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משקיף:
משתתפים נוספים: אליג'ורנו,דוריתאשכנזיועו"דעיליתסקפהלנדאו

להלן הנושאים שנדונו על ידי הוועדה:

 .0אישורפרוטוקולמיום 0/7/0101 -הפרוטוקולהועברלצדדיםואושראךטרםנחתם.
ייחתםעלידיהחבריםבישיבההבאהשתתקייםבמשרדנו.

 .0בקשהלהיתראומנה

אלי גורנו לא השתתף בדיון בעניין זה.
רקע-היצרןקיבלהיתראומנהבשנים.0102-0107
לאחר מכן ,היצרן חזר לייצור חלב במשקו למספר חודשים בלבד ולאחר מכן קיבל
היתרשותפותהחלמיום.0.1.01
השותפותהסתיימהביום0.2.01לבקשתהצדדים.
היצרןהגישבקשהלפרישהמייצורחלבבהליךהאחרוןאךהמכסהלאהועברההיות
והמחירשנקבעהיהנמוךמהמחירהמזערישנרשםעלידובבקשתהפרישה.
כעתמבקשהיצרןהיתראומנהנוסף.
ההחלטה תתקבל בישיבה הבאה לאחר פנייה נוספת ליצרן.
 .1הסמכהלפיסעיף1לחוקתכנוןמשקהחלב,התשע"א-0100
בסעיף 1לחוקהחלב, נקבעאיסורהשמדתחלבבמכסהוחלבעודףאלאבהיתרמאת
ועדתהמכסותאואחדמחבריהשהיאהסמיכהלענייןזה.
מדוברבהשמדותחלבשנדרשתמסיבותשאינןבריאותהציבור.
בשנת 0102הוועדההסמיכהאתמיכלקראוס,כיו"רהוועדה,להוציאהיתריהשמדה
כאמור ועם סיום תפקידה ,מוצע להסמיך את איציק שניידר להוציא היתר השמדה
בהתאםלסעיף1כאמור.
החלטה  - הוועדהמסמיכהאתאיציקשניידרלתתהיתרהשמדהשלחלבבמכסהאו
חלבעודף, במקריםשלעודףייצורשלאניתןלהעבירולקליטהבמחלבותו/אובמתקן
הייבוש.

 .2העברתרישוםמכסהבאופןקבוע-עדכון
רקע  -המכסה נרשמה באופן זמני ,בשנת  ,0102לאחר פטירת בעלה של המבקשת
והיותוהזכויותבמשקלאהיורשומותעלשמה.
היצרניתהציגהאישורזכויותבמשק.




החלטה  - לאחרשהוצגעדכוןבדבררישוםהזכויותבמשקעלשםהמבקשת,המכסה
תירשםעלשמהבאופןקבוע.הודעהתימסרגםלמחלבה.
 .2העברתרישוםמכסהבאופןקבועבעקבותפטירתיצרן-עדכון
רקע  -הוצגהתעודתפטירה,אישורעלהעברתזכויותבמשקוהסכםשותפותלאישור
הוועדההיותוהמכסהמיוצרתבמסגרתשותפות.
כמוכן,אישורשלמדריך,מאיררייכמן,שביקרבמשקומכיראתהמבקש.
החלטה  -המכסה מועברת בהתאם לתקנה (12א)לתקנות תכנון משק החלב (קביעת
מכסותחלב),התשע"ד-.0102
 .2העברתרישוםמכסהבאופןזמניבעקבותפטירתיצרן--עדכון
רקע-הוצגהתעודתפטירהוצוירושהלפיוהמבקשתהיאהיורשתהבלעדית.
הרפת מנוהלת על ידי הבן .המכסה מיוצרת במסגרת שותפות יצרנים ולכן תידרש
להציגהסכםמתוקןעםהשותף.
החלטה  -המכסה מועברת באופן זמני בהתאם לתקנה (12ב) לתקנות תכנון משק
החלב(קביעתמכסותחלב),התשע"ד-.0102
 .7דיון בעניין מתן היתר אומנה בין מגזרים  -הוזמן לדיון אריאל מאיר מטעם יצרנים
חדשיםבמושבנווהובנינצרים

נערך דיון בנוכחות המוזמנים ולאחר מכן בין חברי הוועדה .

החלטה–
אנו חוזרים על האמור בהחלטתנו מיום  01/2/0101בעניין העיקרון הכללי שלפיו יש
לשמור על יחס המכסות בין המגזרים ובכלל זה ,לא לאפשר היתר אומנה בין
המגזרים.
יחדעםזאת,במקרהשלאומנהליצרניםחדשיםבלבד,אנוסבוריםכיישלכךחריגים
לאור האמור בתקנה  02לתקנות תכנון משק החלב(קביעת מכסות חלב) התשע"ד –
,0102ולפיההיתרהאומנהיינתןאצליצרניםהנמצאיםבסמיכות ליצרנים החדשים.

לעמדת חברי הוועדה ,הסמיכות הנדרשת בין היצרנים החדשים ליצרנים המאמנים
היא בעלת חשיבות גדולה ובמקרה שבהם הוועדה משתכנעת כי לא ניתן לקיים את
האומנה אצל יצרנים סמוכים באותו מגזר ,ניתן לאפשר את היתר האומנה גם בין
המגזרים.
יצוין , כי אין המדובר בהעברת מכסה קבועה בין מגזרים אלא בהיתר זמני שהוא
לתקופהמוגבלתשלעד1שניםלכלהיותר.
לאור האמור ,היות והוועדה השתכנעה שבמקרה בפניה אין היתכנות להיתר אומנה
אצל יצרנים מושביים בסמיכות למשקיהם ,מאושרת התקשרות של היצרנים עם
יצרנים שיתופיים.
יצוין,כיההתקשרותהיאביןהיצרניםהחדשים,כלאחדבנפרד.

איןבהחלטהזובכדילהשליךעלמתןהיתראומנהאוטומטיביןהמגזריםוכלמקרה
יישקלבהתאםלנסיבות.







 .8בקשהלקבלתהיתראומנהלשנת0101

רקע-הרפתבקיבוץנפגעהקשהממחלתהשחפתוהדברהביאבמהלךהשנהלהשמדה
ניכרת של העדר .בעבר ביקשו אומנה חלקית היותוהמשיכו את ייצור החלב ,אך על
אף שהוגש תיקון לתקנות שיאפשר במקרים חריגים של מחלת עדר ,תמותה והטלת
סגר ,לקבל אומנה חלקית , הרי שעד לתיקון התקנות לא ניתן היה להיעתר לבקשת
הקיבוץ.
כעת ,בפנינו בקשה לאומנה מלאה ,לגבי החלק היחסי של המכסה שלא יוצר על ידי
הקיבוץבשנת,0101לאורהחלטתהשו"טעלהשמדהמלאהשלהעדרבקיבוץ.

החלטה-
הוועדהמאשרתהיתראומנהלשנת0101לגביכלהמכסהשלאיוצרהעלידיהיצרנים
בשנהזו,בכפוףלהפסקתהייצורהמלאעלידם.

 .1היקףמנהלהעברהבמסגרתהיתראומנהבמגזרהשיתופי

הרציונאל של הליך האומנה של יצרנים קיימים הינו העברת מכסה לייצור על ידי
אחריםמבלישהםנדרשיםלעשותפעולותמשמעותיותלייצורמנתהמכסההזמנית.
במשקהמשפחתי,נקבעהמנתהמכסהעלהיקףשל 21,111ליטריםבשיםלבלייצור
הזמניכאמורוכןבמתןהזדמנותלהגיעלכללהיצרנים.
מובהר,כיהמכסהליצרןהמקבלניתנתלשנהאחדבלבדללאאפשרותהארכה.

החלטה–
המנה שתוצע במסגרת היתר אומנה ליצרנים שיתופיים לפי פרק ה' לתקנות תכנון
משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  - ,0102היא בהיקף של עד 111,111
ליטרים.

 .01בקשהלפירוקשותפותבין1יצרנים
רקע-במשרדנוהתקבלהבקשהלקבלהיתראומנהלשנת.0100היותומדוברבמכסה
המיוצרתבשותפותוהיותוהרפתנמצאתבמשקהמבקש,הודענוליצרניםהשותפיםכי
התקבלההבקשהכאמורשמשמעותההיאפירוקהשותפות.
בפנינותגובתהיצרנים.

החלטה–
תיקבעישיבהעםהצדדיםעלמנתלהבהירלהםאתהאפשרויותשלהםלהמשךייצור
החלב.

 .00בקשהשליצרניםחדשיםלקבלתארכהלהצגתהיתרבנייה
קיבלוזכאותבשנת.0102ניתנהלהםאפשרותלהציגלועדתהמכסות,לאיאוחרמיום
,01.7.01 עדכוןלגבימיקוםהרפתולוחזמניםלהמשךהתקדמותבטרםתשקולהועדה
אתביטולהזכאותבמכסה.
טועניםשהםבודקיםאפשרותלחליבהמשותפת.ישלהםתכניתאבלהרחבתהרפת.
עדייןאיןלהםהסכםמסודר.מציגיםלוחותזמניםמשוערים








החלטה–

בהתאם ללוחות הזמנים שהוצגו ,עליהם להציג את ההסכם עד  11/1על מנת שנוכל
לאשרחליבהמשותפת.
אתהיתרהבנייהניתןלהאריךבשלבזהעדסוףהשנההנוכחית.

 .00בקשהשליצרניםחדשיםלקבלתארכהלהצגתהיתרבנייה
קיבלוזכאותבשנת.0107ישאישורלחליבהמשותפת.ניתנהלהםארכהלהצגתהיתר
בניה עד ליום  .10.7.01 נמצאים בהליך של העברת זכויות בקרקע והיתר בנייה על
הקרקעהמדוברת.
מבקשיםארכהנוספת

החלטה–ניתנתארכהעדסוףהשנה.
 .01בקשהלשותפותביןשנייצרנים
רקע-בפנינוטיוטתהסכםשותפות.

החלטה –  בכפוף להצגת הסכם חתום ורישומה של השותפות כשותפות שאינה
מוגבלת,ניתןלאשרהשותפותהחלמיום.0/8/01

 .02מכסתחלבעלשםפלוני–עדכון
רקע  - בעקבות פטירת היצרנים ,מכסת החלב הועברה לרישום על שם הגרוש שלה,
לאחרשהנ"להציגאישורזכויותבקרקע.
במקבילהתנהלהתביעהביןיורשיהשלהיצרניתהמנוחה,לביןהיצרן.
בפסק דין שניתן על ידי בית משפט לענייני משפחה (תמ"ש  ,)22121-17-07נקבע ,בין
היתר ,כי הזכות של האב בקרקע הינה למגורים בלבד והזכות במכסת החלב לא
הייתהצריכהלעבוראליואלאליורשים.

דיון והחלטה -
וועדת המכסות לא תוכל לקבל החלטה אשר מנתקת את הזכויות בקרקע מהזכות
במכסת החלב והדברים הובהרו בכתב למנהלת העיזבון בתיק ולב"כ היורשים אשר
פנואלינובבקשהלהעביראתהמכסהעלשםאחדהיורשים ונענו בשלילה.
היותולאהיינוצדלהליך,הדבריםלאהובהרובביתהמשפט.

יחדעםזאת,היותוהמכסהמיוצרתבמסגרתהיתרשותפות והשותפות טרם אושרה
מחדש לאחר פטירת היצרנית והעברת המכסות,והיותועלפיהחלטתביתהמשפט,
ליצרןאין זכויות מהותיות במשק מלבד מגורים,התבקשנולאשראתהעברתהמכסה
לשותףמבלילבצעהעברתמכסהעלשםאחדהיורשיםשאינומחזיקבזכויותבמשק
ואתהתמורהלהעבירלעיזבוןהיצרניתהמנוחה.
למעשה , אין בפנינו בקשה להעברת המכסה ליצרן שאינו עומד בדרישות החוק אלא
להעביראתהמכסהואתהתמורהלהעבירלעיזבוןהיצרניתהמנוחה.

בשיחהטלפוניתעםהיצרןהשותף,הובהרכיאכןהיצרןהרשוםכללאינופעילבייצור
החלבבמסגרתהשותפותוהתשלומיםהחודשייםמועבריםלעיזבוןהמנוחה.











לכאורה ,היצרן הרשום אינו עומד בתנאים הנדרשים בסעיף (7ג) לחוק תכנון משק
החלב,התשע"א -.0100זאתועוד,היותועלפיהחלטתביתהמשפט,איןליצרןזכות
מהותית בקרקע ,מעבר למגורים ,הרי שהוא אינו רשאי להקים רפת ולהמשיך את
ייצור החלב במשק.
לאור האמור ,ובהתאם לתקנה (43ד) לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב),
התשע"ד  ,2/03 -יש להודיע ליצרן כי בכוונת הוועדה להעביר את רישום המכסה על
שם עיזבון המנוחה ,ולבטל את ההיתר שניתן לייצור המכסה במסגרת שותפות היות
והוא אינו עומד בתנאים הקבועים בסעיף (7ג) לחוק ,כאמור .יש לאפשר ליצרן
להעביר את טענותיו בתוך  7ימים.


לאחרהעברתהמכסהלעיזבוןוהיותואיןכוונהשלהצדדיםלהמשיךאתייצורהחלב,
ניתןיהיהלקבלהודעהשלהעיזבוןלהעברתהמכסהביןשותפים.
התמורהתבוצעבהתאםלהחלטתביתהמשפט.

 .02העברתמכסהביןשותפיםבעקבותפרישהמייצורחלבשלשותף
רקע  -היצרנים המבקשים מייצרים חלב בשותפות כבר למעלה מ  01-שנים .אחד
היצרניםמבקשלפרושמייצורחלבולהעביראתמכסתוליצרןהשותף.
בהסכמתהצדדים,חתמוהיצרניםעלטופסהעברתמכסהבמלואה,ביןשותפיםוכן
התקבלאישורבדברהעברתהתמורהבמלואהמהיצרןהמקבל.

החלטה  - ניתן אישור העברת המכסה כמבוקש ועדכון פרישתו של היצרן הפורש
וביטולזכאותובמכסה.





