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החלטות הוועדה בישיבתה בזום (חלב בקר) מיום 2200/02/2/
(ישיבה מספר )11/0202

חברי הועדה:
משקיף:
משתתפים נוספים:

איציק שניידר ,הלל מלכה ואהוד אלפרט
פרץ שורק
אלי ג'ורנו ועו"ד עילית סקפה לנדאו

להלן הנושאים שנדונו על ידי הוועדה:
 .1אישור פרוטוקול מיום  - 11/12/0202הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר אך טרם
נחתם .ייחתם על ידי החברים בישיבה הבאה שתתקיים במשרדנו.
 .0בקשה לביטול החלטה בעניין מתן היתר שותפות ליצרנים
רקע – בהמשך לישיבה מיום  ,9/9/02הצדדים הגישו טענותיהם בכתב וכן השמיעו
טענותיהם בעל פה בישיבה קודמת מיום .11/12/0202
החלטה – לאור הטענות שהועלו לעניין חלוקת השטח במסגרת פסק הבורר ועל מנת
להבין בצורה טובה יותר את אופן השימוש המשותף של הצדדים במכון החליבה ואת
הפגיעה בכל אחד מהם מהחלטה על המשך השותפות הקיימת או ביטולה ,חברי
הוועדה סבורים כי יש מקום לערוך סיור במקום ולראות את ההתנהלות של 0
הרפתות .כמו כן ,מבוקש כי בסיור יהיה נציג המושב על מנת להבין את החלוקה
שנעשתה בשטח.
הצדדים יקבלו הודעה על מועד הביקור של חברי הוועדה.
 .3בקשה לעבור לשותפות אחרת
רקע  -המבקש מייצר במסגרת שותפות .מבקש שלא להאריך את הסכם השותפות
בשנה הבאה בשל חילוקי דעות ומבקש להצטרף לשותפות אחרת.
דיון והחלטה – ההחלטה בעניין פירוק שותפות ובעניין אישור השותפות המבוקשת
הינן החלטות נפרדות .במידה והיצרן מבקש לפרק את השותפות ,תפנה ועדת המכסות
ליצרנים הנוספים השותפים עמו ולאחר שמיעת טענותיהם תוכל לקבל החלטה על
פירוק שותפות ומועד הפירוק .יחד עם זאת ,הצטרפות לשותפות המבוקשת על ידי
היצרן ,מצריכה בדיקה עם היצרנים הנוספים וככל הנראה לא תתקבל.
לאור האמור ,על המבקש להחליט האם בנסיבות אלו הוא עדיין עומד על בקשתו
לפירוק השותפות.

 .1בקשה להיתר אומנה חלקי בעקבות התפרצות מחלת העדר
רקע – בישיבה קודמת הועלתה בקשת היצרנים לקבלת אומנה חלקית לאחר
שבמשקם התפרצה מחלת השחפת אשר הביאה לתמותה של פרות .החלטת הוועדה
הועברה ליצרנים והם פנו בבקשה נוספת לקבל היתר שמכסתו של אחד היצרנים בלבד
תועבר ל אומנה וכך לא נדרשת אומנה חלקית אלא היתר אומנה לאחד היצרנים
בשותפות.
דיון – על מנת שוועדת המכסות תאשר היתר לייצור במשקו של אחר (היתר אומנה),
עליה להשתכנע כי נמנע מהיצרן לייצר את מכסתו ,באופן זמני ולמעשה לפרק את
השותפות הקיימת עם אותו יצרן .במצב זה ,קיימת אפשרות שמכסתו של היצרן
תועבר לייצור על ידי יצרנים אחרים במלואה (ההיתר הינו שנתי) .יחד עם זאת ,על פי
הדין החל היום לא ניתן לאשר שותפות לאחר תום היתר האומנה (אלא במידה ויאושר
התיקון של התקנות).
היות ותיקון התקנות נחתם והועבר לוועדת הכלכלה ,אנו מקווים שיתקבל עד סוף
השנה.
החלטה – היות והבקשה נוגעת לאומנה בשנת  0201ונוכח אישור התקנות הצפוי ,אין
מקום בשלב זה לקבל החלטה בעניין פירוק שותפות והיתר אומנה לשנת .0201
 .5בקשה לצירוף שותף שלישי לשותפות קיימת
רקע – הוצג לוועדה הסכם שותפות שנחתם בין היצרנים.
דיון והחלטה – הסכם השותפות שהוצג משקף את כוונת הצדדים להקים שותפות
כנדרש על פי דין .הצדדים עומדים בתנאים הנדרשים בחוק ובפרק ד' לתקנות תכנון
משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד – .0211
היצרנים משווקים כולם למחלבת תנובה.
בכפוף לאישור בדבר רישומה של השותפות כשותפות שאינה מוגבלת אצל רשם
השותפויות ,השותפות מאושרת.
 .6בקשה מטעמם של יצרנים חדשים לגבי היקף המכסה שתאושר לאומנה בשנת 0201
רקע – היצרנים קיבלו לאחרונה היתר אומנה לאחר הצגת היתר בנייה .היתר האומנה
ניתן לכל יצרן בהיקף של  102,222ליטר ,שזו הכמות המאושרת בשנה הראשונה
בהתאם למתווה להקמת רפת.
מבקשים לקבל החלטה באשר להיקף המכסה שתינתן באומנה לשנת  0201כאשר
לטענתם עד סוף שנת  0201יסיימו את הקמת הרפת.
דיון והחלטה – בשלב זה ,לא ניתן לקבל החלטה לגבי היתר האומנה לשנת  0201אך
בכל מקרה ,הוועדה תאשר את היתר האומנה בשנה נוספת בהיקפים שנקבעו במתווה
להקמת הרפת ,בלבד .כלומר ,לכל יצרן תינתן מנת מכסה נוספת בהיקף של עד
 152,222ליטרים.

בסמוך לסוף השנה עליהם להציג את ההתקדמות ואת הפעולות הצפויות להתבצע על
ידם בשנה הקרובה.

 .7עדכון רישום מכסה בעקבות פטירת היצרנית  -עדכון
רקע  -בעקבות פטירת היצרנית ,מבוקש לרשום המכסה על שם בן הזוג הרשום בלבד.
הוצגה תעודת פטירה וכן אישור בדבר הזכויות במשק (עדיין על שם שני בני הזוג).
הרפת נמצאת במשקו של היצרן והוא מייצר באופן עצמאי.
החלטה – הרישום בוצע כמבוקש .אין המדובר בהעברת המכסה אלא בעדכון הרישום
בעקבות פטירת היצרנית והמשך הרישום על שם בן הזוג הרשום כבר היום.
 .1בקשה לעברת מכסה באופן זמני בעקבות פטירת יצרנית
רקע  -הוצגה תעודת פטירה וכן צו ירושה לפיו בנה של היצרנים הוא היורש היחיד.
הרפת נמצאת במשק היצרנית והמכסה מיוצרת באופן עצמאי.
לפי בדיקת המדריך ,גולן יעקב ,הנ"ל עובד ומנהל את הרפת.
כמו כן ,אין רישום התחייבויות.
החלטה – המכסה תירשם באופן זמני ,עד להעברת מלוא הזכויות במשק כמבוקש,
בהתאם לתקנה (31ב) לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד –
.0211

