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 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 
  8102.22812אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .1

 .  הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה הנוכחים
 

 עדכון -התחלת שותפות בין יצרנים בקשה ל .9
הקמת שותפות בין היצרנים החל ממועד להוועדה בהמשך לאישור שניתן על ידי  -  רקע

כ היצרנים כי היצרנים החלו בייצור המשותף "הודיע ב, אחד צור המשותף במשקתחילת היי
 (.הודעה נשלחה למחלבת תנובה)הופסק היצרן השותף ואיסוף החלב ממשקו של 

, מלוא המכסות בתקופה הקרובה על אף שהיצרנים לא יצליחו בייצור, לאור האמור
 .תפות אושרההשו

 

 יצרנים חדשים  .3
והיה עליהם להגיש היתר בנייה עד  9112ל קיבלו זכאות למכסת חלב בשנת "הנ - רקע

, היות ולא הציגו כל התקדמות ולא ביקשו הארכת מועד להצגת היתר בנייה. 181189118
 .הודענו להם על כוונת הוועדה לבטל זכאותם

 .מבקשים היצרנים הארכת זמן נוספתב "הרצים במכתב
 .18/89112עד ליום , ניתנת הארכת מועד להגשת היתר בנייה של חצי שנה – החלטה

 
 

  -בקשה להעברת מכסת חלב  . /
מציגה תעודת פטירה ואישור . אלמנתו של היצרןלהעברת מכסה על ידי בפנינו בקשה  - רקע 

 .של המושב כי היא בעלת הזכויות במשק
על המבקשת מבוקש כי הזכות במכסה תועבר על שם . ההמכסה מיוצרת בשותפות עם בנ 

 .מנת שתוכל להעביר את המכסה לבנם במסגרת העברת מכסה בין שותפים
יש להציג , יחד עם זאת. את הבקשה להעברת מכסה בין שותפיםעקרונית מקבלים  - החלטה 

. לת הזכות להעברת המכסה בין השותפיםתהיה בעלנו אישור זכויות במשק על מנת שהיא 
מכסה שמצטרפת למכסה קיימת ותהיה חלק ההעברת יש להבהיר ליצרנים את משמעות 

יש להבהיר כי לא ניתן לאחר מכן להחזיר , כמו כן. היצרן השותףבלתי נפרד מהמכסה של 
 . את המכסה מכל סיבה שהיא" לפצל"את המצב לקדמותו ו

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 העברת מכסה בשל פטירת יצרן  . 2
, בהמשך לפנייה מטעמנו להוריו של היצרן שהיו שותפים עמו וכן לבנו ולאלמנתו - רקע 

 ם להעבירהובהר כי עליה, הליך משפטי לגבי הזכות במשק ובמכסת החלבמתקיים שביניהם 
עד  אף אם באופן זמני בלבד , בקשה באשר לממשיך במשק לעניין המשך ייצור החלב

 . להכרעה משפטית
ל ידי ב מטעם ההורים והבן מבוקש למעשה כי המכסה תמשיך להיות מיוצרת ע"במכתב הרצ 

 .באמצעות בנו של היצרן, בשותפות ההורים
 . לא התקבלה בקשה מטעם אלמנתו של היצרן 

  
באופן בנו של היצרן על שם  9112להודיע כי בכוונת הוועדה לרשום המכסה לשנת  - החלטה 

( ג)7זמני ובהתאם למסמכים לפיהם הוא היחיד שעומד בשלב זה בתנאים הקבועים בסעיף 
 . לחוק

החלטת ואין בבלבד יש לציין כי רישום מכסה באופן זמני הינו לצרכי המשך ייצור החלב  
 .הוועדה בקביעת המכסה הזמנית בכדי לקבוע עמדה כלשהי בסכסוך המשפטי שבין הצדדים

ק אליו יועברו הזכויות במשק החלב ובלבד תינתן לממשיך במשהזכות במכסת החלב  
  8לחוק( ג)7שיעמוד בתנאי 

לתקנות  /3כי רישום המכסה הזמני הינו שנתי וניתן להאריכו בהתאם לתקנה , עוד יובהר 
 ./911 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)תכנון משק החלב 

 .לידיעת בית המשפט כוונת הוועדה כאמור תישלח לכל הצדדים המעורבים וכן 
 .ימים מיום קבלת המכתב 91לאפשר לצדדים להעביר עמדתם וטענותיהם בתוך  
  
 מהאגודה והוצאתם של חברים יצרנית במשק המושבי הודעה בדבר עדכון חברים באגודה  . 7
  - דיון 
שוועדת המכסות תקבל הבקשה בהתאם להסכם בין אין מניעה , לעניין הסרת החברים 

ובלבד שיוצג בפני הוועדה ההודעה על השינוי אצל רשם האגודות השיתופיות החברים 
 .וקבלת עדכון בדבר החברים הקיימים

פניות דומות נעשו אך , המכתב לא הופנה לוועדת המכסות, לעניין הקצאת תוספות מכסה 
יצרנים  7בעבר ועליהן ניתנה לאגודה תשובה ואף ניתנה להם אפשרות להפוך לשותפות בין 

הקצאת המכסה היא כי  ,יצוין. על מנת שיהיו זכאים לתוספות שניתנות לכל יצרן בנפרד
 . ואין תלות במספר החברים לצורך הקצאת המכסהלאגודה 

, על אף שהם אינם מוכרים כיצרני חלב באופן אישי, לקבלת מכסההחברים  לעניין בקשת 
אינה מאפשרת מתן זכאות , לבחברותם באגודה והזכות שניתנה להם כחברי אגודה בייצור ח

היות הינה אפשרית אך , הוצאתם מהחברות באגודה. לחברים אלו במכסת חלב נוספת
ר חלב הם אינם עומדים בתנאי של מכסת ייצבמסגרת האגודה היצרנית לזכות וניתנה להם 

 . השנים שקדמו לבקשתם 11 - חלב ב
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 :עדכון רישום מכסה זמנית .8
, /911 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  /3בהתאם לתקנה  - רקע 

טרם הועברו הזכויות על אף ש, נרשמו המכסות על הממשיך במשק, בעקבות פטירת היצרנים
  . לאפשר את המשך ייצור החלבעל מנת במשק על שם הממשיך וזאת 

פנייה לקבלת עדכון בדבר ליהם שנעשתה אלאחר , להלן היצרנים הרשומים באופן זמני 
 :העדכונים לגבי כל אחדלהלן , רישום הזכויות שלהם במשק החקלאי

 
 אישור ייצור חלב ברפת במושב שאינה משקו של היצרן . 11

לפני כניסתו של חוק החלב לתוקף , מדובר באגודה שהוכרה וקיבלה זכות למכסת חלב - רקע 
, בשל הנסיבות החריגות. וכאשר טרם קיבלו אישור על זכות במשק חקלאי על שם האגודה

על ידי האגודה , הוסכם כי תחילת הייצור העצמאי על ידי האגודה ייעשה ברפת לא פעילה
 . ר המכסה באותה הרפתומאז הם עוסקים בייצו, עצמה

 .אנו מבקשים לקבל עדכון ומאריכים את ההיתר הזמני בשנה נוספת, מדי שנה 
כי היקף המכסה שהוקצה לאגודה אינו היקף המכסה לו הם היו זכאים במידה והיו , יצוין 

 . מייצרים במשקם
ה האם נעשת, יירשם לאגודה מכתב ובו יידרשו להציג היכן הדברים עומדים - החלטה 

 . ח זמנים עדכני בדבר הקמת הרפת במשקםהקצאת הקרקע על שמם ולו
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


