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  5600.4.01מיום בישיבתה ( חלב בקר)ועדת מכסות החלטות 
 
 
 

  ואהוד אלפרטהלל מלכה , מיכל קראוס : חברי הועדה, נוכחים
 

 גבע –שחר אור   :שקיףמ
 

 ד עילית סקפה לנדאו"ועו איציק שניידר, דורית אשכנזי: משתתפים נוספים
 
 

 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 

 5600/0/50אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .0
 .ונחתם על ידי חברי הועדה הנוכחיםהפרוטוקול אושר  

 
 על אף המרחק בין המשקים, של יצרן חדשבקשה לאישור אומנה  .5

 
והיות וקיימת חשיבות בהסדר שבין , לאור מצב הדברים כפי שהוצג על ידי היצרנים - החלטה

הועדה , היצרנים ככל שמדובר באומנה שניתנת ליצרן חדש אשר עתיד לייצר את המכסה במשקו
התרשמה כי יש מקום לאשר את הבקשה במסגרתה מנת המכסה שאושרה לאומנה תיוצר 

 .רחק שבין המשקיםעל אף המ היצרן המבוקשבמשקו של 
 

 .הוזמן לישיבה - בקשת יצרן לאומנה לפני תחילת שותפות  .0
 

 של נסיבות שאינן מצדיקות אומנה לא משיקולים לאומנה הוועדה דחתה את הבקשה  - החלטה
אלא מתוך הבנה כי היצרן מבקש את האומנה כתקופת ביניים לפני בקשה לאישור שותפות ונוכח 

ועדת המכסות , 4102 -ד "התשע, (קביעת מכסוחת חלב)לתקנות תכנון משק החלב ( ב)01תקנה 
אם לא חלפה שנה לפחות מתום תוקפו , אינה רשאית לאשר שותפות ליצרן שקיבל היתר אומנה

היצרן צריך לשקול האם הוא מבקש אומנה ולאחר מכן יצטרך לחזור .  כאמור של היתר האומנה
או לבקש היתר לשותפות בין יצרנים ולנסות לקדם את תחילתה של , לייצר חלב במשקו

 .השותפות
 

 על פירוק שותפותהודעה  .4
להודיע על יש , היות ולא נקבע מועד מוסכם על ידי הצדדים, לאור הודעת הצדדים – החלטה
במידה ותתקבל הסכמת הצדדים לסיום מועד השותפות  .06264102השותפות החל מיום פירוק 

 . תשקול ועדת המכסות את הארכת השותפות בהתאם, במועד אחר
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 עדכון –העברת מכסה  .2
יות אישור העברת זכוהרפת נמצאת במשק היצרן והוצג . מבוקש לבצע העברת מכסה מאב לבן

 .במשק
מאושרת , 4102 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  61בהתאם לתקנה 

 . העברת המכסה כמבוקש

 

 עדכון -העברת מכסה  .0
היות , 4102 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  (א)62בהתאם לתקנה  

, אשתו של היצרןרשמו על שם הזכויות במכסה יי, והזכויות במשק רשומות על שם שני בני הזוג
 .כי הרפת נמצאת במשק היצרנית, יצוין. כמבוקש

 

 " מחלבה קטנה קולטת"כ הבקשה להכרה במחלב .9
ועדת המכסות , 76264102מיום , "נוהל מכירת חלב גולמי מרפת או דיר למחלבה קטנה"בהתאם ל

 :המצטברים הבאיםקטנה קולטת לאחר שהיא שוכנעה כי מתקיימים התנאים תכיר במחלבה 
 .או תפעולית לרכישת החלב ממחלבה קולטת6למחלבה אין היתכנות כלכלית ו( א)
 .למחלבה הקטנה יש אמצעים לנטר את כמות החלב אשר נקלט על ידה מהיצרן( ב)
המחלבה הקטנה מסוגלת לעמוד בדרישות האיכות הקבועות בתקנון איכות חלב של מועצת ( ג)

 . הן מבחינת איסוף החלב והן מבחינת קליטת החלב במחלבה, בשינויים המחויבים, החלב
 

ר שמוליק פרידמן "מבוקש לקבל סיכום ביקור של ד, בטרם קבלת החלטה בבקשה – לטההח
 . לנוהל (ג)בסעיף איכות הנדרשים המחלבה לעמוד בתנאי האשר יבחן את האפשרות של 

 
בכפוף לאפשרות עמידה בתנאי האיכות ובכפוף להארכת הרישיון של המחלבה על ידי משרד 

 . תאושר הבקשה, הבריאות
יש להבהיר למחלבה כי ההיתר למחלבה קולטת הינו בכפוף לעמידתם בתנאים הנדרשים כאמור 

 . ים על פי חוק החלבוכן בתשלום ההיטלים הנדרש
 

  – בקשה להאכת מועד הצגת היתר בנייה של יצרן חדש .1
 .6060464102ניתנת בזאת הארכת מועד להצגת היתר בנייה עד  – החלטה

תאם להחלטה על הכרה ביצרנים בה, אשר לבקשתם להקים שותפות עם יצרן חדש נוסףב
ובלבד שהרפת במידה ותתאפשר לכלל היצרנים החדשים להקים רפת חדשה משותפת , חדשים

אפשרות זו תינתן גם לקיבוץ , ם ולא יצורף יצרן חדש לרפת קיימתהחדשה תוקם על ידי השותפי
 .כרמים ככל שהם טרם הקימו את הרפת

 

  - 5600תוספות מכסה  .7
תקנות מדיניות הפיתוח אושרו בועדת הכלכלה של הכנסת ועם פרסומן ברשומות תעודכן מכסת 

 .יישלחו הודעות ליצרניםלקריטריונים שנקבעו בתקנות והיצרנים בהתאם 
 

 .יצרנים לגביהם נדרשת החלטה נפרדתמספר  נערך דיון בעניינם של 
 

זכאות למכסת חלב בקר בהתאם  להגשת בקשות לקבלת" קול קורא"יפורסם  - יצרנים חדשים
  .לתנאים שנקבעו בתקנות מדיניות הפיתוח
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  -להעברת מכסות  4רבעוני מספר הליך יצרנים אשר השתתפו ב
 4102ההליך הסתיים בחודש מרץ , 4בהשתתפות היצרנים בהליך העברת מכסות רבעוני מספר 

באותה עת יצרנים להשתתף בהליך אך נוכח נסיבות שונות שהביאו לעיכוב בהליך ועל מנת לעודד 
 .4106טיבית לשנת קנקבע כי המכסה תעודכן רטרוא, זה

יטרים בהליך העברה יצרנים אשר קיבלו מאות אלפי ל 2ישנם , מבדיקתנו עולה כי נוכח קביעה זו
הם נופלים תחת הגדרה של תת ביצוע מתמשך , 4106באופן רטרואקטיבי לשנת  זה ועקב עדכונו
, במידה והמכסה אינה מעודכנת רטרואקטיבית, עם זאת. זכאים לתוספת המכסהולכאורה אינם 

 .האם אינם מוגדרים כיצרנים בתת ביצוע
 

הגידול , (המדובר בארבעה יצרנים בלבד)לאחר בחינת נתוני הייצור של היצרנים  - החלטה
בעה המשמעותי של המכסה שלהם בין השנים והשיפור המתמיד שלהם בייצור מכסת החלב שנק

בשים לב למכסתם לפני קבלת תוספת , יש מקום לבחון את עמידתם בתנאי ייצור המכסה, להם
 . כאמור ולכן הם אינם בתת ביצוע מתמשך 4ני ומכסה בהליך רבע

 

 5600הפחתות מכסה בגין תת ביצוע בשנת  .06
 

 דנה הועדה בעניינם של יצרנים שמכסתם, 026264101בישיבת ועדת המכסות מיום  -רקע 
הועדה החליטה לשמור הזכאות במנת המכסה . בגין תת ביצוע מתמשך 4106הופחתה בשנת 

 .יצרנים כפי שיפורט להלן 6 -ל , שהופחתה
 

 המשך דיון - 5602תת ביצוע  .00
  
בעניין יצרנים  (406664102וביום  426464102ביום ) הקודמתות ישיבבמשך לדיון שנערך בה  -רקע  

, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק ה חלב ( ב)2תקנה לפי  4101הופחתה בשנת  שמכסתם
הנוגע ליצרנים אשר העבירו טענותיהם בדבר להלן המשך דיון , (התקנות -להלן ) 4102 -ד "התשע

, 4102עד סוף שנת , לשנה נוספת, 4101שמירת הזכאות במנת המכסה שנגרעה ממכסתם בשנת 
 .קנותלת( ג)2תקנה בהתאם ל

 
  -בשנה נוספת שמירת הזכאות 6 גריעה לצמיתות 6 להחזר הגריעה היצרנים בקשות בהועד דנה   

 

 - 5600תת ביצוע  .05
 
 4102 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב ( א)2בהתאם לתקנה  - רקע 
של יצרנים שמתקיימים בהם  רשאית ועדת המכסות להפחית מכסתם (התקנות -להלן ) 
 . התנאים הקבועים בתקנה זו 
מכתב בדבר כוונתה , יצרנים אשר מתקיימים בהם התנאים כאמור 72 -נשלח ל 076664102ביום  
כי ניתנת להם אפשרות להעביר טענותיהם בטרם של ועדת המכסות להפחית את מכסתם ו 
 . תתקבל החלטה בעניינם 
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יצרנים אשר מתקיימים בהם התנאים להפחתת  72ייצור החלב על ידי מפורט בדבר ב קובץ "רצ 
שיעור התת , 4106בקובץ מפורט ייצור החלב על ידי היצרנים החל משנת  (.א)2מכסה לפי תקנה  
 . ההפחתה במכסה ועוד6 שיעור הגידול , שיעור השיפור או ההפחתה בייצור לאורך השנים, ביצוע 

 
, כאמור( א)2כי החלטת הועדה להפחית מכסה בהתאם לתקנה , בהר גם ליצרניםכפי שהו, יצוין 

בכפוף  ,סוף השנהלזכות היצרן עד נשמרת ומנת המכסה היא אינה גריעת המכסה לצמיתות 
 . לתקנות( ב)2בהתאם לתקנה , לשיפור ייצור החלב במהלך השנה

 
ולאחר שנבחנו נתוני הייצור , ניםלאחר שקראנו בעיון את הטענות שהועלו על ידי היצר - החלטה 

 . בעניינו של כל יצרן לפי הנסיבות שהיו בפניההועדה החליטה , השנתיים של כל אחד מהיצרנים


