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חברי הועדה:
משקיף:
משתתפים נוספים:

מיכל קראוס ,הלל מלכה ואהוד אלפרט
פרץ שורק
אלי ג'ורנו ,עו"ד עילית סקפה לנדאו ,דורית אשכנזי

להלן הנושאים שהועלו לדיון;
 .0אישור פרוטוקול ישיבה מיום 91/9/9102
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה הנוכחים.
 .0בקשה לפירוק שותפות
רקע  -דיון לגבי מועד פירוק השותפות .היצרנים הוזמנו לישיבה
דיון והחלטה  -מעיון בהסכם בין הצדדים ,אין כל התייחסות למועד ההודעה על הפסקת
השותפות ולמועד פירוק השותפות .במידה והשותפים יגיעו להסכמה על פירוק השותפות
במועד מוקדם יותר ,יודיעו זאת לוועדה.
 .3בקשה לדחיית מועד סגירת הרפת של יצרן פורש
רקע  -היצרן הגיש בקשה לפרישה מייצור חלב בהליך האחרון וצריך להפסיק את ייצור החלב
עד סוף החודש .בפנינו בקשת היצרן לקבל הארכת מועד של שבועיים לסגירת הרפת כאשר
לטענתו ,היות והוא נמצא בשותפות שמתקיימת במשקו ועל מנת למכור ולהעביר את הפרות
המשויכות אליו בלבד ,הוא נדרש לבצע בדיקות דם של כל העדר וטרם קיבל את תשובות
המעבדה .היות והוא חושש שההליך ייארך מעבר למועד הוא מבקש הארכת מועד של
שבועיים .היצרן מציין שיעשה מבחינתו את כל המאמצים לסיים את הליך סגירת הרפת עד
סוף החודש .רצ"ב בקשתו.
החלטה – מאושרת הארכת מועד סגירת הרפת בשבועיים נוספים בשל הנסיבות המיוחדות
שפורטו על ידי המבקש והנסיבות שבגינן הוא נזקק להארכת מועד אינן תלויות בו.
 .4בקשה להמשך חליבה ברפת קיימת של יצרן שותף לאחר פרישת בעל המשק מייצור חלב
רקע  -המבקש הוא יצרן המייצר במסגרת היתר שותפות והשותף שהרפת נמצאת במשקו פרש
מייצור חלב בהליך האחרון.
מבוקש לאפשר ליצרן להמשיך את ייצור החלב ברפת הקיימת ,על אף שהיא אינה במשקו,
באופן זמני עד להקמת שותפות עם יצרן אחר במושב.
דיון  -על פי הדין ,על יצרן חלב לייצר את מכסתו במשקו או במשקו של אחר בהיתר של
הוועדה בלבד ,בהתאם לסעיף (1ה) לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א ( 0200 -היתר שותפות
או היתר אומנה) .בפנינו בקשה לאפשר את הייצור באופן זמני ,לאור הנסיבות שנוצרו עקב
פרישת היצרן השותף.

החלטה  -הוועדה מאשרת את הבקשה באופן זמני ,למשך  3חודשים .היות ולא מדובר
בהקמת רפת אלא בהמשך פעילות רציפה של היצרן ברפת פעילה ועד להתארגנות קבועה של
המשך ייצור כנדרש על פי דין ,אין מניעה לאשר הבקשה.
 .5בקשה להמשך חליבה ברפת קיימת של יצרן שותף לאחר פרישת בעל המשק מייצור חלב
רקע  -המבקש הוא יצרן המייצר במסגרת היתר שותפות עם יצרן שהרפת במשקו ואשר פרש
מייצור חלב בהליך האחרון.
מבוקש לאפשר ליצרן להמשיך את ייצור החלב ברפת הקיימת ,על אף שהיא אינה במשקו,
באופן זמני עד להקמת שותפות עם יצרן אחר במושב.
דיון  -על פי הדין ,על יצרן חלב לייצר את מכסתו במשקו או במשקו של אחר בהיתר של
הוועדה בלבד ,בהתאם לסעיף (1ה) לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א ( 0200 -היתר שותפות
או היתר אומנה) .בפנינו בקשה לאפשר את הייצור באופן זמני ,לאור הנסיבות שנוצרו עקב
פרישת היצרן השותף.
החלטה  -הוועדה מאשרת את הבקשה באופן זמני ,למשך  3חודשים .היות ולא מדובר
בהקמת רפת אלא בהמשך פעילות רציפה של היצרן ברפת פעילה ועד להתארגנות קבועה של
המשך ייצור כנדרש על פי דין ,אין מניעה לאשר הבקשה.
 .6בקשה לצירופו של יצרן לשותפות קיימת במושב בין ארבעה יצרנים
רקע  -הרפת של היצרן המבקש נמצאת בשטח המושב והוא מהיצרנים הבודדים שלא העבירו
את הפעילות למתחם הרפתות באחיהוד .היצרן נמצא בתת ביצוע מתמשך ונמצא ברשימת
היצרנים שיש לדון בהפחתת מכסתם לשנת .0202
בפנינו בקשתו להצטרף לשותפות קיימת בין ארבעה יצרנים  -רצ"ב טיוטת הסכם שותפות.
החלטה – הוועדה מאשרת את השותפות בין ארבעת היצרנים .היצרן נמצא בתת ביצוע
מתמשך והיכולת שלו להמשיך בייצור חלב ברפת הקיימת היא בעייתית ,בין היתר ,מבחינת
עמידה בייצור מכסתו ותנאי הייצור .קיימות נסיבות חיצוניות נוספות שהביאו לפגיעה
ביכולת הייצור של היצרן ברפת הקיימת והצטרפותו לשותפות הקיימת ,תוך שמירה על
מעמדו כיצרן חלב ,היא חיובית.
על היצרנים השותפים להציג הסכם שותפות חתום על ידם וכן לרשום את השותפות כשותפות
שאינה מוגבלת (להוסיף את היצרן הנוסף לשותפות הקיימת).
 .7בקשה להארכת מועד הזכאות לקבלת מכסה
רקע  -הנ"ל קיבלו זכאות למכסה בשנת  .0202הם ביקשו וקיבלו ארכה להצגת היתר בנייה עד
ליום  .0///0202כעת רצ"ב פנייתם לקבלת ארכה נוספת.
לטענתם ,בשל אי הוודאות במשק החלב ועקב עיכוב בקבלת החלטת בשל הבחירות ,אין
באפשרותם לקבל החלטות בשלב זה והם מבקשים ארכה של שנה נוספת להצגת היתר
הבנייה .בכוונתם להקים את הרפת בצמידות לרפת גלאון ולבקש היתר לחליבה משותפת.
דיון – על מנת לקבל החלטה לגבי הארכת המועד ,על המבקשים להציג את התכנית שלהם
להקמת הרפת ולקבל אישור עקרוני להקמת הרפת כמבוקש על ידם בסמיכות לרפת קיימת.
 .8בקשה לשותפות בין  3יצרנים
רקע  -כל אחד מהיצרנים המבקשים מייצר באופן עצמאי במשקו .מבקשים להקים שותפות
בין שלושתם.
בפנינו טיוטת הסכם שותפות בין היצרנים וכן מפת דרכים המציגה דרך נסיעה בין המשקים
שהיא פחות מ  32 -ק"מ.

החלטה – הוועדה מאשרת השותפות המבוקשת ,בהתאם לטיוטת הסכם השותפות שהוצג
לוועדה ,בכפוף לתיקון בסעיף  2להסכם לפיו כל הסכמה אחרת בין הצדדים כפופה גם
לאישורה של וועדת המכסות .לצורך קבלת היתר השותפות ,על היצרנים להציג הסכם
שותפות חתום (מקורי) וכן להירשם כשותפות שאינה מוגבלת ברשם השותפויות.
 .2מכסת חלב על שם יצרן שנפטר  -דיון בעניין המשך רישום המכסה
רקע  -המכסה רשומה על שם היצרן המנוח וטרם הועברה על שם הממשיך במשקו .המכסה
מיוצרת במסגרת שותפות שהייתה קיימת עוד קודם עם הוריו של היצרן המנוח.
קיימת מחלוקת משפטית בין  0צדדים והנושא נמצא בגישור ועדיין אין החלטה ואין הסכמה
בין הצדדים לעניין המכסה.
רצ"ב מכתב הבהרה שהוצא לצדדים לצורך הבהרת המצב המשפטי גם בפני המגשר.
החלטה -
יש להודיע לצדדים כי עליהם להציג לוועדה מיהו הממשיך במשק עד סוף השנה .במידה ולא
תוצג הסכמה לגבי הממשיך הזמני במשק עד להכרעה שיפוטית ,הוועדה תשקול את פעולתה.
הוועדה לא תוכל להמשיך את הקצאת המכסה על שם היצרן המנוח.
 .01הודעה על כוונה לגריעת זכאות למכסת חלב
רקע  -היצרן קיבל זכאות למכסה בשנת  0200ולאחר הצגת היתר בנייה קיבל היתר אומנה
במשך  3שנים עד סוף שנת  .0202בשנת  0202לא הוקצתה ליצרן מכסה ולאחר ביקור של
מדריך שה"מ ,חבר הוועדה הלל מלכה ,הודענו לו על כוונת הוועדה לגרוע את זכאותו לקבלת
המכסה.
רצ"ב תגובתו בכתב לעיון הוועדה.
החלטה – ראשית ,יש להבהיר למבקש ,כי לא ניתן לאשר לו היתר אומנה לתקופה נוספת.
בשלב זה ,על אף שלא הוצגה התקדמות בבניית הרפת ,הוועדה מאשרת הארכת הזכות בחצי
שנה ,עד סוף חודש אוגוסט ,ובלבד שהיצרן יציג בתום התקופה האמורה ,סיום הקמה של
סככה לאכלוס של לפחות  02פרות (כ  0,022 -מ"ר).

