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מיכלקראוס,הללמלכהואהודאלפרט
חברי הועדה:
פרץשורק
משקיף:
משתתפים נוספים: אליג'ורנו,דוריתאשכנזיועו"דעיליתסקפהלנדאו
להלן הנושאים שנדונו על ידי הוועדה:

 .0אישור פרוטוקולים קודמים שנשלחו לחברי הוועדה במייל היות והישיבותהתקיימו
באמצעותשיחותוועידהבזום.
 .0בקשהשלשותפותיצרניםלהארכתמועדסגירתהרפתלאחרפרישהמייצורחלב
רקע  - בקשת היצרן נשלחה במייל היות והמועד האחרון להפסקת ייצור שניתן
לשותפותהואעדמחר,.00/2/01
היצרניםפרשומייצורחלבבהליךהעברתהמכסותהאחרוןובהתאםלתקנותקיבלו
 01ימים לסגור את הרפת .בהתאם לבקשתם ,קיבלו הארכת מועד של  00ימים ,עד
ליום 02///01ולאחרמכןבהתאםלבקשהנוספתשהועברה,קיבלוהארכתמועדשל
שבועייםנוספים,עדליום.00/2/01
רצ"בבקשתםהנוספתלהארכתמועדעדלסוףחודשיוני.
יצוין,כיבבקשהקודמתהצהירוהיצרניםכיבמשקנותרו 01/פרותוכעתטועניםכי
ברשותם28פרות.

החלטה – לאחר שקלול כל העובדות הנוגעות לעניין ובין היתר ,הזמן הנוסף שניתן
לשותפותעלמנתלסגוראתהרפת,ניתנתלהםהארכתמועדנוספתואחרונהבהחלט,
עד ליום .200602/ המחלבהתקבלהודעהכילאחרמועדזהאיןלאסוףחלבמהרפת.
 .0בקשהלקבלתהיתראומנה-הדיוןנדחהמישיבהקודמת
 רקע–הבקשהמוגשתעלידיהבןהממשיך,באמצעותיפויכחנוטריוני.
 מדוברבשותפותעםהבןהנוסףוישסכסוךבין 0האחיםולכןהםרוציםלעשותנתק
מייצורהחלבהמשותףולהוציאמכסהאחתלאומנה.

 בישיבה קודמת הובהר כי קיימת בעיה היות וייצור החלב נעשה במשק של מבקש
האומנה (רפת החולבות ומכון החליבה) .אם מכסה זו תיוצר באומנה ,לא ניתן יהיה
לייצראתהמכסההנוספתבאותהרפת.
 הדיוןבבקשהנדחהלהיוםלצורךבדיקתושלהללמלכה.

 החלטה–היותולמעשהמדוברבפירוקהשותפות,היותואחדהצדדיםמבקשלהוציא
את המכסה לייצור במסגרת אומנה ,יש לפנות ליצרנים השותפים ולהודיע להם על
כוונתה של וועדת המכסות לפרק השותפות ,נוכח הבקשה של היצרנית להפסיק את
ייצור החלב ולקבל היתר אומנה .תינתן ליצרנים השותפים אפשרות להעביר
טענותיהם לאחרשיובהרכילאניתןיהיהלהמשיךאתייצורהחלבבמסגרתהשותפות
במשקהנוכחי,ככלשתקבלהיתראומנהכמבוקשעלידה.







 .4בקשהלשותפותביןשנייצרנים-נדחהלדיוןנוסףמישיבהקודמת














רקע –כיוםהיצרניםפועליםבאופןעצמאיבמשקם.רצ"בהסכםשותפותובומבוקש
לאשרשותפותוייצורהחלבבמשקושלאחדהיצרנים.
היצרנים ביקשו כי השותפות תאושר החל מחודש מאי  0101אך טענו כי עדיין לא
ערוכיםלאחדאתכללהפעילותבמשקאחדולכןמבקשיםתקופתבינייםשבהיפעלו
בשתיהרפתות.
מעבר לכך ,התנאים בהסכם שהוצג עומדים בדרישות פרק ד' לתקנות תכנון משק
החלב(קביעתמכסותחלב),תשע"ד-,0104לאישורהשלשותפות.
הוחלטלבצעביקורבמשקבטרםקבלתהחלטהולהבהירליצרניםכיככלשכלאחד
מהם מייצר במשקו , לא ניתן לאשר השותפות והשותפות מאושרת ממועד ייצור
ושיווק החלב מרפת אחת ומבחינת היקף המכסה ,ככל שהשותפות תאושר במהלך
השנההנוכחית,היקףהמכסההכולליועברוהייצוריחושבבאופןשנתי.
דיון–הללשוחחעםשניהיצרניםוהבהיראתהדברים.
החלטה– השותפותמאושרתבכפוףלרישוםכדיןוהעברתהסכםחתוםכךשיובהרכי
התחלתהשותפותהיאממועדהחליבההמשותפתבאתראחדבלבד.



 ./אישורשותפותביןשנייצרנים
התקבלהבקשהכלליתלאישורעקרונישלשותפותביןהיצרנים.
התבקשולהעבירטיוטתהסכםלאישורהשלהוועדה(טרםהועבר).

 .2בקשהלצירוףשותףשלישי,לשותפותקיימת
 רצ"בטיוטתהסכםשותפותביןהיצרנים.



טיוטת ההסכם שהוצגה משקפת את הנדרש בפרק ד' לתקנות תכנון משק החלב
(קביעתמכסותחלב),התשע"ד-0104ומאפשרתהכרהבשותפותהמבוקשת.



יצוין,כיהמרחקביןהמושביםהוא08.2ק"מ.






החלטה  -בקשתהשותפותמאושרת.אישורהשותפותכפוףלהסדרתהסכמיהשיווק
של היצרנים עם המחלבה ,היות והיום אינם משווקים לאותה מחלבה ועליהם
להסדיר זאת לצורך הקמת השותפות .כמו כן ,על הצדדים להירשם כשותפות
שאינהמוגבלתאצלרשםהשותפויות.




ישלהבהירליצרניםכיהיותומדוברבשלושהיצרניםשאינםמאותויישוב,לאניתן
יהיהלצרףשותףנוסף.

 .7החלטהעקרוניתבענייןמתןהיתראומנהביןמגזרים -מושביושיתופי  -נדחהלדיון
מישיבהקודמת
הדיוןבענייןזההועלהלאורבקשתםשליצרניםחדשים אךההחלטהבענייןזההיא
עקרונית.










כמוכןיצוין,כיהדיוןכרגעהוארקלגבייצרניםחדשיםשכןבענייןהיתראומנהשל
יצרניםקיימיםקיימתרשימהנפרדתוהפרדה ברורה בין שני המגזרים.

ידוע לוועדה כי בעבר ,במספר הזדמנויות בודדות (רצ"ב רשימה לפי שנים) ,אושרו
היתרי אומנה של יצרנים משפחתיים חדשים אצל יצרנים שיתופיים ,אך הדבר לא
נבחן בהתאם לרוח החוק והשמירה על יחס המכסות בין המגזרים ולא התקבלה
בעניין זה החלטה מפורשת .כעת נדרשנו לסוגיה ,שכן מבוקש לאשר אומנה ל  -00
יצרניםחדשיםמהמגזרהמשפחתיברפתשיתופיתאחתאושתיים.


החלטה  -בדעת רב , הוועדה מקבלת את העמדה כי יש לשמור על הפרדה בין שני
המגזרים(משפחתיושיתופי)גםבמתןהיתראומנהליצריםחדשים.
הדברתואםאתרוחהחוקוהתקנותומיושםבפועלבכללהנושאיםהאחרים.

בבחינת הוראות החוק ושמירת יחס המכסות בין המגזרים וכן בבחינת הרציונאל
העומד מאחורי אישורי אומנה ליצרנים חדשים ,במסגרתם על כל יצרן חדש להגיע
להס כם עם יצרן קיים שייצר עבורו את מנת המכסה שתאושר לו על ידי וועדת
המכסות  עד להקמת הרפת במשקו או לתקופה אחרת בהתאם להחלטת הוועדה,
מוצאת הוועדה כי ככלל ,אין לחרוג מהשמירה הקיימת בין המגזר השיתופי למגזר
המשפחתי כפי שהדבר נעשה גם במתן היתר שותפות (בהתאם לתקנה  07לתקנות
המכסות).

סעיף(00א)()0לחוקתכנוןמשקהחלב,התשע"א - 0100מורה לשרכיבקביעתתקנות
לפיחוקזה, חלוקתהמכסותתיעשהעלבסיסחלוקתהמכסותבשניםקודמות,ועל
בסיס הוראה זו ,נקבע בתקנות מדיניות הפיתוח ,כי ועדת המכסות תשמור על יחס
קבוע בין סך כל מכסותיהם של היצרנים המושביים לסך כל מכסותיהם של היצרנים
השיתופיים  -כך נקבע למשל בתקנה  4לתקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח
לשנת0102בענףהבקרובענפיהצאן)(הוראתשעה),התשע"ה-.0102

הוועדה מוצאת כי מתן היתר אומנה מהווה חלק מהשמירה על היחס בין המגזרים
ולכן אין לחרוג מכך ולהקצות מכסות של יצרנים משפחתיים לייצור על ידי יצרנים
שיתופיים.


 .2בקשהלהעברתרישוםמכסהבאופןזמניבעקבותפטירתהיצרנית
המבקש הוא בנה של היצרנית .הציג תעודת פטירה ובהתאם לביקור של המדריך,
המבקשמתגוררבמשקומנהלאתהרפת.טרםהוצאצוירושה.

החלטה  -לצורךהמשךייצורהחלבושיווקולמחלבה,המכסהתירשםבאופןזמניעל
שם המבקש ,בהתאם לתקנה  04לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב),
התשע"ד-.0104


 .8בקשה לצירוף שותף שביעי לשותפות קיימת באותו מושב  -החלטה נדחתה מישיבה
קודמת

 רקע – התקבלהטיוטתהסכםאשרעומדבתנאיםהנדרשיםבפרקד'לתקנותתכנון
משקהחלב(קביעתמכסותחלב),התשע"ד-.0104













מדוברבשותפותשל2יצרניםולכןנדרשולהציגאתהטעמיםבגינםמתבקשתהרחבת
השותפות,היותוהוועדהנדרשתלאשרשותפותשללמעלהמ-0יצרנים,רקמטעמים
מיוחדיםשיירשמו.
רצ"בפירוטהטעמיםכפישהועברועלידיב"כהיצרנים.

החלטה – הבקשהמאושרת.הוועדהמקבלתאתהטעמיםהמיוחדיםשהוצגולהקמת
שותפות של  7יצרנים ובין היתר ,העובדה כי מדובר ברפת בודדה בערבה והיא אינה
רווחיתמטעמיםשוניםוביןהיתראינהעומדתבדרישותאיכותהסביבה.

 .01בקשהלאישורשותפותביןשנייצרנים
רקע  -הצדדים מייצרים כיום בסמיכות ושותפים במכון החליבה . מבקשים לייצר
בשותפות.
טיוטת ההסכם שהוצג משקפת את התנאים הנדרשים בפרק ד' לתקנות תכנון משק
החלב(קביעתמכסותחלב),התשע"ד-.0104
היצרניםמשווקיםחלבלאותהמחלבה.כיוםנמצאיםבהסכםחליבהמשותפת.

החלטה  - הבקשה לשותפות מאושרת בכפוף להצגת הסכם חתום ורישומה של
השותפותכדין,כשותפותשאינהמוגבלת.
 .00דיוןבענייןהפחתתמכסהבגיןתתביצוע--נדחהלדיוןמשיבהקודמת
קיבלנואתנתוניהייצורולאחרביקורבמשקובדיקה,הנ"ליעמודבייצורמכסתוכבר
השנה.
החלטה –לאורהאמור,נתוניהייצור שלהיצרןוהעובדהכיהוועדהאישרהליצרןזה
עתה(סעיף01לפרוטוקול)להקיםשותפותיצרנים,איןמקוםלהפחתתהמכסהבשלב.

 .00בקשהלהחזרמכסהשנגרעה-

רקע-מכסתושלהיצרןהופחתהבשנת0101בגיןתתביצועמתמשך.
היצרן הגדיל את ייצור החלב ועתה חורג ממכסת החלב לאחר ההפחתה .בבדיקת
ייצור עד חודש מאי ,אכן הגדיל את הייצור בכ  - 01%בהשוואה לתקופה מקבילה
בשנהשעברה.
מבקשלהקדיםאתהחזרתמנתהמכסהעלמנתשלאיישאבהוצאותשלייצורמעל
המכסה.

החלטה  -לאורהנתונים,היותומטרתההפחתההיאלהביאלהגדלתהייצורבהתאם
למכסה,ובנסיבותשתוארו,ניתןלהחזירליצרןאתמנתהמכסהשהופחתהכברבשלב
זה.



