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 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 

 6006//5600אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .0
 .  ונחתם על ידי חברי הועדההפרוטוקול אושר  

 

  היתר שותפות לרישום מכסה באופן זמני ובקשה  .7
 

 . הבקשה מאושרת – החלטה
יש להבהיר ליצרן כי ועדת . 7152ד סוף שנת המבקש עהמכסה תירשם באופן זמני על שם 

עד . 7152עד סוף שנת , נוספת אחת בלבדהמכסות תהא רשאית להאריך את הרישום הזמני בשנה 
ועדת המכסות לא תוכל , ו להסדיר את רישום הזכויות במשק וללא הסדרה כאמורלמועד זה עלי

 . זו וניתן יהיה להעבירה בהליך העברת מכסות להמשיך להקצות מכסה
היתר השותפות מותנה בכך שהמבקשים יציגו הסכם שותפות מקורי חתום על ידי כל הצדדים 

 . אצל רשם השותפויות, כשותפות שאינה מוגבלת, וכן תעודת רישום של השותפות
 
 

 בקשה לשותפות יצרנים  .0

 
 . הועדה חוזרת על החלטתה לאשר את בקשת היצרנים להקים שותפות לייצור חלב -החלטה

מכסות היצרנים השותפים לא יוכלו להיות חלק מהקיזוז שנעשה בין היצרנים , יחד עם זאת
  . היצרנים בה חברים היצרנים השותפיםהחברים באגודת 

מכסות החלב שכן המכסה  היצרנים יכולים להיות חברים באגודה לכל דבר ועניין פרט לנושא
לפי , היא מכסה אישית וההתחשבנות הכספית נעשית לפי מכסת היצרנים ובמקרה של שותפות

 .ייצור סך המכסות של היצרנים השותפים
ועדת , לתוקף 7155 -א "התשע, עם כניסתו של חוק תכנון משק החלב, 7155כי החל משנת , יצוין

בכל , או בצירוף יצרנים נוספים לאגודות מייצגות/ת והמכסות לא מכירה באגודות מייצגות חדשו
, ההתחשבנות הכספית השנתית בין יצרני החלב החברים באגודה מייצגת. הנוגע למכסות החלב

מתאפשר בשלב זה באגודות שהיו מוכרות ערב כניסתו של חוק החלב לתוקף ועד להסדרת הנושא 
 . במשק השיווק וויסות כמויות החלב, בתקנות הסדרת הייצור
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 בגין תת ביצוע מתמשך 5609דיון בעניין הפחתות מכסה לשנת   .4
 

ב "רצ, 7152 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  6התאם לתקנה ב - רקע
נמצאים בתת ביצוע מתמשך וועדת המכסות , רשימת היצרנים שעל פי נתוני הייצור שלהם

 . להפחית את מכסתם רשאית
היצרנים נשלח מכתב בדבר כוונתה של ועדת המכסות להפחית את מכסתם וניתנה להם למרבית 

 . יון בעניינם ייעשה בישיבה הבאההד. הזדמנות להשמיע טענותיהם
על , 7156להלן מספר יצרנים שמבדיקת נתוני הייצור ונוכח שיפור בייצור שהוצג על ידם בשנת 

כלומר , לתקנות קביעת מכסות חלב( א()5()א)6אף שהם נמצאים בתת ביצוע כהגדרתו בתקנה 
לא הגדילו את הייצור  7156מהמכסה שנקבעה להם ובשנת  21% -ייצרו פחות מ  7151בשנת 

טרם נשלח להם מכתב בדבר כוונתה של ועדת המכסות להפחית את , לפחות 51%בשיעור של 
 . בלבד אזהרההאם לשלוח להם מכתב כאמור או מכתב בחון מכסתם ויש ל

 
יצרנים שנמצאים בתת ביצוע לפי לאחר בחינת  נתוני הייצור ואי העמידה במכסתם של  – החלטה
את הייצור נמצא כי יצרנים אלו שיפרו , כאמור, לתקנות קביעת מכסות חלב( א()5()א)6תקנה 
צפויים להיות זכאים לתוספות  כולםוכן  51%אך לא בהיקף של באחוז מסוים  7156בשנת 

ומעלה במהלך שלוש השנים  2%היות והם לא נמצאים בתת ביצוע של  7152המכסה בשנת 
 . האחרונות

ויש לשלוח להם מכתב  7152לשנת ין מקום להפחית את מכסתם הועדה מוצאת שא, לאור האמור
 .אזהרה בלבד

 

 5602שנת מ הת מכסוהפחתדיון בעניין   .1
 

לצורך החזרת מנת המכסה שהופחתה  7156אשר לא שיפרו את הייצור בשנת יצרנים  – רקע
כאמור , לאחר שהוארכה הזכאות שלהם במנת המכסה לשנה נוספת, 7151ממכסתם בשנת 

קיבלו הודעה כי , 7152 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב ( ג)6בתקנה 
 .תותתיגרע לצמי, 7151מנת המכסה שהופחתה בשנת 

 
 :פניות היצרנים בבקשה להחזר המכסה שהופחתהדיון נוסף במקרים אלו ובלהלן 

 
 

   5600דיון בעניין הפחתות מכסה משנת  .6
 

פי נתוני הייצור בשלוש השנים האחרונות  ליטר ועל  111,111 –יצרנים שמכסתם מתחת ל  (5
בהתאם לטיוטת תקנות מדיניות הפיתוח לשנת , 7152תוספת מכסה לשנת צפויים לקבל הם 

על מנת  ,7152עבור שנת , 7156שנת מהם ביש מקום להחזיר את מנות המכסה שנגרעו , 7152
 .ליטר 111,111להיקף מכסה של שתינתן להם כהשלמה לצמצם את תוספת המכסה 

  

העבירו את תגובתם לעניין שמירת התקבלה החלטה בעניינם והם לא באשר ליצרנים שלא  (7
נתוני הכוללת את יערך רשימה ת, 7156הזכאות במנת המכסה שהופחתה ממכסתם בשנת 

 .מ"מדריך שהבדיקה והמלצה של אחוזי השיפור ואחוז התת ביצוע ותועבר ל, הייצור
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תקנות חלוקת המכסות בהתאם לדיון במקרים מיוחדים לקראת  - 5609תוספות מכסה לשנת  .2
 מדיניות הפיתוח 

 

 5609בקשה לקבלת תוספת מכסה בשנת  .8
 

ליצרני החלב בהתאם לתנאים שנקבעו בתקנות תכנון משק  והוקצ 7156ת המכסה בשנת ותוספ
היה זכאי לתוספת לא  המבקש. 7156 -ו "התשע, (בענף הבקר 7156מדיניות הפיתוח לשנת )החלב 

לעמוד על מנת בצע ולצעדים שהיצרן מ 7156 ואין לשיפור הייצור בשנת 7156בשנת המכסה 
שהוא לא היה זכאי , 7156נת במכסת החלב שנקבעה לו בכדי להשפיע על תוספת מכסה מש

 .לקבלה
תוספת המכסה הארצית מחולקת במלואה בין היצרנים , כי על פי תקנות מדיניות הפיתוח, יצוין

 . הזכאים והיא לא נשמרת לזכות יצרנים אשר לא היו זכאים לקבלה
 

מקבלת הועדה את עמדתו של היצרן לצורך שמירת זכאותו במנת המכסה , יחד עם זאת
 .7152עד סוף שנת שהופחתה ממכסתו ומנת מכסה זו תישמר לזכותו 

או ייצר את מלוא /ו 7156או יותר ביחס לשנת  51% -במידה והיצרן יגדיל את ייצור החלב ב 
 .7152מנת מכסה זו תוחזר לו באופן רטרואקטיבי לשנת , המכסה בטרם ההפחתה

 
תוספת זו תוקצה בהתאם לתקנות מדיניות הפיתוח שייקבעו , 7152באשר לתוספת המכסה לשנת 

 .7152לשנת 
יצרן שהוא , כי בהתאם לטיוטת התקנות שמונחת לדיון בפני ועדת הכלכלה של הכנסת, יצוין

, ממכסת החלב שנקבעה לו בשלוש השנים האחרונות 33%בתת ביצוע מתמשך ולא ייצור לפחות 
 .7152לא יהיה זכאי לתוספת המכסה בשנת 

 

 בקשה לאישור חליבה במשקו של יצרן אחר  .7
'  לא ניתן לאשר ייצור חלב במשקו של יצרן אחר שלא בדרך של אומנה לפי פרק ה – החלטה

ולא הוגשה על ידי היצרן בקשה  7152 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב 
 . כאמור

 

 אישור חריג לחליבה במשק סמוך .06
לא ברור אילו צעדים נעשו לצורך בניית מכון החליבה . התגובה של היצרן אינה מספקת – החלטה

יש להזמין היצרן בפני צוות חלב . והאם הוא משתמש גם במתקנים הנוספים במשק אחר
תיעשה בכפוף להצגת , הארכת ההיתר שניתן לו לחליבה במכון חליבה שאינו במשקוכי ולהבהיר 

ל פועל להקמת המכון "ולאחר שהועדה תשתכנע כי הנהחליבה ון להקמת מכח זמנים מפורט לו
 . כאמור

 

 בקשה להצטרף לשותפות קיימת  .00
  – החלטה

לתקנות תכנון משק החלב  53בשל הגבלת המרחק הקבועה בתקנה , הבקשה אינה מאושרת
 . 7152 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)


