
 

 

                                                                      
          

 ח"תשע, אב ג"י                          
 5102, יולי 52                                      

02-565-00 
 

 
 8102.10.01מיום בישיבתה ( חלב בקר)ועדת מכסות החלטות ו

 (5802ישיבה מספר )     
 
 

 הלל מלכה, אהוד אלפרט , מיכל קראוס : נוכחים חברי הועדה
 

 פרץ שורק      :משקיף
 

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

 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 

 .51028080אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .1
 .  על ידי חברי הועדה םאושר ונחת פרוטוקולה
 
 

 עדכון והחלטה - הליך העברת מכסות  .2
פורסמה הודעה על הליך העברת מכסות בהתאם לתיקון שאושר  /018058510יום ב - רקע

 -להלן ) 5101 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)בתקנות תכנון משק החלב  /510בחודש דצמבר 
 (.התקנות

 .ח לליטר"ש 5.2 ינוההליך פורסם במחיר הראשוני שה
 .ליטרים מיליון  2כמעט  צרנים פורשים בהיקף מכסה כולל של יבקשות מ 02התקבלו 

 . ליטרים מיליון  06 –כ של כולל בקשות לקבלת מכסה בהיקף  002התקבלו , כמו כן
ניתן לקבוע העברה במחיר , לאור העובדה שהביקוש למכסות עולה על היצע המכסות להעברה

 . שהראשוני כפי שפורסם
קיימת זכות ראשונים ליצרנים שהיו שותפים עם היצרנים הפורשים בתקופה , בהתאם לתקנות

להעביר  50יש לאפשר להם שנים ולכן נשלחו הודעות לכלל היצרנים השותפים ו 2שעולה על 
 .בקשתם לקבלת מכסה

לתקנות ניתנה הודעה מוקדמת לנושים רשומים בהתאם  22בהתאם לתקנה , בנוסף
 .להתחייבות הועדה

סם הודעה בדבר סיומו של ההליך במחיר הראשוני וכי הודעות פרטניות ליצרנים היום תפור
  . יישלחו במועד מאוחר יותר, פורשים ומקבלים לגבי כמויות המכסה ומועד העברת התשלום

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

  -סה בקשה לקבלת מכ
הגיש בקשה לקבלת מכסה עוד בטרם הודענו על קיומו של הליך העברת המכסות היצרן  - רקע

הבקשה הוגשה על גבי טופס ) ליטרים 011,111ביקש לקבל מנת מכסה בהיקף של במסגרתה ו
  . (באתר האינטרנט שלנו מהליכים קודמיםשהיה קיים 

  . ןהמעודכ פסועל גבי הטחדשה בקשה י היצרן במסגרת ההליך לא הוגשה על יד
טען , (יום לאחר המועד האחרון להגשת בקשות) 008085102בשיחה שנערכה עם היצרן ביום 

 . הוא אינו נדרש להגיש בקשה חדשהבמשרדנו שעם קבלת הבקשה סבר היצרן כי הוא 
ונמסר לו כי הבקשה תועבר על גבי הטופס החדש היצרן התבקש באותה שיחה להגיש בקשה 

 .מועד טרם ניתנה הודעה כלשהיא לגבי ההליך עצמו באותו. לדיון בועדת המכסות
 . הבקשות שהוגשו על ידי היצרן 5ב "רצ

 
היות והיצרן הגיש בקשה לקבלת מכסה לפני המועד האחרון , בנסיבות שתוארו – החלטה

ומבחינת הטפסים הגיש טופס מחודש עוד בטרם ניתנה כל החלטה , להגשת בקשות בהליך זה
 .ל הבקשה ולראות את המועדים בהתאם לטופס המקורי שהוגשיש מקום לקב, בהליך זה

 

 הקצאת מכסה זמנית  .3

הוזמנה , /028058510בישיבת ועדת המכסות מיום  ,דיון בעניינה של היצרניתלבהמשך  - רקע
 . ב פרוטוקול הישיבה"רצ -" צוות חלב"ישיבה במשרדנו עם היצרנית ל

אשר כנית כי ישנם עיכובים ברישום המשק ברשות מקרקעי ישראל שיבה נטען על ידי היצריב
לא ניתן לאשר את שלושת המבנים הקיימים , היות ואין רצף בין דורי במשקי היא ש"טענת רמ

. אך טרם נקבע תשלום או הוראות אותם עליה להעביר לצורך ביצוע העברה, ללא תשלום נוסף
הוצע )לקידום הרישום עול בערוצים נוספים י ולפ"התבקשה להעביר דוח מצב מרמהיצרנית 

 (. ד עמית יפרח מתנועת המושבים"לה לפנות לעו
כי אין בסמכותה של ועדת המכסות להאריך את הרישום הזמני בהתאם , הובהר ליצרנית

 .לתקנות
 

היות ומדובר ברפת פעילה שבה היצרנית הרשומה הינה , בנסיבות שנוצרו, בשלב זה – החלטה
 .יוארך רישום המכסה באופן זמני, החוקית ומפעילה את הרפת כבר מספר שניםהיורשת 

לתקנות תכנון משק החלב  21לפי תקנה  על אף שחלפו המועדים להקצאת מכסה זמנית
שנים מיום  6טרם חלפו אך היות ו, (התקנות -להלן ) 5101 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)

ים ייעשה בהתאם לכניסת התקנות לתוקף חישוב המועד, לתוקף תקנות הכניסתן של 
  .לצורך הקצאת המכסה הזמנית 21והשימוש בתקנה 

י ובמידת הצורך יישלח "היצרנית נדרשת לתת דווח רבעוני בכתב לרבות דוח התקדמות מרמ
 .י לקבלת מידע נוסף"מכתב של הועדה לרמ

 
 



 

 

 
 
 
 

 

   לממשיך במשק העברת מכסה  .4
   . המשק הועבר על שם המבקש

המבקש מתגורר במושב ועובד במשק במסגרת שותפות עם , מאיר רייכמן, ה"על פי מדריך מאל
    . שותפותחלב בר ואביו שקיבל היתר לייצ

על הצדדים לפנות מחדש לאישורה של שותפות . הבקשה להעברת המכסה מאושרת - החלטה
 . רשם השותפויותלייצור חלב בין היצרנים הרשומים וכן לעדכן את רישומה של השותפות ב

 

 המשך זכאות במכסת חלב .5
הועדה דנה בעניינו מספר פעמים ונעשו  .5101היצרן אינו מייצר חלב החל משנת  - רקע

מאמצים רבים להבהיר ליצרן את החלופות העומדות בפניו על מנת שמכסתו לא תיגרע ללא 
לאחר ששוחחנו עם בנו של היצרן שהביע את רצונו של היצרן לפרוש , בשלב מסוים. תמורה

יר את מכסתו התבקש להעביר בקשה לפרישה מייצור חלב על מנת שנוכל להעב, מייצור חלב
 028/85106בישיבת ועדת מכסות מיום . אך בקשה כאמור לא הוגשה, בהליך העברת מכסות

הוחלט להודיע ליצרן כי בכוונתה של הועדה לגרוע את מכסתו ללא תמורה וכי יש לו אפשרות 
מכתב בעניין זה נשלח ליצרן בדואר רשום ובדואר  -ימים  21להגיש בקשה לפרישה בתוך 

 . ב המכתב ואישור משלוח בדואר שליחים"צר -שליחים 
הנושא לא הועלה לדיון נוסף ולא התקבלה , לא נערכו הליכי העברת מכסות /510היות ובשנת 

 .החלטה בדבר גריעת המכסה
  -החלטה 

לתקנות תכנון משק החלב  /יש להודיע ליצרן על ביטול המכסה ללא תמורה בהתאם לתקנה 
 .5101 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)

שנים וקיבל מספר הזדמנויות להגיש בקשה לפדות  1היצרן אינו מייצר חלב כבר תקופה של 
 .  את מכסתו

 .ההחלטה תישלח בדואר רשום ובדואר שליחים

 
 בקשה לאישור שותפות  . 6

 .בפנינו הסכם שותפות שנערך בין הצדדים וכן טופס בקשה לרישום שותפות כללית - רקע 
 

לחוק תכנון משק ( 5()ה)/בהתאם לסעיף ,  ניתן בזאת היתר לשותפות בין היצרנים - החלטה
 .5100 -א "התשע, החלב

הרי , שותפות לייצור חלב מותנית באישורה של ועדת המכסותהיות ויש להבהיר ליצרנים כי 
, כמו כן. במידה והיצרנים אינם עומדים בדרישות הדיןהיתר הועדת המכסות מוסמכת לבטל ש

 . מותנה באישורה של ועדת המכסותכל שינוי בהסכם 
הם מתחייבים שכל ייצור החלב ייעשה , יש להבהיר ליצרנים כי במתן היתר שותפות, בנוסף

היצרנים רשאים לעשות שימוש )באתר אחד ולא ניתן לאשר שותפות בשני אתרים נפרדים 
 (.'במתקנים הנמצאים באתר נפרד לצורך גידול עגלים וכד

 



 

 

 
 
 
 
 

 . יצרנים בין שותפות ואישור אגודה חוזרת לפירוק בקשה ./

 
על אף שהועדה חוזרת ומדגישה כי אין לקבל את עמדת האגודה , לפנים משורת הדין – החלטה

לפיה ההשתתפות בהליכי העברת מכסות בוצעו באופן חד צדדי על ידי אחד מחברי האגודה 
אך לאור העובדה שמדובר בבקשה , בלבד שכן הליכים אלו נעשו על ידי האגודה עצמה

מוסכמת על ידי כל חברי האגודה ועל מנת לאפשר הכרה בשותפות בין יצרנים ולא המשך 
כאשר הקמת אגודות חדשות כאמור אינה מאושרת היום על פי )ייצור על ידי אגודה יצרנית 

של מאשרת הועדה את בקשה חברי האוגדה לחלוקת המכסות בכפוף לאישורה , (הדין הקיים
 .שותפות יצרנית 

על חברי האגודה להציג טיוטת הסכם שותפות לאישורה של , לצורך אישורה של שותפות
 . הועדה ולאחר מכן להירשם כשותפות שאינה מוגבלת בהתאם לפקודת השותפויות

 :חלוקת המכסה שתאשור היא כדלקמן
 


