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  2222/1/11מיום  "וםז"ישיבתה בב( חלב בקר)ועדת מכסות החלטות ו

 (222222ישיבה מספר )
 
 

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

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

 :נדונו על ידי הוועדהלהלן הנושאים ש
 

 . על ידםאושר מהפרוטוקול הועבר לצדדים ו - 22222125אישור פרוטוקול מיום  .1
 

 משפחתי ה במגזרמכסות העברת ך עדכון הלי .2
, לליטר למשך שבוע נוסף₪  2 –אתמול עודכן המחיר ל . בעיצומו של ההליך נמצאים
 .2521222עד ליום 

 
 בקשה  להשתתפות בהליך העברת מכסות עדכון בעניין  .3

 
הזכות והאפשרות של כל יצרן להשתתף בהליך , בבחינת מכלול השיקולים וביניהם

העברת מכסות ובכך להגדיל את מכסתו והעובדה כי הליך העברת המכסות מתבצע 
, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  1' באופן שוויוני בהתאם לפרק ה

לכל יצרן אין מניעה לאפשר , והכללים בו ברורים ללא העדפה כלשהי, 2216 –ד "התשע
 .בהליך זהלהשתתף 

 
  2222החלטה בעניין הקצאת מכסה זמנית לשנת  .6

 
 . 2213שנת רישום המכסה באופן זמני החל ב, ותבהמשך לישיבות קודמ - רקע

 
ף האמור אריך את הקצאת המכסה על אלה, לפנים משורת הדין, הוחלט 2221בשנת 

ולהקצות  2216 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  36בתקנה 
כי במידה ולא יסדיר את כ "ליצרן ולבהובהר , כמו כן. 22% –ב ליצרן מכסה מופחתת 

 .2222לא תוקצה לו מכסה לשנת , הרישום
 

תתקבל כ לישיבה על מנת לשמוע טענותיהם בטרם "הוחלט להזמין את היצרן וב
 .2222אי הקצאת המכסה לשנת 2 החלטה בדבר הקצאת 

 



 

 

 
 
 

  -( כ"ללא נוכחות היצרן וב)דיון והחלטה 
 

הוחלט , נוכח האמור ועל מנת להימנע בפגיעה קשה של הפסקת הייצור באופן מוחלט
 .מהמכסה לה זכאי היצרן 02%בהיקף של  2222להקצות מכסה לשנת 

המכסה תוחזר לו , ופי לגבי זכויותיו בקרקעאישור ס 2222במידה והיצרן יציג בשנת 
 . 2222לשנת 

 122עליו להציג לוועדה בתוך , כ בפני הוועדה"בהתאם להתחייבות היצרן וב, כמו כן
י לצורך "העתק מצו הירושה והבקשה שהוגשה לרמ, 3225222ימים ולא יאוחר מיום 

 . העברת הזכויות במשק על שם היצרן
 

 קשה להיתר שותפות ב .5
 

היצרנים העבירו טיוטת הסכם שותפות ומבקשים היתר שותפות לייצור חלב   -רקע 
 . ו של אחד היצרניםבמשק

 .מ ולכן מבחינת המרחק אין מניעה לאשר השותפות"ק 23המרחק בין המושבים הינו 
לתקנות תכנון משק החלב ' הסכם השותפות עונה על התנאים הקבועים בפרק ד

אך יש להשלים ולהבהיר מספר נושאים , 2216 –ד "התשע, (ת מכסות חלבקביע)
 . שיועברו ליצרנים

  - החלטה 
הצגת , לעיל כפי שפורטו, תיקונים הנדרשים2 השותפות מאושרת בכפוף להשלמות 

הסכם חתום ומתוקן ורישומה של השותפות כשותפות שאינה מוגבלת אצל רשם 
 .השותפויות

 
 יצרנים חדשים –הגשת היתר בנייה להארכת מועד  קשותב .4

 
נערך דיון פרטני לגבי זכאים למכסה והשלבים בהם הם נמצאים לייצור להקמת 

 . הרפת


