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 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 

 . 7810/10710אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .1
 .  על ידי חברי הועדה םאושר ונחת הפרוטוקול 

 

  -בקשה לרישום זכויות במכסת חלב  .2
יצרן כאשר במקביל מתנהלים זכות במכסה כבת זוג של מדובר בבקשה להוספת  – החלטה

 . ועדה במלואםוהליכים משפטיים שפרטיהם אינם ידועים ל
חלק בלתי נפרד הזכויות של בני הזוג במשק כוללים את הזכות במכסת החלב שהיא , ככלל

ברישום הזכויות ולאור  שינויהיות והועדה נדרשת לבצע , יחד עם זאת. מהזכות במשק
הוציא מכתב הבהרה לצדדים בו יובהר כי הזכות במכסת מוצע ל, צגו בפנינוהפרטים שהו

היות והבקשה מוגשת במקביל להליך פירוד אך  החלב היא חלק בלתי נפרד מהמשק החקלאי
יש לעדכן בזכות למכסת החלב ושינוי הבצע את הרי שאין מקום ל, וחלוקת הרכוש בין הצדדים

את ועדת המכסות על כל החלטה בדבר שינוי בזכויות במשק והמשך ייצור החלב על מנת 
 . שהזכות במכסת החלב תוקצה בהתאם

בהתאם לזכויותיה , ככל שיוכרעו, על מנת לשמור על הזכויות הכספיות של המבקשת, כמו כן
, ות התחייבות להודעה מוקדמת לטובת המבקשתתרשום ועדת המכס, במשק החקלאי
ובכך  8100 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  32בהתאם לתקנה 

 . תתחייב הועדה להודיע למבקשת במידה והיצרן יגיש בקשה לפרוש מייצור חלב
 

 בדיקת רישום זכויות במכסת חלב על שם שני בני הזוג .3
הזכויות במכסת חלב על שם בעלי הזכויות במשק ונוכח העובדה כי לצורך עדכון רישום 

תיערך פנייה ליצרנים לקבלת אישור , הרישום ההיסטורי נעשה על שם אחד מבני הזוג בלבד
 .על בסיסה ייעשה רישום זכויות מעודכן של מכסת החלב, זכויות עדכני

 
 
 



 

 

 
 

 

 של חליבה משותפת  בקשה לאישור עקרוני .4
על פניו נראה כי יש סמיכות בין הקיבוצים ולכן על מנת לאשר חליבה משותפת על  – החלטה

הקיבוץ להראות זכויות בשטח שיינתן להם בסמיכות לרפת הקיימת על מנת שיוכלו להקים 
 . רפת ולקבל אישור לחליבה משותפת

 

 לפירוק אגודה יצרנים לצורך ייצור במסגרת היתר שותפות בין יצרנים בקשה  .5
  – החלטה

ועדת המכסות מאשרת פירוק של אגודה וחלוקת המכסה בין החברים שויתרו על מכסתם 
כסה במהלך השנים לכל חברי האגודה על כאשר המכסה של האגודה מחולקת לפי תוספות המ

אם הוא סביר , ועדת המכסות שוקלת שינוי חלוקה כאמור. בסיס המכסה ההיסטורית
בבקשה שלפנינו מבוקשת חלוקה שונה באופן מהותי . בנסיבות העניין ובהסכמת החברים

 .מהחלוקה הנדרשת במידה והיצרנים היו מקבלים תוספות במהלך השנים
יש להבהיר ליצרנים מהי חלוקת המכסות בין החברים וכי החלוקה המבוקשת על ידם אינה 

, ומקבמידה והם מעוניינים בחלוקה זו או בחלוקה דומה שתוצע על ידם במכתב מנ. מקובלת
 . עליהם להעביר בקשה להחלטת הועדה

 

 שותפות בקשה לפירוק  .6
ין היצרנים כלל אינו מוכר עוד כיצרן חלב והשותפות בהמבקש , חומר שהוצגלאור ה - החלטה

 . מאושרת ופועלת כדיןהקיימים 
 

 בקשה לאישור שותפות  .7
ועדה מאשרת את טיוטת הסכם השותפות שהוצג בפניה לשותפות העומדת בכללים ה – החלטה

 . 8100 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)הקבועים בתקנות תכנון משק החלב 
 . אישור השותפות הינו בכפוף לרישומה אצל רשם השותפויות והצגת הסכם מקורי חתום כדין

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


