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 15104.15.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  דורית אשכנזי, ניידראיציק ש: משתתפים נוספים
 
 

 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 
 5112/7/57ישור פרוטוקול ישיבה מיום א .1

 .הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה

 

 ארכה של שלושה חודשית להגשת ערר תלקבלבקשה  .5
  - החלטה

וע בביצוע ההחלטה שכן ההיתר היות ואין במתן הארכת המועד בכדי לפג, לפנים משורת הדין
ניתנת בזאת ליצרנים הארכת מועד להגשת ערר עד ליום , 5113שניתן הוארך ממילא עד סוף שנת 

12/3/5112. 

 

 קביעת מחיר באומנה .7
נקבע כי , 5112 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  (א)71בתקנה  -רקע

מן המחיר המזערי לכל ליטר חלב שיקבל במסגרת  11%באומנה הוא שישלם יצרן מקבל המחיר 
ואילו התשלום עבור המכסה , היות והמחיר המזערי אינו קבוע ועשוי להשתנות מדי רבעון. האומנה

יש לקבל החלטה רוחבית באשר , עבור כל מנת המכסה המועברת לאומנה באומנה נעשה מראש
 . או מאושרות במהלך השנה/ושכן ישנן בקשות המוגשות , מועד קביעת המחיר באומנהל

מקבלים היתר לאומנה ההיצרנים  לשייקבע לכלחיר השנתי ליצור אחידות במעל מנת  - החלטה
 . אותה שנהשל רבעון הראשון בבהתאם למחיר המזערי שנקבע  שבהמחיר יחו, בשנה מסוימת

 

 בקשה לעדכון מכסה המועברת לאומנה במהלך השנה .2
אומנה מתייחס למכסה הכוללת של היצרן כפי שנקבעת לו  אישורכי מאשרת הועדה  - החלטה

 . באותה שנה לרבות עדכונים של המכסה במהלך השנה מכל סיבה שהיא

 

 -אישור פירוק שותפות ובקשה לאישור שותפות חדשה  .2
 . 1/2/5112הועדה מאשרת את פירוק השותפות החל מיום  - החלטה
 5המרחק בין היישובים הינו החדשה כאשר ת הועדה מאשרת עקרונית את הקמת השותפו, כמו כן

לאחר שיאושר וייחתם הסכם שותפות בין הצדדים והשותפות תירשם אצל רשם , מ בלבד"ק
 . השותפויות כשותפות שאינה מוגבלת

 .על הצדדים להעביר הסכם בין היצרנים לחליבה משותפות במכון החליבה, בנוסף
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  -בקשה להארכת אומנה לשנה נוספת .6
או כל מסמך /לא הוצגה תכנית להקמת הרפת ו. בשלב זה הבקשה אינה מאושרת  -החלטה 

 . להוכחת טענתו בדבר השקעות שנעשו ברפת בשנה החולפת
 .יש להזמינו לצוות חלב 
 
  - להקצאת מכסה לייצור חלב במשקו, בקשה של יצרן חדש  .3

מאושרת השלמת המכסה למכסה התחלתית , בכפוף להצגת הסכם שיווק למחלבה - החלטה 
, לאור בקשתם המשותפת של היצרנים, כמו כן. ליטר 250,111בהיקף של , באיזור עדיפות לאומי

יבוטל היתר האומנה והחלק היחסי ממכסת האומנה , במשקו של היצרן החדשעם תחילת הייצור 
 .תועבר לייצור במשקו

 
  -בקשה לאומנה של יצרן חדש  . 11

הבקשה סבירה מבחינת כמות היצרנים המאמנים והיכולת שלהם לייצר את כמות המכסה  - דיון 
 .ללא צורך בהשקעות

ה סבירה ובכפוף לקבלת אישור של כל שהועדה מוצאת כי הבק( א)12בהתאם לתקנה  - החלטה 
 .הבקשה מאושרת, אחד מהיצרנים המאמנים

 
לאחר העברת רישום זכויות במשק ובחינת עמידה בתנאי הקבועים בהסעיף ם מכסה עדכון רישו .11

 .5111 -א "התשע, לחוק תכנון משק החלב( ג)3
 

 בקשה לאומנה . 15
 .אושרה בקשת היצרנית לפירוק השותפות, בישיבה קודמת - רקע 
 .ב"רצ -היצרנית הציגה תכנית לחזרה לייצור חלב במשקה  
שנים בלבד  7 -יש להבהיר ליצרנית כי האומנה מוגבלת ל . 5112נה לשנת מאושרת אומ - החלטה 

 .וכי לאחר אומנה לא ניתן להתקשר בשותפות
 

  - 5112החלטה בעניין גריעת מכסה בגין תת ביצוע לשנת  . 17
, 5112 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב ( א)6בהתאם לתקנה  -רקע  

מכתבים , לב אשר ועדת המכסות רשאית להפחית את מכסתם בגין תת ביצוענשלחו ליצרני הח
 . בדבר הכוונה להפחית את מכסתם וניתנה להם אפשרות לטעון טענותיהם

 
יצרנים שעל פי החלטת הועדה מיום נערך דיון והתקבלו החלטות פרטניות בעניינם של ( 1) 

 .לטהם קבלת החהתבקשו להעביר תכנית ייצור בטר 16/5/51112
 
שלחו טענותיהם בלכוונת הועדה לגרוע את יצרנים שנערך דיון והתקבלו החלטות בעניינם של ( 5) 

 .מכסתם בגין תת ביצוע
 
בישיבת הועדה , וחלט להפחית את מכסתםיצרנים שהנערך דיון והתקבלו החלטות בעניינם של ( 7) 

 .ופנו בבקשה לדיון חוזר 16/5/5112מיום 
 

  -ולא עמדו בתנאים הנדרשים להחזר הגריעה  5117נגרעה בגין תת ביצוע בשנת  יצרנים שמכסתם . 12
 .יועבר לדיון בישיבה הבאה 


