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 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 

 1703//7102אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .0
 .  ונחתם על ידי חברי הועדההפרוטוקול אושר  

 

 7102בקשה לקבל זכאות למנת מכסה באומנה בשנת + בקשה לשותפות בין יצרנים  .7
 

 . היצרן לאותה מחלבההבקשה לשותפות מאושרת בכפוף לאישור העברת השיווק של  – החלטה
על היצרנים להעביר הסכם שותפות מקורי כשהוא חתום על ידי שלושת הצדדים עם תיקונים 

 (. יועבר להם בכתב)לטיוטת ההסכם  55וסעיף  1לסעיף 
 7152לנתוני הייצור בשנת הבקשה ביחס הועדה מקבלת את , בעניין זכאות למנת מכסה באומנה

 .7152זכאותו לקבלת מכסה לייצור באומנה במהלך שנת  תבעקבות תחילתה של השותפות ומאשר
 

 מ "ק 31שהמרחק בין השותפים עולה על בקשה להקים שותפות  .3
 . יוזמן לדיון בפני צוות חלב, בשיחה עם דורית, לבקשת היצרן

 

 ן חדשבקשה לשימוש משותף במכון חליבה על ידי יצר .1
 . התכנית וטיוטת ההסכם מאושרים באופן עקרוני לצורך הקמת הרפת החדשה – החלטה

על היצרנים יהיה להציג הסכם מקורי , לצורך אישור השימוש המשותף העתידי במכון החליבה
 . חתום על ידי שניהם

 

 בקשה לשימוש משותף במכון חליבה על ידי יצרן חדש .5
על מנת . ושרים באופן עקרוני לצורך הקמת הרפת החדשההתכנית וטיוטת ההסכם מא – החלטה

 . יהיה על הצדדים להציג טיוטת הסכם לאישורה של ועדת המכסות, לאשר חליבה משותפת
 

 קיבוץ כרמים .6
עד למועד . 3525727152ניתנת הארכת מועד מותנית בהתאם להצגת התקדמות עד ליום  – החלטה

ז שהוצג על ידו לקמת הרפת "זה על הקיבוץ להציג את הפעולות שנעשו על ידו לצורך עמידה בלו
 .  ותחילת החליבה

 .יש להדגיש חשיבות בעמידה בלוחות הזמנים שהוצגו
 



 

 

 
 
 
 

יון במקרים מיוחדים לקראת חלוקת המכסות בהתאם דהמשך  - 7152תוספות מכסה לשנת  .2
 תקנות מדיניות הפיתוח טיוטת ל
 

 בקשה להארכת היתר שניתן לחליבה במכון חליבה שאינו במשקו של היצרן .8
חודשים  2על היצרן להעביר עדכון התקדמות עוד . ניתנת בזאת הארכת מועד כמבוקש – החלטה

 . 312/27152ולא יאוחר מיום 

 

 7102/703/בפרוטוקול מיום  תיקון טעות .9
 

נרשם בטעות כי מכסתו הופחתה בגין תת ביצוע , ל בישיבה קודמת"בדיון שהתקיים בעניינו של הנ
 .7152וכי מנת המכסה תישמר לזכותו עד סוף שנת 

הובהר כי על אף שהיצרן נמצא בתת ביצוע מתמשך וועדת המכסות הייתה , לאחר בדיקת הנתונים
 .ומכסתו לא הופחתהטענותיו התקבלו , 7152סתו בשנת רשאית להפחית את מכ

 .ללא שינוי, יתר הדברים שנכתבו בעניינו בישיבה הקודמת
 . היצרן כ"לב 722727152ב מכתב התשובה שהועבר ביום "רצ

 

 בקשה להארכת היתר אומנה  .01

אומנה שכן יתר האין מקום להאריך את ה, המידע שנמסר ליצרניםו על פי המסמכים - החלטה
 . היא לא ניתנה לפי מספר החודשים אלא מדובר באומנה שנתית והמכסה מיוצרת על פני כל השנה

 ;מחליטה הועדה כדלקמן, לאחר חשיבה נוספת ונוכח בקשות חוזרות בעניי זה, יחד עם זאת

עם .היתר האומנה הינו היתר שנתי וניתן ביחס למכסה השנתית של היצרן שלא יוצרה באותה שנה
היתר אומנה יינתן  7155 -א "התשע, לחוק תכנון משק החלב( 5()ה)2היות ועל פי סעיף , זאת

יש לקבוע את ההיתר לפי מכסה מקסימאלית שתחושב לפי מכסתו , שנים בלבד 3לתקופה של עד 
 . שנים 3של היצרן בשנה הראשונה שבה ניתן ההיתר במכפלה של 

יקבל את ההיתר ביחס למכסה שלא יוצרה על ידו , יצרן שיקבל היתר אומנה במהלך השנה, בפועל
 . וכן יוכל לקבל היתר אומנה נוסף ביחס למלוא מכסתו לשנתיים נוספות, באותה שנה

יוכל היצרן לקבל את מנת המכסה שיוצרה על ידו בשנה הראשונה למתן היתר האומנה ולא , בנוסף
תועבר לייצור בתום השנה השלישית , מנת מכסה זו. ייצור במסגרת האומנההועברה כאמור ל

להיתר האומנה אך יש לראות בה כחלק מהיתר האומנה היות והיתר האומנה בשנה הראשונה היה 
הרי שבכל שלב של העברת , כי היות וייצור החלב הינו שנתי, יצוין. ביחס לחלק של המכסה בלבד

לתקנות תכנון ( ב)72אינו רשאי לייצר חלב במשקו בהתאם לתקנה היצרן , מכסה במסגרת אומנה
 . 7152 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)משק החלב 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 עדכון -רישום זכויות במכסה  .55
קביעת )לתקנות תכנון משק החלב  32מדובר בהעברה זמנית של מכסת חלב בהתאם לתקנה 

. התבקשנו להעביר המכסה על שם הבן, תבעקבות פטירת היצרני. 7152 -ד "התשע, (מכסות חלב
אך טרם נרשמו הזכויות , הוצג צו קיום צוואה לפיו המשק מועבר למבקש, מדובר בייצור עצמאי

המכסה מועברת לרישום זמני בלבד עד להצגת אישור זכויות , אשר על כן. במשק על שם המבקש
 . בקרקע

 

 מתמשךבגין תת ביצוע  7102דיון בעניין הפחתות מכסה לשנת  .07
 

ב "רצ, 7152 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  2בהתאם לתקנה  - רקע
 רשאיתנמצאים בתת ביצוע מתמשך וועדת המכסות , רשימת היצרנים שעל פי נתוני הייצור שלהם

 . להפחית את מכסתם
 

אשר עומדים בתנאי נבחנו נתוני הייצור של יצרנים , כי בדיון שהתקיים בישיבה קודמת, יצוין
לתקנות קביעת מכסות חלב אך יש שיפור מסוים בייצור שלהם והם זכאים ( א()5()א)2תקנה 

לפי הקריטריונים שנקבעו בטיוטת תקנות מדיניות הפיתוח לשנת  7152לתוספת המכסה בשנת 
 .7152הוחלט להימנע מהפחתת המכסה לשנת , בעניינם של יצרנים אלו ולאור נתוני הייצור. 7152

 
נשלח מכתב בדבר כוונתה של ועדת המכסות להפחית , במספר 12, לכל היצרנים ברשימה המצורפת

 . את מכסתם וניתנה להם הזדמנות להשמיע טענותיהם
בתגובתם למכתב שנשלח להם בדבר הכוונה להפחית , לפנינו טיעוניהם של חלק מהיצרנים

 .מכסתם
כסה לפי טיוטת תקנות מדיניות הפיתוח לשנת כי יצרנים אלו אינם זכאים לתוספת מ, מובהר

7152. 
 

 . והתקבלה החלטה פרטנית בכל מקרה ומקרה דיון בנתוני הייצור וטענות היצרניםנערך 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


