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 2.251010.מיום בישיבתה ( חלב בקר)ועדת מכסות החלטות 
 

  (.מיכל קראוס חסרה)הוד אלפרט ואגבי עדין  : חברי הועדה, נוכחים
 

   שחר אור גבע  :משקיף
 

 .ד עילית סקפה לנדאו"ועו  רית אשכנזידו, איציק שניידר: משתתפים נוספים
 
 

 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 
 4610/646ישור פרוטוקול ישיבה מיום א .0

 . הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה

 

 אומנה ליצרנים חדשים   .6
בשל לוחות הזמנים בשנה שבה מדיניות התשלום מגבילה את הייצור העודף בצורה  - והחלטה דיון

 היות והבקשה היא לשנה אחת בלבד ובשל מיעוט היצרנים באזורם של היצרנים, תמשמעותי
על אף המרחק בין היצרנים לבין , לפנים משורת הדין, יש מקום לאשר הבקשה, המבקשים

 .היצרנים המאמנים

 

  - בקשה לקבלת מכסה התחלתית לייצור באומנה .2
 .6102צור באומנה לשנת ליטר ליי 011,111מאושרת הקצאת מכסה בהיקף של  - החלטה

לתקנות תכנון משק  (א)/0על הקיבוץ להציג הסכמי אומנה תוך עמידה בתנאים הקבועים בתקנה 
 ./610 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)החלב 

 

 .בקשה לקבלת מנת מכסה בהליך ניוד של יצרנים קטנים ./
שנת רו את הייצור בהיצרנים אכן שיפ. 6102מאשרים הבקשה להחזר הגריעה החל משנת  -החלטה 

ניתן , מנת מכסה במסגרת הליך ניוד של יצרנים קטנים תלקבללהם זכאות ועל מנת לאפשר  /610
 .6102הגריעה החל משנת את ר יהחזל
 

 בקשה לאומנה .2
, /610 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  60בהתאם לתקנה  - החלטה

במשקו של  6102היתר לייצור המכסה שנקבעה לו בשנת הועדה מקבלת הבקשה ומאשרת ליצרן 
 . 6102למעט החלק מהמכסה שכבר יוצר על ידו בשנת , (היתר אומנה -להלן )אחר 

אומנה מוגבל היתר , 6100 -א "התשע, בהתאם לחוק תכנון משק החלבכי יש להבהיר ליצרן 
 . שנים בלבד 2לתקופה של 

קביעת מכסות )לתקנות תכנון משק החלב ( ב)02נה יש להבהיר ליצרן כי בהתאם לתק, כמו כן
ועדת המכסות לא תוכל להתיר ליצרן שותפות , לאחר תום היתר האומנה, /610 -ד "התשע, (חלב

 .חלב אלא לאחר שנה מתום היתר האומנה בין יצרני
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  -העברת מכסה  .2
. יות במשקהציגו אישור העברת זכו. בקשה להעברת מכסה לאחר העברת זכויות במשק - רקע

 .ויש אישור של מדריך בדבר עיסוקו בייצור חלבהמבקשים הרפת נמצאת במשק 
קביעת מכסות )לתקנות תכנון משק החלב  22תקנה לאחר בחינת התנאים הקבועים ב - החלטה

 . מאושרת הבקשה להעברת המכסה לאשוח רון וסמדר, /610 -ד "התשע, (חלב

 

  -העברת מכסה  .7
הרפת . הציג אישור על העברת הזכויות במשק. בקשה להעברת מכסה ליצרן ממשיך במשק - רקע

 . נמצאת במשקם ויש אישור של מדריך בדבר עיסוקו של המבקש בייצור חלב
קביעת מכסות )לתקנות תכנון משק החלב  22לאחר בחינת התנאים הקבועים בתקנה  - החלטה

 . ת המכסה לאשוח רון וסמדרמאושרת הבקשה להעבר, /610 -ד "התשע, (חלב
 

 -החלטה בדבר גריעות מכסה בגין תת ביצוע  .0
 

רשאית , /610 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  2בהתאם לתקנה  - רקע
לאחר שמתקיימים בו התנאים הקבועים בתקנה זו ו, ועדת המכסות להפחית מכסתו של יצרן

 .ונתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיש
שהיו  /610על סמך נתוני הייצור לשנת , נשלחו מכתבים ליצרנים בתת ביצוע /0/4064610ביום 

בגין תת ביצוע וכי ניתנת להם אפשרות בדבר הכוונה להפחית את מכסתם , בידנו עד למועד זה
 .בכתב או בעל פה להשמיע טענותיהם

פי התנאים הקבועים בתקנה  שעלב קובץ בו נתוני הייצור והמכסה של יצרנים בתת ביצוע "רצ
 .שקיבלו הזדמנות להשמיע טענותיהםרשאית ועדת המכסות להפחית את מכסתם לאחר , (0()א)2

( 2)או ( 6()א)2כי אין ברשימה יצרנים שהועדה רשאית להפחית את מכסתם לפי תקנה , יצוין
 . יצועלא הופחתה מכסה מיצרנים בגין תת ב /610שכן בשנת , לתקנות קביעת מכסות חלב

 
וקיבלה החלטה בכל מקרה  שהועברו על ידי יצרנים בתת ביצוע כאמורדיון בטענות הוועדה ערכה 

 . לגופו
 

הוועדה בחנה את נתוני הייצור של יתר היצרנים ברשימת היצרנים הנמצאים בתת ביצוע לפי  . 9
 -ד "תשעה, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב ( 0()א)2התנאים הקבועים בתקנה 

 ;ולהלן החלטתה, /610
 

מחליטה  לא הציגו טענותיהםאשר קיבלו מכתב בדבר הכוונה להפחית את מכסתם אך ליצרנים  . א
לבין הייצור  /610מהפער שבין המכסה שנקבעה להם בשנת  21% -ב ם להפחית את מכסתהועדה 

 . שלהם בפועל באותה זה
 

משלוח ההודעות להפחית את מכסתם היות ובמועד  יצרנים אשר לא קיבלו הודעה בדבר הכוונה . ב
אין להפחית את מכסתם בשלב זה ויש להעביר , /610לא היו בידנו נתוני הייצור המלאים לשנת 

לתקנות קביעת  2להם הודעה על כוונתה של ועדת המכסות להפחית את מכסתם בהתאם לתקנה 
 . ימים 21תב או בעל פה בתוך וכי ניתנת להם הזכות להשמיע את טענותיהם בכ, מכסות חלב

 


