה "הנ –רקע 

מיליון  1.1 –מבקשים לקבל היתר אומנה ל . 0214 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)
 .מיליון ליטרים 0.1 –ליטרים נוספים בשל צפי תת ביצוע של כ 

 .מצרפים תכנית ייצור וכן פירוט מצב המחלה והתמותה בעדר
  - החלטה

 .הוועדה מאשרת הבקשה, לאור מצב התחלואה והתמותה ברפת
 .על היצרנים להציג מיהם היצרנים המאמנים המסכימים לייצר את מכסתם

 
  לשותפות קיימת  בקשה לצירוף שותפה .1

, הוועדה אישרה עקרונית אפשרות הקמת השותפות לאחר שהשתכנעה כי ליצרנית – רקע
 .אין יצרנים אחרים עמם היא יכולה להתקשר בשותפות

במסגרתו , היצרנים הציגו את ההסכם המקורי בצירוף נספח להסכם לצירופה של היצרנית
הובהר . שותפותנרשם כי ליצרנית אין אינוונטר וכל ציוד אחר וגם לא יהיה לה במסגרת ה

וכן ליצרנים כיצד עליהם לקיים את השותפות וכי על כל אחד מהיצרנים כ היצרנים "לב
 . להמשיך את עיסוקו בייצור חלב

 .עליהם לבחון את אופן ההתקשרות ביניהם ולהעביר הסכם מתוקן
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 .הוועדה מאשרת את השותפות, בכפוף לבדיקה משפטית של ההסכם המתוקן - החלטה
על הצדדים להציג הסכם חתום ואישור בדבר צירופה של היצרנית , לאחר אישור ההסכם

 .לשותפות הקיימת אצל רשם השותפויות
 

 עדכון בדבר העברת מכסה באופן זמני בעקבות פטירת יצרן  .3
, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  64בעקבות פטירת היצרן ובהתאם לתקנה 

לפיו המבקשת אכן מתגוררת , גולן יעקב, חר שהתקבל אישור מדריךולא, 0214 –ד "התשע
 .המכסה הועברה באופן זמני על שם המבקשת, עובד ברפת מטעמה במשק ובנה

 
 באופן קבוע בעקבות פטירת יצרן עדכון העברת מכסה  .7

עובד הבן כי , גולן יעקב, הציגו אישור זכויות ואישור של מדריך, בעקבות פטירת היצרן
 . מתגוררת במשקהמבקשת . ומנהל עבורה את המשק

קביעת מכסות )לתקנות תכנון משק החלב  64אין מניעה להעברת המכסה בהתאם לתקנה 
 .0214 –ד "התשע, (חלב

עליהם להעביר עדכון של הסכם , היות והמכסה מיוצרת במסגרת שותפות יצרנית
 . השותפות והחלתו על שם היצרנית

 
 סה באופן זמני עדכון העברת מכ .8

 .טופס בקשה להעברת הזכויות על שם רעייתוהציגו , בעקבות פטירת היצרן

 . כי אין מניעה להעביר המכסה על שמה, גברי פרץ, מדריךהאישור של יש , כמו כן

לתקנות תכנון משק  64לתקנה בהתאם , המכסה הועברה על שם המבקשת באופן זמני
עד סוף השנה או עד לרישום מלוא הזכויות  0214 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)החלב 

 . המוקדם מביניהם, בקרקע על שמה

ם השותפות עליהם להעביר עדכון של הסכ, היות והמכסה מיוצרת במסגרת שותפות יצרנית
 .הרשומה והחלתו על שם היצרנית

 
 החלטה על קיום הליך נוסף  –הליך העברת מכסות  .9

 
נוכח ההיצע להעברה , בהליך האחרון עקב ירידת המחירהיות וחלק מהמכסה לא הועברה 

ועל מנת לאפשר ליצרנים רוכשים לקבל חלק יחסי משמעותי ממנת המכסה לייצור עוד 
 .פרסם הליך לקראת סוף חודש מאיהוחלט ל, השנה

 
 

 דת ערר עדכון הוועדה בדיון שהתקיים בווע .12
 .במיילאליכם נשלחה ר ת וועדת הערהחלט .הערעור  נגד החלטת ועדת המכסות נדחה

 
 

 
 


