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 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 
 .8510/05802אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .1
 .  על ידי חברי הועדה םאושר ונחת פרוטוקולה
 
 

 של יצרן חדש בקשה להמשך אומנה .2
בה הוחלט לאשר ליצרן בקשתו , בהמשך להחלטת ועדת המכסות בישיבה קודמת - רקע

בפנינו , ליטרים 051,111בהיקף של ( שלישית ואחרונה)להמשך אומנה לשנה נוספת 
 . יצרן אחדבקשת היצרן כי מלוא המכסה שאושרה כאמור תבוצע במשקו של 

 . הבקשה מאושרת - החלטה

 

 (אומנה)בקשות להארכת היתר ייצור במשקו של אחר  .3
, (אומנה)יצרנים שייצרו במסגרת היתר ייצור במשקו של אחר להלן בקשות של  - רקע

 5102 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב ' לפי פרק ה, /510בשנת 
 :5102ומבקשים להאריך את ההיתר לשנת 

ות מבחינת מקום לאשר את המשך האומנה במידה ויש זכאיש אני סבור כי  – הלל מלכה
המועדים ובכך לאפשר ליצרנים לנצל את הזמן המקסימאלי שלהם בטרם יחזרו לייצר 

אין מקום לבקר במשקים היות . חלב במשקם או יקבלו החלטה על פרישה מייצור חלב
של היצרנים לחזור לייצור חלב  ואין בהם ייצור ואין לנו יכולת להעריך את האפשרות

 .במשקם
 . צריך לבדוק האם יש היתכנות כי יחזרו לייצוראני חושב ש –אלפרט אהוד 

 . תקופה שמאפשר החוקמלוא היש מקום לאפשר את המשך האומנה ל – שורק פרץ
 .מסכימה עם הלל ופרץ - מיכל קראוס

 
 
 



 

 

 
 
 

 

 .ב הבקשה"רצ -( אומנה)לקבלת היתר לייצור חלב במשקו של אחר חדשה בקשה  .4
הקשה של היצרן ומסיבה זו אינו מצליח לייצר את  יהבקשה מבוססת על מצבו הבריאות
אינו מסוגל בשלב זה להשקיע ברפת , לטענתו. מכסתו ונמצא בתת ביצוע משמעותי

 . ולעמוד בייצור המכסה שנקבעה לו
פות לאחר היתר יש להבהיר ליצרן כי לא יוכל להקים שות. מקבלים הבקשה – החלטה
 . ועליו לשקול האם הוא עומד על בקשתו לקבלת היתר אומנה אומנה

 

  לאחר העברת זכויות במשק לבןהעברת מכסה  .5
  . י"הבקשה מוגשת על ידי היצרן ומצורף אישור זכויות מרמ

 . עובד ברפת ומתגורר ביישובהבן אכן , מאיר רייכמן, ה"על פי מדריך מאל
יות המכסה מאושרת והמכסה תירשם בהתאם לאישור הזכוהבקשה להעברת  - החלטה

 .במשק
 

  הממשיך במשק העברת מכסה על שם  .6
 .  לבקשה מצורפת צוואה וצו קיום צוואה וכן תעודת פטירה

 .  עובד ומתגורר במשקל "הנ, גולן יעקב, ה"על פי מדריך מאל
הצגת הבקשה להעברת המכסה מאושרת והמכסה תירשם באופן זמני עד ל - החלטה

 . אישור זכויות במשק על שם המבקש
 

   לממשיך במשק העברת מכסה  .7
  . וכן תעודת פטירהלבקשה צורפה צוואה וצו קיום צוואה 

 . עובד ברפת ומתגורר במשקל "הנ, גולן יעקב, ה"על פי מדריך מאל
היות וייצור החלב נעשה במסגרת שותפות יש להציג הסכם שותפות מעודכן , יחד עם זאת

  . ועדכון בעניין רישום השותפות
באופן זמני על שם המבקש הבקשה להעברת המכסה מאושרת והמכסה תירשם  - החלטה

 . י"עד להצגת אישור זכויות מרמ

 בקשה להארכת מועד הקמת רפת חדשה  .8
חודשים על מנת להציג לוועדה התקדמות  6בזאת הארכת מועד של ניתנת  – החלטה

 .משמעותית לקראת בניית הרפת
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 ה יצרנית במשק המשפחתיאגוד .9
  -דיון והחלטה 

עצמה ולא על ידי  האגודהשקבלת מכסות בהליכי העברת מכסות נעשתה על ידי על אף 
הרי נוכח הסכמת החברים , החברים באגודה שלא היו זכאים לקבל מכסה באופן עצמאי

הועדה , על חלקם בעלויות ולמעשה הסכמתם כי חלקם היחסי במכסת האגודה יקטן
לא , שהועברו בהליכי העברת מכסותמקבל את הבקשה כי החלוקה של מנות המכסה 

  . על פי המכתב שהוצג אלאתבוצע באופן שווה בין החברים 
יש להבהיר , על מנת לבצע פירוק האגודה והקמת שותפות בין החברים, אשר על כן

לאגודה מהי החלוקה המאושרת על ידי הועדה כאמור ועליהם להעביר טיוטת הסכם 
שותפות לאישור הועדה ולאחר מכן לרשום את השותפות כשותפות שאינה מוגבלת אצל 

 . רשם השותפויות
 

  5106יון בנושא החזר גריעות ליצרנים משנת ד .11
הוחלט לגרוע חלק ממכסת החלב שנקבעה להם  5106להלן רשימת יצרנים שבשנת  - רקע

לתקנות תכנון משק החלב  6היות והם היו בתת ביצוע מתמשך ולפי הוראות תקנה 
החליטה ועדת המכסות להאריך , לגבי יצרנים אלו. 5102 - ד"התשע, (קביעת מכסות חלב)

וכעת יש לבחון האם  /510עד סוף שנת , את שמירת מנת המכסה שנגרעה לזכותם
לעומת היקף הייצור  01%בשיעור של לפחות  /510היצרנים שיפרו את ייצור החלב בשנת 

 . נגרעועל מנת שנוכל להחזיר ליצרנים את מנות המכסה ש, 5106בפועל בשנת 
המבוססים על נתונים של חודשים ינואר עד  /510ב נתונים אודות הייצור בשנת "רצ

 . נובמבר ולכן מדובר בתחזית שנתית בלבד
אין , כי במידה ויוחלט כי מנת המכסה שנגרעה ליצרן כאמור אינה מוחזרת, יצוין

. מיתותאפשרות להאריך את הזכאות במנת המכסה לשנה נוספת והיא למעשה נגרעת לצ
 . החלטה כאמור תתקבל לאחר שתינתן ליצרן זכות טיעון, אשר על כן

החלטה על החזרת מנת המכסה היא לאותה שנה , לתקנות( ג)6בהתאם לתקנה , בנוסף
היות ובמצב זה ייתכן והיצרן יהיה בתת ביצוע ולא יהיה , יחד עם זאת. /510כלומר לשנת 

רק במצב שאין  /510מוחלט כי המכסה תוחזר לשנת  5102זכאי לתוספת המכסה בשנת 
במידה והחזרת המכסה . 5102ת המכסה לשנת פגיעה בזכות של היצרן לקבל את תוספ

 . 5102מנת המכסה כולה תוחזר לשנת , תפגע בזכות לקבלת התוספת כאמור
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

   /510דיון בעניין החזר גריעות ליצרנים משנת  . 00
בגין תת ביצוע  /510להלן נתונים אודות יצרנים שמכסתם הופחתה בשנת  -רקע 

 . מתמשך
במידה ויוחלט על החזרת מנת , גם בעניין יצרנים אלו, לפרוטוקול 5כאמור בסעיף 

רק במצב שאין פגיעה בזכות של היצרן לקבל את  /510המכסה היא תיעשה ביחס לשנת 
במידה והחזרת המכסה תפגע בזכות לקבלת התוספת . 5102תוספת המכסה לשנת 

 . 5102מנת המכסה תוחזר לשנת , כאמור


