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 15100.1.מיום בישיבתה ( חלב בקר)ועדת מכסות החלטות 
 

  .הוד אלפרטואגבי עדין , מיכל קראוס : חברי הועדה, נוכחים
 

   שחר אור גבע  :משקיף
 

 .ד עילית סקפה לנדאו"ועו  אשכנזידורית , איציק שניידר: משתתפים נוספים
 
 

 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 
 451945491ישור פרוטוקול ישיבה מיום א .9

  .שהיו בדיון הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה
לא השתתפה בישיבה ולכן הפרוטוקול הובא לידיעתה אך לא נחתם על , מיכל קראוס, ר הועדה"יו

  .ידה

 

  בקשה להעברת מכסה .5
  – החלטה

 . לבנו של היצרן המבקשהמכסה תועבר 
הוועדה מאשרת את המשך ייצור החלב במסגרת שותפות בהתאם לתנאים שנקבעו בטיוטת הסכם 

חתום וכן אישור על עדכון שותפות על הצדדים להציג הסכם . השותפות שהוצג על ידי הצדדים
 . שמות השותפים אצל רשם השותפויות

 

 יצרנים  2בין בקשה להקמת שותפות  .3
, 5194 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  92תקנה  –והחלטה דיון

מאפשרת שותפות של עד שבעה יצרנים יחידים ובלבד שכל היצרנים השותפים בה מתגוררים 
 . באותו יישוב או ביישוב סמוך

, תר לחליבה משותפתהנסיבות שהביאו להקמת הרפתות בסמיכות ומתן היהוועדה מוצאת כי 
 . יצרנים לצורך איחוד הפעילות והתייעלות 2מהוות טעם מוצדק לאשר שותפות בין 

על היצרנים להציג טיוטת הסכם שותפות אשר יכלול את כל  ,לצורך אישור שותפות כאמור
, 5194 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב ( ג)51הפרטים הקבועים בתקנה 

 .ר לאישורה של ועדת המכסותשיועב
 

 בקשה להקצאת מכסה לייצור באומנה .4
ליטר  211,111ניתנת לקיבוץ מכסה בהיקף של , מתווה להקמת רפת חדשהבהתאם ל - החלטה

לתקנות ( א)94היתר האומנה יינתן בהתאם לתנאים הקבועים בתקנה . לייצור במסגרת אומנה
 .5194 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)תכנון משק החלב 
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  - בקשה לאומנה  .2
  – החלטה 
לייצור  צהיר כי יש לו את האמצעים הנדרשים מבוץ הקי, בין היתר, לפיהןסיבות המתוארות בנ 
בהתאם לתקנה , כמבוקשמאושרת האומנה , המכסה המבוקשת ולכן אין צורך בהשקעות נוספות 
 . 5194 -ד "התדע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב ( א)94 
 

 -רשימת יצרנים הזכאים לאומנה   .1
תיערך רשימת יצרנים חדשה לזכאות  5192בהתאם להחלטת ועדת המכסות כי החל משנת  – רקע

נערכה , 5194 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  51 ולפי תקנה, לאומנה
מקומם , היו בעלי היקף מכסה זההיצרנים ש. ני החלב לפי גובה מכסותיהםרעל ידנו רשימת יצ

 ".רנדום"ברשימה נקבע בהתאם להגרלה ממוחשבת שנעשתה על בסיס נוסחת 
כי הרשימה מכילה את כלל היצרנים במשק המשפחתי על מנת לתת המשכיות לרשימה , יצוין

הרשימה לפרסום תכלול את היצרנים הזכאים בלבד בהתאם לתנאים , יחד עם זאת. משנה לשנה
 .לתקנות קביעת מכסות חלב ( א)51בתקנה שנקבעו 

מצא בתת ביצוע היות ונ 5192אינו זכאי לקבלת מכסה לאומנה בשנת , היצרן הראשון ברשימה
עד למועד כאשר  5194שותפות במהלך חודש דצמבר הועדה אישרה לו . מתמשך כבר מספר שנים
 . זה מכסתו כלל לא יוצרה

 .  מאושרת הרשימה כפי שנערכה ורשימת הזכאים לפרסום באתר המועצה – החלטה
 

  - עדכון -העברות מכסות  . 1
  

 והחלטה עדכון -יצרנים חדשים  . 91
 .היצרנים החלו לייצר חלב במשקם והתקשרו עם מחלבות לשיווק החלב המיוצר על ידם 
 .דכנה מכסתםעו, בהתאם למתווה שנקבע להם להקמת הרפת במשקם, אשר על כן 
יש להכניס את היצרנים לרשימת הזכאים לקבלת מכסה במסגרת הליך ניוד מכסות של  - החלטה 

יצרנים קטנים בהתאם לגובה מכסתם ולאפשר להם לקבל מנת מכסה כיצרנים אשר לא קיבלו 
 . זכאות בהליכים דומים

 
  - זכאות לקבלת מכסה במסגרת הליך ניוד בין יצרנים קטנים . 95

לאחר עדכון הרשימה של היצרנים הזכאים לקבל מכסה במסגרת הליך ניוד של יצרנים  - רקע 
ומדיניות הפיתוח  5191עד  5194העברת מכסות בשנים )קטנים בהתאם לתקנות תכנון משק החלב 

ובהתאם להחלטת ועדת המכסות כי , 5194 -ד "התשע, (הוראת שעה()5194בענף הבקר לשנת 
, 5194לל זכאות למנות מכסה ובמסגרת הסבב השלישי של הזכאות בשנת יצרנים אשר לא קיבלו כ

, (במסגרת הסבב השלישי 5194המספר אליו הגענו בשנת ) 523מקומם ברשימה היה עד מספר  
 .זכאים לקבל מנת מכסההיצרנים ה 99להלן שמות 

 
 -שהוגש על ידו בהתאם להחלטת בית המשפט לעניינים מנהליים בערעור , ישיבת שימוע עם יצרן .93

  .ב פרוטוקול הישיבה"רצ
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 היתר לחליבה משותפתביטול  .7
  -החלטה 

התבססה ועדת , תקנות קביעת מכסות חלב 52בהתאם לתקנה , במתן ההיתר לחליבה משותפת
יצרנים במכון החליבה  7המכסות על עובדה מוטעית לפיה מתן ההיתר יביא לחליבה משותפת של 

 .המבוקש
האם בנסיבות העניין עליה לקבל החלטה חדשה ולשלול את ההיתר שניתן על בחנה ועדת המכסות 

  .היצרנים רשאים להמשיך בהסדר של חליבה משותפתבמסגרתו , ידה
 

היות והחליטה כי  האיזונים הנדרשיםעל מנת לבצע את מכלול הנסיבות הועדה שקלה את 
החלטה חדשה ולא  תלקבללפעול בת מחויהיא , יוצר מצב של אי חוקיות הוההיתר שניתן על יד

 . תוכל להמשיך במתן היתר שהוא בניגוד לדין הקיים
 

 7151971101יעמוד בתוקפו עד ליום , לחליבה משותפת, ליצרניםהחליטה כי ההיתר שניתן הועדה 
 . בלבד

 

  באופן זמני להעברת מכסה בקשה  .2
ראות מיוחדות לעניין פטירתו בעניין הו, לתקנות קביעת מכסות חלב 34בהתאם לתקנה  - החלטה

ועדת המכסות תעביר מכסתו של יצרן שנפטר לממשיך במשק אם השתכנעה כי , של יצרן
 .5199 -א "התשע, לחוק תכנון משק החלב( ג)7מתקיימים בו התנאים הקבועים בסעיף 

הוא הממשיך הזמני במשק לצורך המשך הועדה בחנה את נסיבות המקרה ומצאה כי המבקש 
  . היצרן שנפטרכסתו של ייצור מ


