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 6102, דצמבר 7                  
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  5600.00.04מיום בישיבתה ( חלב בקר)ועדת מכסות החלטות ו
 
 

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

 (חסר) פרץ שורק  :שקיףמ
 

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

 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 

 5600/67/52אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .0
  .חברי הועדה הנוכחיםונחתם על ידי הפרוטוקול אושר  

 

 בקשה לאומנה .5
הבקשה הוגשה בחודש אוקטובר ) 6102לאומנה ביחס לשנת לא ניתן לקבל את הבקשה  – החלטה

  (. על אף שהפסקת הייצור הייתה כבר בחודש ינואר
  .76107700היתר אומנה מאושר החל מיום 

יש להבהיר ליצרן כי לאחר היתר אומנה לא ניתן לייצר במסגרת שותפות יצרנים ויהיה עליו 
יש להבהיר ליצרן כי לא ניתן להבטיח , כמו כן. לחזור לייצור חלב במשקו או להעביר את מכסתו

 .עבור העברת מכסה, לו יהיה זכאי במועד מאוחר יותר המחירמה יהיה 
 

 בקשה להחזר גריעה   .0

 .6102מאושרת החזרת מנת המכסה שהופחתה בשנת  – החלטה 

 זכויות במכסה רישום עדכון   .4
הציגו אישור זכויות  . וספת במכסת החלבנ כבעלת זכויותשל היצרן  מבוקש לצרף את רעייתו 
 . לפיו שניהם בעלי הזכויות בנחלה מעודכן 
  . מאושרת הבקשה - החלטה 
 

 שותפות בקשה לפירוק   .2
לבטל את היתר השותפות שניתן ליצרנים יש להודיע לצדדים כי בכוונתה של הועדה  – החלטה 
צד בכוונתו להמשיך את ייצור כייש לבקש מכל אחד מהצדדים להודיע . 07076107החל מיום  
יצרן שנפטר לממשיך החלב לרבות הסדרת העברת הזכויות במכסת החלב הרשומה על שם  
 . במשק מטעמו על פי דין 
  

 בקשה לקבלת היתר אומנה  .0
יש להבהיר ליצרן כי לאחר היתר אומנה . בלבד 6107בשלב זה מאושרת אומנה לשנת  – החלטה

 . שנים בלבד 3 -לא ניתן להקים שותפות יצרנים וכי האומנה מוגבלת ל  
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 בקשה להכרה כמחלבה קטנה קולטת  .9

לפיו אין מניעה לאשר , לאחר ביקור במחלבה, גולן יעקב, ה"ח סיכום של מדריך מאל"ב דו"רצ 
ערכות לבדיקת , רשם+ ליטר לשעה  311יש במקום מפסטרת של , על פי הדוח. הבקשה 
 .אנטיביוטיקה 
 
ועדת המכסות השתכנעה כי המחלבה הקטנה מסוגת לעמוד בדרישות האיכות  - החלטה 
 . איכות חלב הן קליטת החלב והן מבחינת בדיקת איכותו בועות בתקנוןהק 
 
 הליך ניוד רבעוני  .2

ברבעון הראשון ובסוף הרבעון השני )הליכים רבעוניים להעברת מכסות  6השנה התקיימו  - רקע
 (.השנה של

לא ניתן לדעת את )מיליון ליטר  3.5 -בפנינו ביקוש צפוי להעברת מכסה בהיקף של כ , בשלב זה
 (.הביקוש הסופי עד לקיומו של ההליך עצמו

 . וטרם הותקנו תקנות חדשות 6102תוקפן של התקנות בעניין העברת מכסה יפוג בסוף שנת 
 

  - החלטה
 .רבעוני להעברת מכסותיש מקום לקיים בחודש הקרוב הליך 

, היקף המכסה הצפוי להעברה, הועדה שקלה את מכלול השיקולים העומדים בפניה לרבות
והחליטה כי  חלוקת תוספות המכסה הצפויה והמועד האחרון שבו התקיים הליך העברת מכסות

  .יש לקיים הליך רבעוני ולאפשר ליצרנים המבקשים לפרוש מייצור חלב להעביר את מכסתם
 

 ;כדלקמןשל היצרן בקשות  5פנינו ב  .9
 

 . שותפותהיתר ל תקבללבקשה ( א)  
  - החלטה 
, לתקנות קביעת מכסות חלב במקרה זה( ב)09מבלי להידרש לשאלה האם ניתן להחיל את תקנה  
יצרנים רבים קיימים מ "ק 31שכן במרחק של  הועל אף שהועדה סבורה כי לא ניתן להחיל 
הרי שלא ניתן לאשר את הבקשה אף בהתאם , נוספים עמם ניתן להקים שותפות לייצור חלב 
לתקנות קביעת מכסות חלב שכן המרחק בין המשקים עולה על ( ב)09לחריג הקבוע בתקנה  
  . המרחק המקסימאלי שניתן לאשר לפיו שותפות כאמור 
לצורך הקמת שותפות על המבקש להסדיר את העברת , כפי שהובהר למבקש בעבר, כמו כן 
 . ניתן ליצרני חלב שותפים והמבקש אינו יצרן חלב שכן היתר לשותפות, המכסה לממשיך במשק 
 
 .ב"ב הנימוקים במכתב הרצ"רצ - 6102בקשה לאומנה בשנת ( ב) 
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  - החלטה 

ועדת המכסות רשאית להתיר , 6100 -א "התשע, לחוק תכנון משק החלב( 0()ה)(7בהתאם לסעיף  
 . שנים בלבד 3למשך ( היתר אומנה)ליצרן לייצר את מכסתו במשק של אחר  
 .לא ניתן להיעתר לבקשה לאומנה נוספת אשר חורגת מתקופת הזמן המותרת על פי החוק 
  . מטעם זה, 6102ביצוע בשנת  חתת המכסה בשל תתיש להבהיר ליצרן כי אין חשש מהפ 
 
 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  7יש להבהיר ליצרן את הוראת תקנה  
ועדת המכסות תימנע מהמשך , ולפיה משחלפה שנה ממועד שבו יצרן חדל לייצר את מכסתו 6102 
 .ורשאית לבטל המכסה במידה והיצרן לא הגיש בבקשה לפדות את מכסתו קביעת מכסתו 
ועד לתחילת ייצור , 3070676102ביום , עם סיום היתר האומנה שניתן למבקש כמנהל העיזבון 
 . כמי שחדל מייצור חלבהמבקש ייחשב , המכסה מחדש 
  


