
 החלב מועצת מטרות

 :ההתאחדות בתזכיר שנוסחו כפי המועצה נוסדה שלשמן המטרות

 ידי על החלב של וניקיונו טיבו להעלאת לפעול ובמיוחד החלב ענף של המקצועית הרמה את לקדם
, והצאן הבקר עדרי בריאות על שמירה, וצאן בקר גזעי של לפיתוח וסיוע עידוד, ייזום, ייעוץ

 העלאת, וציודן והמחלבות חלב לאיסוף התחנות, הרפתות למבנה ותקנים כללים, עקרונות קביעת
 .  למחלבות התקינה והספקתו היגייני חלב בייצור הדרכה, חלב בייצור העבודה פריון

 .למחלבות והספקתו חלב ייצור תכנון בעיני הממשלה עם בתיאום לפעול

 המוסמכת הרשות להוראות כפוף,  חלב של והשיווק הייצור בתחום הממשלה מדיניות את לבצע
 .  בנידון

 החלב בעד ליצרנים מחירים להבטחת קרנות, בהשתתפותה שלא או הממשלה בהשתתפות, לקיים
 .  ממטרותיה מטרה כל לביצוע או

, חלב למוצרי במחלבות לעבדו -עודף מהווה שלדעתה -חלב מחלבות בעלי ממשווקים לרכוש
 משווקים` :מחלבות בעלי משווקים באמצעות ואם במישרין אם הכל, חלב ומוצרי חלב לאחסן

 בעלי משווקים לרבות, זה תזכיר על החתומים מחלבות בעלי משווקים -:פרושו` מחלבות בעלי
 .  מ`בע ומוצריו חלב יצרני באיגוד המאוגדים מחלבות

 .  מחלבות בעלי משווקים באמצעות חלב ומוצרי חלב לשווק

 בין וכן, המחלבות בעלי המשווקים ובין חלב יצרני בין פעולה שיתוף ולקיים לעודד, לארגן
 מהייצור הן, חלב ותוצרת חלב של שיווק סדרי בדבר, עצמם לבין המחלבות בעלי המשווקים

 למוצרי ועיבודו הובלתו, שמירתו, קירורו, במחלבות החלב ריכוז לרבות, מהיבוא והן המקומי
 .  למיניהם חלב ומוצרי לשתייה חלב, הגולמי החלב לטיב תקנים קביעת, בלח

 .  ואחסנתו חלב תוצרת ייצור במימון לסייע

 שיתוף, ופרסומת הסברה פעולות ידי-על חלב ומוצרי השתייה -חלבי של הצריכה להגברת לפעול
, בזה וכיוצא עבודה-מקומות, במזנונים חלב שיווק פיתוח, וחינוך סעד, בריאות מוסדות עם פעולה
 .  לה שיראה אחרת פעולה ידי-על או, ושכלולן לצרכנים חלב חלוקת דרכי שיפור

 של הצריכה להגברת הדרושים וציוד מכשירים, מתקנים והחכיר להפעיל, לפתח, להחזיק, לרכוש
 .  ממטרותיה מטרה כל לביצוע או חלב ומוצרי שתייה -חלב

 בתזכיר נזכרות אינן אם אף, רותהחב פקודת של השנייה התוספת של הסמכויות בכל להשתמש
 אם אף החברה ממטרות מטרה להשגת להועיל כדי לדעתה בו שיש דבר כל לעשות כלל -ובדרך, זה
 .זה בתזכיר במפורט נזכר לא

 גזירה פי-על הן, הצמצום דרך על יפרשו ולא בזו זו תלויות -בלתי יהיו וסמכויותיה החברה מטרות
 כמגמה יתפרש פנים לשתי המשתמע ביטוי וכל החברה שם או פרשיות סמיכות פי-על והן, שווה

 .לצמצומן ולא הסמכויות להרחבת


