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 .  ואהוד אלפרט גבי עדין, מיכל קראוס : חברי הועדה, נוכחים
 

 . פרץ שורק  :משקיף
 

 .ד עילית סקפה לנדאו"ועו  דורית אשכנזי: משתתפים נוספים
 
 

 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 
 50510579אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .1

 .  יישלח להלל מלכה לחתימה וסריקה, הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי ה חברים

 

  0קשה לביטול החלטה בעניין העברת מנת מכסה בהליך ניוד ב .5
 5102עד  5102העברת מכסות בשנים )לתקנות תכנון משק החלב  09 -ו  01בהתאם לתקנות  -דיון 

נשלחה ליצרן הודעה , 5102 -ד "התשע, (הוראת שעה()בענף הבקר 5102ומדיניות הפיתוח לשנת 
לצורך קבלת מנת המכסה על היצרן  .והמועד להעברת התשלום בעדהבדבר מנת המכסה המועברת 

" סנקציה"העובדה כי לא נקבעה בהודעה ה. תשלום המבוקש במועד שנקבע לכךהיה להעביר את ה
אינה מזכה את היצרן להעביר את התשלום במועד מאוחר מהמועד , על אי העברת התשלום במועד

 . שנקבע לכך
  - החלטה

חשיבות העמידה במועדים הנקבעים על ידי ועדת המכסות והיות , לאור הנסיבות כפי שפורטו
ובהתאם להחלטת ועדת המכסות התשלום עבור המכסה כבר הועבר על ידי מועצת החלב ליצרן 

כ היצרן ואינה מוצאת מקום "הועדה אינה מקבלת את הטענות כפי שהועלו במכתבו של ב, הפורש
כפי שהתקבלה בישיבתה , עניין ביטול השתתפות בהליך ניוד מכסות רבעונילבטל את החלטתה ב

 . 59995102מיום 
 . כי החלטה זו ניתנה באשר לכל היצרנים אשר לא העבירו את התשלום במועד שנקבע לכך, יצוין

 
 בקשה לקבלת מנת מכסה בהתאם להחלטת ועדת הערר . 3
 
כאשר , הועדה מקבלת את הצעת ועדת הערר ותפעל להמליץ על חלוקת המכסה בהתאם - החלטה 

מובהר כי בכל מקרה כפופה ועדת המכסות להחלטה שתקבע . יוחלט על הגדלת המכסה הארצית
 . בתקנות מדיניות הפיתוח ככל שתהיה הגדלה במכסה הארצית הכוללת
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 בקשה לקבלת תוספת מכסה . 2
  -לטהוהח דיון 
קיימים טעמים המצדיקים , הועדה מוצאת כי בנסיבות המתוארות והיקף המכסה שניתן ליצרן 

ועדת המכסות לא , עם זאת. שנים שבה לא ניתנה להם כלל תוספת מכסה 2הגדלת מכסה לאחר 
תוכל להיעתר לבקשה להגדלת מכסה ללא הגדלה של המכסה הארצית ובהתאם לתקנות מדיניות 

תשקול ועדת המכסות הבקשה ותוכל , לכשתיקבע תוספת מכסה ארצית. יקבעוהפיתוח כפי שי
 .להמליץ על הגדלת המכסה

 
  ניםבקשה לביטול היתר אומנה של מאמ .2

  –דיון החלטה 
( 5()ד)59לא ניתן לקבל בקשה לביטול היתר אומנה שניתן ליצרן מאמן שכן על פי תקנה , ככלל

היצרן המאמן מתחייב להעביר את התשלום עבור מנת המכסה , לתקנות קביעת מכסות חלב
 . ללא תלות בייצור החלב בפועלהזמנית 

ה מחצי שנה ופניית כי במקרה זה מדובר בתוספת מכסה שאושרה לפני למעל, מעבר לכך יצוין
לאחר שעל פי נתוני הייצור שלהם הם אינם עומדים בייצור , היצרנים ברבעון האחרון של השנה

אינה סבירה ואינה מאפשרת העברת מכסה זו לאומנה על ידי יצרנים , המכסה שניתנה להם
 . אחרים

 
 
 בקשה לשימוש משותף במכון חליבה  . 2

 .תרשים+ ב הסכם "רצ
הועדה מאשרת עקרונית את בקשת היצרנים להקים מכון חליבה משותף ולבצע  - דיון והחלטה

על היצרנים להציג פרטים בדבר היקף קיבולת מכון החליבה . יצרני חלב 2חליבה משותפת של 
על כל יצרן להתחייב להפעיל רפת עצמאית במשקו כאשר במסגרת , ובמסגרת ההסכם ביניהם

נה למכון החליבה לצורך חליבה בלבד והחזרתו למשקו לאחר פעילותו באחריותו להעביר את המק
הסדרים בדבר התחזוקה של מכון החליבה ומיכלי העל היצרנים לפרט את , כמו כן. כל חליבה

 . החלב של כל יצרן
לא יהיה בתוקף ללא , על היצרנים לציין בהסכם כי כל הסכם נוסף או תוספת להסכם שיאושר

 . אישורה של ועדת המכסות
 

 בקשה לשותפות בין יצרנים  . 5
על פי )המרחק בין המושבים . מדובר בשני יצרנים המייצרים היום במשקם באופן עצמאי - רקע 

 .מ ולכן אין מניעה עקרונית לאישור שותפות"ק 5.2הוא ( בדיקה באתר מפה
 עיקרי ההסכם מקובלים ומשקפים שותפות בין יצרני חלב בהתאם לתקנות תכנון משק - דיון 

על הצדדים לציין בהסכם כי מדובר בשותפות בין . 5102 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)החלב 
לא ניתן להוסיף שותף נוסף אלא בהיתר . יצרני חלב בלבד וכך עליה להירשם אצל רשם השותפויות

יש לציין בהסכם כי כל תוספת להסכם מותנית באישורה של ועדת , כמו כן.  של ועדת המכסות
  .המכסות

עם התיקונים המבוקשים ולאחר רישומה של , לאחר הצגת הסכם חתום על ידי הצדדים - החלטה 
 . תאושר שותפויות בין יצרני החלב, השותפות כנדרש אצל רשם השותפויות
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 בקשה להארכת היתר אומנה  . 1
 
 הבקשה לקבל את כי לא ניתן נמצא , המבקש לאחר שהועדה שמעה את דברי – דיון והחלטה 

בניגוד לתקנה , במסגרתה מתבקשת ועדת המכסות לאשר הארכה של היתר אומנה בפעם השלישית
 .  5102 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב ( ג)51

ועדת המכסות פועלת באופן של מתן היתר אומנה שנתי עד לסיום השנה הקלנדרית ולא החל  
כך נמסר ליצרנים המבקשים . ל היצרנים המבקשים אומנהלכל, ממועד תחילתה של האומנה

 . ומובהר להם כי ניתן להאריך את האומנה לשנתיים נוספות בלבד
 
 
 היתר לחליבה משותפת+ לפירוק שותפות והקמת שותפויות חדשות על ידי היצרנים בקשה  . 9
 המבקשים ניתן אישור עקרוני לפירוק שותפות לצורך חליבה משותפת בין הצדדים  – החלטה 

ככל שהצדדים . בכפוף לעמידה בכל התנאים הנדרשים על פי דין והצגת הסכם חליבה משותפת
 . תדון ותאושר בהתאם לדין הקיים םבקשת, יציגו בהמשך בקשות להקמת שותפות

ים להגיש בקשה לפירוק שותפות ולהציג טיוטת הסכם על הצדד, לצורך אישור החליבה המשותפת 
תשריט של מיקום הרפתות ומכון החליבה לרבות ציון שביל +  לשימוש משותף במכון חליבה 

 . ההולכה מכל רפת 
 

  -במושב פטיש( שרה)מזרחי זרי , ל לאשתו"בקשה להעברת מכסה ממזרחי יונה ז . 01
 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  32 -ו  32בהתאם לתקנות  - החלטה 

, אין מניעה להעברת המכסה על שמה, לאחר שהוצג אישור זכויות במשק על שם מזרחי זרי, 5102
 .   כמי שמתגוררת במקום והרפת נמצאת במשקה

 
 עדכון -עברת מכסה זמנית בקשה לה .00

 .שוקר גאון -ל לבן "זמשוקר אפרים וכוכבה  
, 5102 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב )לתקנות תכנון משק החלב  32בהתאם לתקנה  - החלטה  

 .מועברת המכסה כמבוקש באופן זמני עד להצגת העברת מלוא הזכויות במשק על שמו של המבקש
 

 רפי'גרפי לבנה טל ורויטל 'מציפורה ג -בקשה להעברת מכסה לבן ממשיך במשק  . 05
הסוכנות )על אף שהיצרנית ביצעה מהלך של רישום בן ממשיך במוסדות הרלוונטיים  - החלטה 

הרי שמלוא זכויותיה במשק נשארו על שמה ולכן ועדת המכסות לא תוכל להיעתר , (היהודית
ועדת המכסות מחויבת להקצות את המכסה למי שיש את מלוא הזכויות במשק החקלאי . לבקשה

, 5102 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  32קבוע בתקנה למעט החריג ה
 . אז ההקצאה הינה זמנית בלבד לצורך המשך תקין של ייצור החלב ברפת, בעת פטירתו של היצרן

 
  

 


