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  בי אלקיס ואהלל מלכה , מיכל קראוס : חברי הועדה, נוכחים
 

  שורקפרץ   :שקיףמ
 

 ד עילית סקפה לנדאו"ועו דורית אשכנזי: משתתפים נוספים
 
 

 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 

 5600/68/60אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .0
 .ונחתם על ידי חברי הועדה הנוכחיםהפרוטוקול אושר  

 

 עדכון  - 9הליך ניוד רבעוני מספר  .5

 
 מועד העברת התשלום יך את הארלמקבל ן של יצר הבקש( א)

  - החלטה
 .608/86102בקשת היצרן מאושרת וניתנת לו בזאת הארכת מועד להעברת התשלום עד ליום 

תבוטל זכאותו של , במידה ועד למועד זה לא יתקבל מלוא התשלום עבור מנת המכסה כאמור
 . דהיצרן במנת המכסה ותחולט ההמחאה שהוא צירף לבקשתו כערבות להעברת התשלום במוע

 

 ת חלב בקרביטול זכאות במכס .0
 

  -דיון והחלטה
 .בנה הממשיך במשק ומזכיר המושב, כ היצרנית"הועדה שמעה את הטענות שהועלו על ידי ב

הארצית אשר נקבעת על ידי שר החקלאות ופיתוח  חלוקת המכסהועדת המכסות אמונה על 
 .למכסה הארצית הכוללתלצורך ייצור חלב בהתאם , ליצרני החלב השוניםוהקצאתה  הכפר

מפעילה את שיקול דעתה , ועדת המכסות פועלת בהתאם לדין המחייב אותה וכרשות מנהלית
 . הגינות ושוויוניות, בסבירות

המדובר במכסה שאינה מיוצרת כבר שנים רבות ולמעשה לא יוצרה על ידי יצרן , במקרה זה
ר המכסה יוצרה במסגרת כאש, גם בשנים שקדמו את הפסקת ייצור המכסההחלב בפועל 

  . שותפות יצרנים
לא ניתן להציג לוח זמנים מעשי לתחילת ייצור החלב , 6102בשנת , אף בשלב זה, זאת ועוד

 .ומדובר בהליכים ארוכים לקבלת האישורים הנדרשים להקמת הרפת
 

ת תקנות קביע -להלן ) 6102 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  7תקנה 
 :עניינה הימנעות מקביעת מכסת חלב ליצרן וזו לשונה, ( מכסות חלב
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אשר  תימנע ועדת המכסות מקביעת מכסה ליצרן, 9על אף האמור בתקנה ( א")
או שאינו עומד  ושחלפה שנה לפחות מן המועד שבו חדל לייצרו, חדל לייצר חלב

זולת אם הוא הגיש לוועדת המכסות בקשה , לחוק 7בתנאים שנקבעו בסעיף 
ועדת המכסות לא תקבל החלטה ; לפדות את מכסתו( ג)כאמור בתקנה משנה 

לפי תקנת משנה זו אלא לאחר שנתנה ליצרן הזדמנות להשמיע את טענותיו 
 .21לפניה לפי תקנה 

נה נוספת את התקופה הקבועה בתקנת רשאית להאריך בשועדת המכסות ( ב)
ההחלטה המנומקת של ועדת המכסות לפי תקנה משנה זו תישלח  ;(א)משנה 

 . ליצרן
רשאי להגיש יהיה , יצרן שנמסרה לו הודעה על ביטול מכסה לפי תקנה זו( ג)

 ."בקשה לוועדת המכסות לפדות את מכסות
 

 (ההדגשה אינה במקור)          
 

אך סבורה כי , ועדת המכסות שקלה בכובד ראש את הטענות שהושמעו מטעמה של היצרנית
לצורך הקמת רפת ותחילת , וחסרות תקדיםלאחר שניתנו הארכות מועד רבות , בנסיבות העניין

אין מקום להיעתר לבקשה להארכת , עוד בטרם הותקנו תקנות קביעת מכסות חלב, ייצור החלב
  . אף לא ניתן להציג בפני הוועדה מועד נוספת שאת מועדה

 
היצרנית רשאית להגיש בקשה , לתקנות קביעת מכסות חלב( ג)7כי בהתאם לתקנה , מובהר

  .לפדות את המכסה בהליך העברת מכסות
 

היא , 6100 -א "התשע, לחוק תכנון משק החלב 00כי בהתאם לסעיף , יש ליידע את היצרנים
 . דת המכסותרשאית להגיש ערר על החלטתה של וע

  
 

 יצרנים שותפות קשה לב .4

 . הועדה מאשרת השותפות בכפוף להצגת אישור רישומה של השותפות כנדרש - החלטה 

 

 עדכון העברת מכסה מיצרן שנפטר והעברת מכסה בין שותפים .2
 

  . יצרןהמכסה מועברת כמבוקש ותרשם כחלק בלתי נפרד מהמכסה שהוקצתה ל - החלטה
 
 

 5600מכסה במסגרת קול קורא דיון בבקשות לקבלת  .0
ח שצורפו לבקשות לקבלת עמדתה והאם "מוצגים בפני הועדה אישורי רו – ח"לעניין אישור רו

 . הם מניחים את דעתה לעניין יכולת המימון של המבקש
 . לבחינת הועדהמסמכים שונים מציגה 

דווח מסודר יועבר , (המועד האחרון להגשת בקשות הוא היום)אחר קבלת הבקשות במלואן ל
 . לאישור ועדת המכסות בישיבתה הבאה


