
כ"אאלול,תש"פ
01ספטמבר,0101
01-072-00
החלטות וועדת מכסות (חלב בקר) בישיבה שנעשתה באמצעות שיחת זום ביום
2/0/02/2/
(ישיבהמספר)01/0101


מיכלקראוס,הללמלכהואהודאלפרט
חברי הועדה:
פרץשורק
משקיף:
משתתפים נוספים: אליג'ורנו,דוריתאשכנזיועו"דעיליתסקפהלנדאו

להלן הנושאים שהועלו להחלטת הוועדה – הבקשות נשלחו לחברי הוועדה במייל;

 .0פניותלהארכתמועדביצועתשלוםעבורמכסהבהליךהעברתמכסות
 0פניותהועברולהחלטתהוועדהבדוא"ל ביום  ,7/2/0101היות וזה היה המועד
האחרוןלהעברתהתשלום-רצ"בהפנייה שנעשתהבמיילבצירוףבקשותהיצרנים.


החלטה-חבריהוועדהאישרואת0הבקשות.

 .0בקשהלקבלתהיתראומנה

רקע–הבקשהמוגשתעלידיבנה,בןממשיךבמשק,באמצעותיפויכחנוטריוני.

 דיון – הבעיה היא שהייצור נעשה במשק של מבקש האומנה ואם מכסה זו תיוצר
באומנה,לאניתןיהיהלייצראתהמכסההנוספתבאותהרפת.
 
 הלל–אנימבקשלבדוקאתהנושאעםהיצרן.במידתהצורךאגיעלביקורבמשק.לכן
מבקשלדחותאתההחלטהלישיבההבאה.

 החלטה–ההחלטהתידחהלישיבההבאה.


 .3בקשהלשותפותביןהיצרנים
 רקע –כיוםהיצרניםפועליםבאופןעצמאיבמשקם.רצ"בהסכםשותפותובומבוקש
לאשרשותפותוייצורהחלבבמשקושלאחדהיצרנים.

 היצרניםמבקשיםכיהשותפותתאושרהחלמחודשמאי 0101אךלטענתםעדייןלא
ערוכיםלא חדאתכללהפעילותבמשקאחדולכןמבקשיםתקופתבינייםשבהיפעלו
בשתיהרפתות.

 מעבר לכך ,התנאים בהסכם שהוצג עומדים בדרישות פרק ד' לתקנות תכנון משק
החלב(קביעתמכסותחלב),תשע"ד-,0102לאישורהשלשותפות.

 פרץ שורק– ממליץשיתבצעביקורבמשקעלמנתלהביןיותרטובמהיבקשתם.











החלטה–לאחרשיחהו/אוביקורבמקום,תתקבלהחלטהבישיבההבאה.ישלהבהיר
ליצרניםכישותפותמאושרתממועדשייצורהחלבנעשהבאתראחדוככלשכלאחד
מהיצרניםמייצרחלבבמשקוהרישמדוברבייצורחלבעצמאיעלידיכלאחדאףאם
החלולשתףפעולהבנושאיםאחרים.יצוין,כימבחינתהיקףהמכסה,ככלשהשותפות
תאושרבמהלךהשנההנוכחית,היקףהמכסההכולליועברויחושבעלידיהשותפות
שכןהמכסותהןשנתיות.
לאחרהביקורשלהללבמשקובשבועהבא,תתקבלהחלטה.




 .2עדכוןבנושאתחילתעבודהשלועדתערר
לאחר תקופה ממושכת שלא היו דיונים בועדת המכסות ,נקבעו דיונים לדיון בשני
ערריםליום.01/1/0101הדיוניםיתקיימוברשותהאכיפהוהגבייהבתלאביב.


 .2בקשהלאישורהסכםחליבהמשותפות

רצ"בטיוטתהסכם.

ישלהעבירהערותלהסכםכךשיהיהברורשמדוברבחליבהמשותפתבאותומכוןולא
העברת החליבה לשירותים על ידי אחד היצרנים .כמו כן ,עמידה בכל הדרישות
הקבועותלחליבהמשותפתבפרקד'לתקנותתכנוןמשקהחלב(קביעתמכסותחלב),
התשע"ד-.0102מטיוטתההסכםלאברורמהםהשירותיםהניתניםעלידיהקיבוץ.
 

 .1עריכתרשימהחדשהשליצרניםהזכאיםלהיתראומנה-עדכון

 רקע–בהתאםלתקנה(02ב)לתקנותתכנוןמשקהחלב(קביעתמכסותחלב),התשע"ד
,0102עלועדתהמכסותלערוך,מזמןלזמן,רשימהשליצרניםזכאיםלקבלתמכסהבאומנה,עלפיגובהמכסתם.
 הרשימההאחרונהנערכהבשנת0107והסתיימההשנה.
 בשיםלב להנחיותשהתקבלובענייןזהעלידיוועדתהמכסות ובהתאםלתקנה(02ב),
נערוךרשימהחדשהוהיאתפורסםבאתרהמועצה.


 .7בקשהשליצרןחדשלהארכתמועדהצגתהיתרבניהוהקמתהרפת

רקע  -מצורפתהבקשה.מדוברבזכאיםלקבלתמכסהשקיבלוזכאותםבשנת.0101
לדבריהם,התכוונולהקיםרפתבצמידותלרפתקיימתאךלאחרונההדברירדמהפרק
ולכןהםבוחניםהקמתרפתוחליבהמשותפתעםיצרןאחר.
מבקשיםהארכתמועדנוספת.

החלטה–
ניתנת הארכת מועד של  3חודשים בלבד על מנת לקבל מהם החלטות ברורות לגבי
מיקוםהרפתולוחזמניםברורלהמשךההתקדמותשלהםבהקמתהרפת.
במידהולאתוצגההתקדמותהנדרשת,תשקולהוועדהביטולהזכאותלמכסה.










 .8הארכתזכאותשליצרניםחדשים
טוענים שהתב"ע  מאושרת וממתינים לקבלת ההיתר הסופי לאחר החתמת מספר
גורמים שפועלים כעת במתכונת מצומצמת .מדובר ביצרנים חדשים משנים -0101
.0107

החלטה – אכן מתקדמים להשגת האישורים הנדרשים ואין מניעה לאשר הבקשה.
הארכתמועדניתנתל–2חודשיםנוספים.
 .2החלטהעקרוניתבענייןמתןהיתראומנהביןמגזרים-מושביושיתופי
הדיון בעניין זה הועלה לאור בקשתם של היצרנים החדשים מנווה ובני נצרים אך
ההחלטהבענייןזההיאעקרונית.
כמוכןיצוין,כיהדיוןכרגעהוארקלגבייצרניםחדשים.לגבייצרניםקיימיםקיימת
רשימהוהפרדהברורהביןשניהמגזרים.

דיון והחלטה  -לאור ההתנגדות הידועה של המגזר המושבי ,והיות ומדובר בהחלטה
מורכבתשישלההשפעתרוחב,נציגהמגזרהמושבי,ישראל(תותי)בלוךיוזמןלישיבה
הבאה.

 .01העברתרישוםמכסה,מרישוםזמנילרישוםקבוע
לאחרשהוצגאישורזכויותבקרקע,יבוטלהרישוםהזמניוהזכותבמכסהתירשםעל
 שםבעלהזכותבמשק.
 .00העברתמכסהבעקבותפטירתיצרן
מצורפתבקשהבצירוףצוקיוםצוואהשלהיצרןלהעברתהמשקוהמכסה.
כמוכן,אישורמדריךשלמאל"ה,גולןיעקב,עלכךשהנ"לעובדברפתהמשותפת.

החלטה  -המכסה תועבר כמבוקש ,אך יש לבקש הסכם שותפות חדש לצורך המשך
ייצורהמכסהבמסגרתהשותפותהקיימת.
 .00העברתמכסהבעקבותהעברתזכויותבמשק
הוצגמכתבבקשהמטעםהיצרן,עלידב"כ,וכןאישורבדברהעברתהזכויותבקרקע
ואישורמדריךשלמאל"ה,מאיררייכמן,עלכךשאכןמתגוררבמקום.הרפתנמצאת
במשקם.
החלטה-המכסהתירשםכמבוקש.


 .03בקשהלצירוףשותףשביעילשותפותקיימת

 רקע – התקבלהטיוטתהסכםאשרעומדבתנאיםהנדרשיםבפרקד'לתקנותתכנון
משקהחלב(קביעתמכסותחלב),התשע"ד-.0102
 יחדעםזאת,מדוברבשותפותשל1יצרניםולאהוצגולוועדהטעמיםבגינםמתבקשת
הרחבתהשותפות.
 היותוהוועדהנדרשתלאשרשותפותשללמעלהמ - 3יצרנים,רקמטעמיםמיוחדים
שיירשמו , מבוקש כי יוצגו לנו הטעמים על ידי המבקשים ולא רק טיוטת הסכם
העומדתבדרישותהשותפותכאמור.









 .02החלטהבענייןהפחתתמכסהשלשותפות

 רקע – בדיון בנושא הפחתת מכסה בגין תת ביצוע ,החליטה הוועדה להפחית את
מכסת היצרנים השותפים .בטרם ביצוע ההחלטה ,הועלתה בקשת היצרנים לפרישה
והעברתהמכסהביןהשותפים.לאחרמכןהתקבלהבקשהלחזורבהמבקשתהפרישה
ומטעםזהלאבוצעההפחתתהמכסה.

 דיוןוהחלטה -במידהויתקבלמסמךמאושרלבטלאתבקשתהפרישה,ישלהפחית
אתמכסתהיצרניםבהתאםלהחלטתהוועדה.

 .02דיוןבענייןהפחתתמכסהבגיןתתביצוע
הלל מלכה–קיבלאתנתוניהייצורשלואךעדייןלאביקרברפת.
הביקור ייעשה מחר ולכן מבוקש להעביר שוב לדיון בישיבה הבאה.
 .01הגדלתהיקףהמכסהבאומנהשל"יצרניםחדשים"
בהמשך להחלטות קודמות של הוועדה בעניין התקדמות של היצרן בבניית הרפת בטרם
תתקבלהחלטהבדברהגדלתהיקףהמכסהבאומנה,הללואהודערכוביקורבמקוםעלמנת
לראותאתההתקדמותשלהםבבנייתהרפת.
לאור ההתקדמות הטובה שהוצגה ולאחר התרשמותם של חברי הוועדה ,ממליצים לאשר
להםמיליוןליטרנוספיםלאומנהכברהשנה.
רצ"בתמונותמהביקורבמקום.
החלטה-מאושרתהגדלתהיקףהמכסהבאומנהלשנת0101במיליוןליטריםנוספים.



