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   שחר אור גבע  :משקיף
 

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

 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 
 4510/10401ישור פרוטוקול ישיבה מיום א .0

 . הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה

 

   -אומנה ליצרנים חדשים  .5
  . בפניה הוועדה אינה מאשרת את ההסכם שהוצג - החלטה

על המשק , /510 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב ( א)/0בהתאם לתקנה 
 . המאמן להיות סמוך למשקו של היצרן החדש

 

  - יצרנים ממושב אחיהוד /אישור שותפות בין  .3
הועדה מאשרת את הסכם השותפות בין היצרנים ובהתאם לנסיבות שפורטו בבקשת  – החלטה

לתקנות תכנון ( ב)01לתקנה  יצרנים בהתאם /מאשרת הועדה שותפות לייצור חלב בין , היצרנים
 . /510 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)משק החלב 

 על היצרנים להציג אישור בדבר רישומה של, לצורך רישומה של השותפות ותחילת ייצור במסגרתה
 . אצל רשם השותפויות והסכם שותפות חתום על ידםשותפות שאינה מוגבלת 

וועדת המכסות . ועים בהסכם השותפות ועל פי דיןבתנאים הקבכי על היצרנים לעמוד , יודגש
רשאית לבטל את השותפות במידה ומצאה כי היצרנים אינם עומדים בתנאים הקבועים בהסכם או 

 . בדין
 

 הארכת מועד להגשת היתר בנייה -יצרן חדש  ./
 . להצגת היתר הבנייה, 04145102ן הארכת מועד עד ליום יש לתת ליצר -החלטה 

תשקול הוועדה , ובהתאם להתקדמות שתוצג על ידי היצרן, היתר בנייה במועד במידה ולא יוצג
 . האם להאריך את מועד הגשת ההיתר בתקופה נוספת
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 אישור שותפות בין חברי אגודה יצרנית  .2
חלקו היחסי של כל חבר כפי מאושרת בקשת חברי האגודה כי המכסה תחולק בהתאם ל - החלטה

יש להבהיר לחברים כי עם הכרתם כיצרני חלב במסגרת שותפות , תיחד עם זא. שהוצג על ידם
המכסה שתקבע להם היא אישית ואינה ניתנת להעברה בין היצרנים השותפים אלא , היצרנים

לתקן את הסכם  עליהם. פרישה מייצור חלב על פי הכללים הקבועים בעניין זהבמקרה של 
 . שק על דורון חביב כפי שצוין לעילהשותפות בהתאם לכך ולהציג את אישור הזכויות במ

 

  - ממושבים סמוכים יצרנים 3בקשה לשותפות בין  .1
 . הועדה מאשרת עקרונית את הקמת השותפות בין היצרנים - החלטה

להסכם יבוטל והצדדים יתחייבו לרשום ( ד)2לפיו סעיף , על היצרנים להגיש הסכם שותפות מתוקן
לתקנות תכנון משק החלב ( 1()ג)51כאמור בתקנה  ,על שם השותפות את כל המקנה בבעלותם

 ./510 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)
על היצרנים להציג הסכם חתום על ידי הצדדים ואישור רישומה של , לאחר תיקון ההסכם כמבוקש

 .כשותפות שאינה מוגבלת, השותפות אצל רשם השותפויות
יוכלו היצרנים לא , יצרנים שאינם מאותו מושבשותפות בין היות ומדובר בכי , יש להבהיר ליצרנים

 . להגדיל את מספר היצרנים בשותפות

 

 .בקשה לקבלת מכסה במסגרת הליך ניוד של יצרנים קטנים .7
  - החלטה
היצרנים הזכאים ובהתאם  תיהיה זכאי לקבלת מכסה בהליך זה בהתאם לרשימ 5102בשנת 

יהיו זכאים , מנות מכסה במסגרת הליך זהלא קיבלו כלל אשר החלטת ועדת המכסות כי יצרנים ל
 . למנת מכסה בסבב הנוכחי

 

 -זכאות לקבלת מכסה לייצור במסגרת אומנה  .1
נקבע כי יצרן , /510ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב ( א)51בתקנה  - רקע

 . זכאי לקבלת מכסה לייצור באומנה במידה ובשנה החולפת ייצר את מלוא מכסתו
 .מהמכסה בלבד 011%אין בתקנה התייחסות ליצרן בתת ביצוע ויש לבחון האם נדרש ייצור של 

ניתן לראות בייצור , היות וייצור החלב לא ניתן לתכנון מדויק, לעמדת רב חברי הועדה - החלטה
קביעת )תכנון משק החלב לתקנות  51מהמכסה כייצור מלוא המכסה לעניין תקנה  12%של לפחות 

 .  זכאות לקבלת מכסה באומנה, ולהציע ליצרנים שיעמדו בתנאי זה /510 -ד "התשע, (לבמכסות ח

 

 באופן זמני בהתאם להחלטת בית משפט בקשה להארכת אישור רישום מכסה  .1
 . משך רישום המכסה באופן זמנימאשרים ה  -החלטה 

 

 מכסה חלקית לשותפות או אומנה תבקשה להעבר .01
 . עברת מכסה חלקית לייצור בשותפותהוועדה אינה מאשרת ה - החלטה

במידה ויחליט הקיבוץ  . תחשב כחלק מהמכסה לכל דבר וענייןמכסה המועברת במסגרת הליך ניוד 
 . יוכל לנייד גם את מנת המכסה שיקבל במסגרת הליך העברת מכסה, לנייד את מכסתו
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 אישור העברת מכסה בין שותפים והיתרה במסגרת הליך ניוד   .00
  - החלטה

יש לבחון שוב את עמדת , לאור החשש שהועלה בדבר הגשת הבקשה שלא על ידי היצרנית הרשומה
 . בטרם תאושר העברת המכסה, היצרנית ביחס לניוד מכסתה

 

 המתקיים במגזר השיתופיניוד הבקשה לקבלת מכסה במסגרת הליך  .05
תקנות אם למכסה בהתהועדת המכסות פועלת לניוד . הועדה אינה מקבלת הבקשה - החלטה

, (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר)תקנות תכנון משק החלב  -שהותקנו בעניין זה 
  .5102 -ה "התשע

 

 בקשה לאומנה .03
יש להוציא מכתב ליצרנים השותפים כי , כמשתמע מהבקשה, בעניין פירוק השותפות -והחלטהדיון 

 .ימים 31להם זכות טיעון של  בכוונת ועדת המכסות לפרק את שותפות היצרנים ולאפשר
ולוח זמנים להקמת הרפת על היצרנית להציג בקשה מפורטת , באשר להיתר האומנה המבוקש

יש להבהיר ליצרנית כי לאחר היתר , כמו כן .במשקה בטרם תתקבל החלטת הועדה בעניין זה
 . אומנה לא ניתן לקבל היתר לשותפות בין יצרנים במשקו של אחר

 

 עדכון - 5103נת החזר גריעה מש ./0
נגרעה מכסה מיצרנים שהיו בתת ביצוע בהתאם לנוהל בעניין תת ביצוע מתמשך  5103בשנת  - רקע

ביחס לייצור  01%פוף לשיפור בייצור של לפחות כהמכסה נשמרה לזכות היצרנים ב. 5100משנת 
 ./510עד סוף שנת , בשנה קודמת

אכן שיפרו את  /510ריעה היצרנים שבשנת זכאים להחזר הג, /510בבחינת נתוני הייצור משנת 
 .5103ומעלה ביחס לייצור בשנת  01%הייצור ב 

יקבלו מכתב לפיו בכוונת ועדת המכסות לבטל הזכאות , יצרנים שלא עמדו בתנאי זה - החלטה
 .ימים /0לקבלת המכסה שנגרעה ולאפשר להם זכות טיעון של 

 

 בין יצרנים ממושבים שוניםבקשה לשותפות  .02
  - ההחלט

הוועדה אינה מאשרת הבקשה שכן הנסיבות בגינן ניתן לאשר שותפות של למעלה משלושה יצרנים 
  . לתקנות קביעת מכסות חלב והיצרנים אינם עומדים בתנאים אלו (ב)01מפורטים בתקנה 

 

 לשותפות במסגרתה מבוקש לקבל היתר לחליבה משותפת בקשה .01
 

אך כ "נות שנשמעו בעניין זה על ידי היצרנים ובהוועדה שמעה ובחנה את הטע - והחלטה דיון
קביעת )לתקנות תכנון משק החלב ( /()ב)52מצאה כי לא תוכל לחרוג מהמגבלה הקבועה בתקנה 

לפיה היתר לחליבה משותפת במכון חליבה אחד יכול להינתן ליותר  , /510 -ד "התשע, (מכסות חלב
 . משבעה יצרנים בסך הכל

 


