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להלן הנושאים שהועלו לדיון;
 .0אישור פרוטוקול ישיבה מיום 01/0/9102
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה הנוכחים.
 .9יצרנים חדשים  -קול קורא - 9102
סיכום החלטות הוועדה בשלושת הבקשות שהובאו בפניה.
(א) המבקש הגיש בקשה לאחר המועד ובהתאם להחלטת הוועדה מישיבה קודמת,
קיבל הודעה בכתב בדבר החלטתה של ועדת המכסות לפסול בקשתו.
(ב) בית ספר חקלאי אלוני יצחק יקבל הודעה בדבר זכאותו למכסת חלב  +מתווה
להקמת הרפת.
(ג) בית ספר חקלאי /מקצועי "ימינו כקדם" בכפר זיתים  -טרם התקבלה תשובה
לעניין בדיקת הזכאות בקרקע.
החלטה – היות ואין מבקש נוסף ולא נדרשת הגרלה לקביעת זכאות ,יש מקום
להודיע למנהל בית הספר כי עליהם להציג בתוך  01ימים זכות בקרקע ,על שם בית
הספר לצורך הקמת הרפת (מדובר בקרקע חקלאית של כ –  01דונם).

 .3בקשה לשותפות בין שני יצרנים -
רקע  -על פי הבקשה ,היצרנים מבקשים להקים שותפות כאשר לטענתם המרחק
בין הישובים הוא פחות מ  01 -ק"מ .מבדיקתנו עולה כי מרחק הנסיעה הוא כ 01 -
ק"מ ולכן היצרנים התבקשו להציג דרך נסיעה אפשרית של עד  01ק"מ על מנת
לעמוד בדרישת המרחק.
דיון  -על פי ההיכרות של הנוכחים את המקום ואת דרכי הנסיעה המקוצרות,
מבוקש לבצע בדיקה נוספת של דרכים חלופיות בטרם תינתן החלטה.
החלטה – במידה ויוצג כי מרחק הנסיעה הוא עד  01ק"מ ,הוועדה מאשרת את
השותפות בכפוף לתיקונים הנדרשים בהסכם שהוצג ורישומה של השותפות
כשותפות שאינה מוגבלת.
במידה והמרחק הוא מעל  01ק"מ ,הוועדה אינה מאשרת השותפות.

 .4הליך העברת מכסות חלב  -עדכון
רקע  -בהתאם להחלטת הועדה ,פורסם הליך להעברת מכסות בקר כאשר המועד
האחרון להגשת בקשות לפרישה מייצור חלב וקבלת מכסה ,נקבע ליום .05/5/502
הוגשו  00בקשות לפרישה בהיקף כולל של  0.2מיליון ליטרים.
מנגד ,הוגשו  27בקשות לקבלת מכסה בהיקף כולל של כ  00 -מיליון ליטרים.
הודעה על כך שההליך הסתיים במחיר הראשוני 5.0 ,ש"ח לליטר ,פורסמה בחלב
שלנו.
בפנינו בקשה של יצרנית שלא לכלול את בקשתה להשתתף בקבלת מכסה במסגרת
ההליך .ההודעה נמסרה טלפונית ונשלחה בכתב בהודעת ווטסאפ ביום ראשון
האחרון -רצ"ב.
החלטה  -היות והבקשה התקבלה לפני שנשלחה הודעה בדבר תוצאות ההליך,
בקשתה לא תילקח בחשבון ברשימת המבקשים לקבלת מכסה.
 .5בקשה לקבלת אומנה חלקית בשל התפרצות מחלה והטלת הסגר
רקע  -בעקבות התפרצותה של מחלת הברוצלה ,המתת פרות והטלת הסגר ,קיבלנו
בקשה לקבל היתר לאומנה חלקית.
דיון  -אנו ערים לצורך במתן מענה למצבים של התפרצות מחלה ,המתה של חלק
גדול מהעדר והטלת הסגר .מסיבה זו ,אנו מקדמים תיקון של תקנות תכנון משק
החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  ,5100 -על מנת לאפשר לוועדת המכסות
לתת היתר אומנה חלקי במצבים כאמור .יחד עם זאת ,על פי הדין הקיים היום
ועד לתיקון המבוקש ,וועדת המכסות אינה מוסמכת לתת היתר כאמור.

 .1בקשה לשותפות בין שני קיבוצים
רקע  -רצ"ב טיוטת הסכם שותפות .היצרנים קיבלו היתר לחליבה משותפת וכעת
מבקשים לאחד את הייצור לייצור משותף.
דיון  -טיוטת ההסכם שהושג בין הצדדים מאושרת.
החלטה  -מאושרת השותפות כמבוקש בכפוף להצגת הסכם חתום על ידי הצדדים
ורישומם כשותפות שאינה מוגבלת אצל רשם השותפויות .מועד תחילתה של
השותפות ייקבע לאחר הצגת המסמכים כאמור ובהתאם להודעת הצדדים על
תחילת ייצור משותף.
 .7בקשה לפירוק שותפות
רקע  -בפנינו הסכם שנערך בין היצרנים השותפים לפירוק השותפות ביניהם.
במסגרת ההסכמה בין הצדדים ,הוחלט להעביר חלק מהמכסה מיצרן אחד לשני.
דיון  -היצרנים אינם רשאים להגיע להסכמות הנוגעות לחלוקת המכסות וכל עניין
שבסמכותה הבלעדית של ועדת המכסות .כמו כן ,לא ניתן "לפצל" מכסת חלב
ולהעביר חלק ממכ סה ליצרן שותף אלא במקרה של פרישה מייצור חלב ואז היצרן
השותף ,זכאי לקבל חלק מהמכסה.
החלטה  -לא ניתן לקבל בקשה להעברת המכסה בין היצרנים כפי שמבוקש .במידה
והיצרן אינו מבקש לפרוש מייצור חלב ,לא ניתן לאשר העברת חלק ממכסתו.
באשר לפירוק השותפות ,הוועדה מקבלת הבקשה לפירוק אך מועד הפירוק יחל
החל מהפסקת הייצור המשותף ,מועד שעליו יכולים להסכים הצדדים ולהודיע
לוועדת המכסות .הצדדים רשאים להגיע לכל הסכמה אחרת הנוגעת לפירוק
השותפות ביניהם שאין בה שינוי מעמדם כיצרני חלב והיקף המכסה של כל יצרן.
 .7בקשה לשותפות בין  5יצרנים שותפים ליצרן נוסף ממושב סמוך
רקע  -היצרנים נמצאים בשותפות יצרנים מאושרת ומבקשים לצרף את יצרן נוסף
כשמרחק הנסיעה בין המושבים הוא כ  8 -ק"מ בלבד .רצ"ב טיוטת הסכם שותפות
בין הצדדים.
היצרן הנוסף היה שותף בשותפות שפורקה וכעת אינו מייצר חלב.
החלטה  -השותפות מאושרת כמבוקש בכפוף להצגת הסכם חתום על ידי הצדדים
ורישומה של השותפות כשותפות שאינה מוגבלת.
 .2הפחתות מכסה בגין תת ביצוע - 5102
רקע  -מצורף קובץ אקסל ובו רשימת יצרנים ,שעל פי תקנה  0לתקנות תכנון משק
החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  ,5100 -הם נמצאים בתת ביצוע מתמשך ועל
הוועדה להחליט האם להפחית את מכסתם .מדובר ביצרנים שמשך  0השנים
החולפות נמצאים בתת ביצוע של  8%ומעלה או ביצרנים שבשנת  5108היו בתת
ביצוע של  02%ומעלה ובשנת  5107לא שיפרו את הייצור לפחות ב .01% -
בטרם יישלח ליצרנים מכתב בדבר הכוונה של וועדת המכסות להפחית את
מכסתם ,בחנו את הנתונים של היצרנים המופיעים ברשימה והוחלט כדלקמן;

א) יצרנים שאינם בתת ביצוע מתמשך במשך  0שנים ונמצאים ברשימה בשל תת
ביצוע בשנת  5108של למעלה מ  02% -אך שיפרו את הייצור בשנת  ,5107אף אם
לא ב  ,01% -מכסתם לא תופחת השנה.
ב) כל יצרן שנמצא בתת ביצוע במשך  0שנים אך בשנת  5107שיפר ייצור ב 8% -
ומעלה ,מכסתו לא תיגרע בשנה זו.
ג) יצרנים שהיקף תת הביצוע לאורך שלושת השנים הוא כ  ,7% -מכסתם לא
תופחת השנה  -קיים יצרן אחד בלבד.
ד) לגבי יצרנים שנערך בעניינם דיון פרטני ,לא תופחת המכסה בהתאם להחלטת
הוועדה.
ח) יתר היצרנים ברשימה ,כ –  01יצרנים ,יקבלו מכתב בדבר הכוונה להפחית את
מכסתם ויקבלו הזדמנות להעביר טענותיהם בטרם הוועדה תדון בעניינם ותקבל
החלטה לעניין הפחתת מכסתם.
 .01היתר לחליבה משותפת בין קיבוצים -
רקע  -ה ציגו טיוטת הסכם לחליבה משותפת וכן תשריט של תכנון הרפת ביחס
למכון החליבה הקיים.
הוזמנו לישיבה של "צוות חלב"  -רצ"ב פרוטוקול.
החלטה – ניתן בזאת אישור עקרוני לחליבה משותפת בין הצדדים .האישור הינו
בכפוף לעמידה בתנאים לחליבה משותפת על פי דין וביניהם ,זכויות בקרקע על שם
הקיבוץ ,היתר בנייה על השטח של אותו קיבוץ להקמת הרפת והתנאים הנדרשים
לחליבה משותפת במכון החליבה (שביל הולכה ומיכל חלב נפרד) וכן ייצור חלב
עצמאי על ידי כל אחד מהצדדים .בהתקיים כל התנאים ,הוועדה תאשר חליבה
משותפת כמבוקש.
 .00העברת מכסת חלב באופן זמני
רקע  -היצרן נפטר כאשר המכסה שהוקצתה לו מיוצרת בשותפות עם מספר
יצרנים במושב .בפנינו תעודת פטירה ,תצהיר של היצרן בדבר העברת המשק
והמכסה לבנו וכן בקשה לצו קיום צוואה לפיה המשק יועבר לבנו.
לפי הדווח של המדריך ,מאיר רייכמן ,המבקש מתגורר ביישוב אך היות והרפת
אינה במשקו ,לא ברורה זיקתו למשק.
החלטה  -המכסה תירשם באופן זמני על שם בנו של היצרן כממשיך במשקו של
היצרן .על היצרן הממשיך להציג בתוך  01ימים הסכם לייצור משותף עם היצרנים
השותפים ,לאישורה של וועדת המכסות.

 .05העברת מכסה מיצרנית שנפטרה לבנה ,באופן זמני עד להעברת אישור זכויות
בקרקע
רקע  -היצרנית הרשומה נפטרה ובפנינו בקשה להעברת המכסה על שם בנה.
הוצגה תעודת פטירה ,ובקשה לצו קיום צוואה לפיו הוא הממשיך במשק .המכסה
מיוצרת במשק ללא שותפות והבן מוכר כמי שמפעיל את הרפת בפועל .בנוסף ,יש
גם אישור ביקור של המדריך ,גברי פרץ ,במקום.
החלטה  -המכסה תירשם באופן זמני על שם רן יצחקי.
 .00העברת מכסה מיצרנית רשומה לבנה
רקע  -בפנינו בקשה של היצרנית הרשומה להעברת המכסה על שם בנה ורעייתו,
כאמור.
מציגים אישור על העברת הזכויות בקרקע וכן יש אישור של המדריך ,גולן יעקב על
כך שהנ"ל מתגורר במשק ועובד ברפת.
החלטה  -בהתאם לתקנה  02לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב),
התשע"ד  ,5100 -מועברת המכסה כמבוקש.

 .00העברת מכסה מהיצרנית הרשומה לבנה-
רקע – לאחר פגישה שהתקיימה במשרדנו עם בנה של היצרנית הרשומה ,מועלית
בקשת היצרנית להעברת מכסה.
דיון והחלטה  -המבקש עוסק בפועל בייצור מכסת החלב על שם אמו .על מנת
להסדיר את הקצאת המכסה והיות ומדובר בשני משקים סמוכים שהרפת נמצאת
למעשה בשניהם ,מבוקש כי רפת החליבה ,סככת החולבות ומכון החליבה יהיו
בשטחו של המבקש ובהתאם לבקשת היצרנית הרשומה ,להעביר את מכסת החלב
על שם בנה ,תועבר המכסה כמבוקש.

 .02בקשה לשותפות יצרנים בין יצרנים באותו מושב
רקע – בפנינו בקשת היצרנים להקים ביניהם שותפות לייצור חלב ולקבל את
אישורה העקרוני של הוועדה לעניין זה.
דיון  -אין מניעה לאשר שותפות בין היצרנים במידה ויציגו הסכם לאישורה של
הוועדה ובכפוף לתנאים הבאים:

(א) על היצרנים להסדיר את שיווק החלב על ידם למחלבה אחת .כיום משווקים
היצרנים לשתי מחלבות שונות ,ועליהם להסדיר את ההסכמים עם המחלבות כך
שבמסגרת השותפות הם יוכלו לשווק למחלבה אחת.
(ב) היות ואחד היצרנים הוא חלק מאגודה ייצוגית במושב ועל מנת להקים
שותפות ,עליו להודיע לאגודה על יציאתו מהאגודה ולהמציא לנו אישור על כך.
בכפוף לאמור ,ולאחר הצגת הסכם לאישורה של וועדת המכסות ,יהיה על הצדדים
להירשם כשותפות בלתי מוגבלת.

 .00בקשה לשותפות יצרנים מאותו מושב
רקע  -בפנינו טיוטת הסכם שותפות .ליצרנית מונו אפוטרופסים ומבוקש לאשר
את השותפות כאשר בנה של היצרנית ,אשר מונה כאפוטרופוס ,יפעיל מטעמה את
הרפת וימשיך לעסוק בשמה בייצור מכסת החלב.
החלטה  -אין מניעה לאשר השותפות כמבוקש .יחד עם זאת ,יש להבהיר בהסכם
מי מונה כאפוטרופוס ומי יעסוק בשמה של היצרנית בייצור החלב .במידה ובנה
של היצרנים הוא האפוטרופוס וכן מי שבאמצעותו יבוצע ייצור החלב במסגרת
השותפות ,יש לרשום זאת בהסכם .כמו כן ,יש לצרף את המינוי לאופוטרופסות.
לאחר אישור השותפות כאמור ,יהיה על הצדדים לרשום את השותפות כשותפות
שאי נה מוגבלת אצל רשם השותפויות ולהציג אישור בדבר הרישום לוועדת
המכסות.
 .08בקשה לשותפות בין  5יצרנים מאותו מושב
רקע  -רצ"ב הסכם שותפות לאישורה של הוועדה.
החלטה  -השותפות מאושרת כמבוקש בכפוף להצגת אישור בדבר רישומה
כשותפות שאינה מוגבלת.

