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  0202/6/21יום ב( חלב בקר)זום ישיבה שהתקיימה בבועדת מכסות החלטות ו

 (9/0201ישיבה מספר )
 

 הלל מלכה ואהוד אלפרט , איציק שניידר  :חברי הועדה
 פרץ שורק     :משקיף

 ד עילית סקפה לנדאו"ועו דורית אשכנזי, ורנו'אלי ג : משתתפים נוספים
 
 

 :נדונו על ידי הוועדהלהלן הנושאים ש
 
. הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר אך טרם נחתם -  0201/5/5אישור פרוטוקול מיום  .1

 .  ייחתם על ידי החברים בישיבה הבאה שתתקיים במשרדנו
 

 
  – 0201הפחתת מכסה בגין תת ביצוע מתמשך לשנת המשך דיון ב .0

 
קבל החלטה הוחלט לוטרם התקבלה החלטה בעניינם יצרנים ש 7נערך דיון בהפחתת מכסתם של 

 .לאחר ביקור מדריך במשק
 

 בקשה לאישור שותפות  .7
 

והשותפות החלה  07/5/01ל מיום "הבקשה אושרה על ידי חברי וועדת המכסות בדוא
 .01///1מיום 

 
לאשר שותפות בין שני היצרנים וכן לאשר את המשך התבקשנו  :להלן הפרטים

 .יצרנים 7החליבה המשותפת במשק הסמוך שבו ישנה שותפות בין 
 .חליבה משותפתוכי הוועדה אישרה את פירוק השותפות , יצוין

 .יצרנים 5כ מבוקש כי במכון החליבה יחלבו "סה
ב טיוטת הסכם המשקף את התנאים הנדרשים להקמת שותפות בין יצרנים לפי "רצ

 .0212 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  02תקנה 
 

 .07/5/0201ל מיום "על ידי חברי הוועדה בדוא הבקשה אושרה – דיון והחלטה
בכפוף לכך שהיצרנים יציגו הסכם חתום ביניהם ואישור בדבר רישומה האישור ניתן 

עליהם להציג הסכם לחליבה משותפות מתוקן , כמו כן. של שותפות שאינה מוגבלת
או תוספת להסכם החליבה המשותפת הקיים ובו חתימת כל היצרנים שיהיו /ו

 . ם במכון החליבהשותפי
 
 

   לשותפות קיימת צירופו של יצרן  –בקשה לאישור שותפות  .2
והשותפות החלה  07/5/01ל מיום "הבקשה אושרה על ידי חברי וועדת המכסות בדוא

 .01///1מיום 
לאשר השותפות על אף שמדובר בשותף רביעי וזאת היות התבקשנו : להלן הפרטים

 .מ"ק 7 –והמרחק בין המושבים הוא פחות מ 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ב טיוטת הסכם המשקף את התנאים הנדרשים להקמת שותפות בין יצרנים לפי "רצ
 .0212 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  02תקנה 

 
 .07/5/0201ל מיום "הבקשה אושרה על ידי חברי הוועדה בדוא – דיון והחלטה

בכפוף לכך שהיצרנים יציגו הסכם חתום ביניהם ואישור בדבר עדכון ניתן האישור 
 . כשותףהיצרן הנוסף השותפות הרשומה וצירופו של 

 
 בקשה להיתר אומנה  .5

ביצע מהלכים שונים . 0202הפסיק את ייצור החלב בחודש ספטמבר ל "הנ – רקע
לקבל  ,לטענתו ,על מנת שיוכל 0201שנת היתר אומנה לוכעת מבקש בניסיון לשותפות 

 .החלטה ולהתארגן מבחינת גיוס כספים
 

  – החלטה
לתקנות ' בהתאם לפרק ה, ביחס למלוא המכסה 0201שנת מאשרים היתר אומנה ל

 .0212 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)תכנון משק החלב 
  
 

 ומנה בקשה להיתר א ./
 

היחסי במכסה על החלק  0212קיבלה היתר אומנה לראשונה במהלך שנת ל "הנ  -רקע 
ביחס  0202+  0219ן הוארך ההיתר לשנים לאחר מכ. שלא יוצר על ידה באותה שנה

 . למלוא המכסה השנתית באותם שנים
 

בכפוף אישרה את הבקשה הוועדה ובקשה להצטרף לשותפות קיימת  לאחרונה הגישה
 .לעמידתם בתנאים

 .0201בשנת היתר אומנה בקשה להשותפות לא יצאה לפועל וכעת מגישה 
החלק היחס במכסה ניתן לאשר היתר אומנה רק לגבי , היות ומדובר בשנה רביעית

היות והיתר אומנה מוגבל לשלוש שנים לפי סעיף , 0212ת שלא יוצר באומנה בשנ
, ולכן על אף שהמכסה הינה שנתית 0211 –ה "התשע, לחוק תכנון משק החלב( 1()ה)3

ניתן לאשר את יתרת , לק מהמכסה בלבדלגבי ח 0212היות והיא ניתנה במהלך שנת 
 . 0201לייצור באומנה בשנת , 0212המכסה לגביה לא ניתן היתר בשנת 

 
לגבי החלק היחסי שלא הועבר לאומנה בשנת הוועדה מאשרת את הבקשה  – החלטה

קביעת )לתקנות תכנון משק החלב ' היתר האומנה יבוצע בהתאם לפרק ה .0212
 .0212 –ד "התשע, (מכסות חלב

 
 

 בקשה להיתר שותפות  .3
 .לשותפות קיימתיצרן מבקשים לצרף 

לתקנות תכנון משק החלב ' הוצג הסכם שותפות שעומד בתנאים הנדרשים בפרק ד
הוצגה בקשה לעדכון רישום , כמו כן  .0212 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)

 . השותפות אצל רשם השותפויות
 

 החלטה
לתקנות תכנון משק ' מאושרת בקשת היצרנים לקבלת היתר שותפות בהתאם לפרק ד

 .0212 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)החלב 
 .לפי התקנות, יש להבהיר ליצרנים כי לא ניתן לצרף שותף נוסף לשותפות הקיימת



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 זכאים למכסת חלב בקשה של  .2
 ./021ל קיבלו זכאות למכסת חלב בשנת "הנ - רקע 

ולאחר תכתובות רבות והארכות , לאחר שלא עמדו במתווה שנקבע להם להקמת הרפת
נשלח להם מכתב על ביטול הזכאות בהתאם להחלטת וועדת , מועד שניתנו להם

 (.12/9/0219המכתב נשלח ביום ) 2/9/0219המכסות מיום 
 

 .ימים 25במכתב נרשם כי קיימת זכות ערר תוך 
 
על אף שהוא נושא תאריך , שהגיע למשרדנו לפני מספר ימים בלבד ב"ד למכתבם הרצע

לא התקבלה כל בקשה מצידם על אף שהחלטת ועדת המכסות לבטל , 03/1/01
 . זכאותם נמסרה להם

 
זכאים במגזר  02מתוכם , זכאים למכסת חלב 02הוכרו  /021בשנת כי , יצוין

 . המשפחתי
 :ן סטטוס הטיפול בכל הזכאיםללה

 5  מהיישוב נווה נמצאים בהליכים להקמת הרפתזכאים. 

  נציין כי הזכאות בוטלה )זכאים בוטלה הזכאות היות ולא עמדו במתווה  2 –ל
 (.קדש ברנע ובאר מילכה, לכל חמשת הזכאים מהיישובים כמהין

 0 זכאים הקימו רפת והחלו בייצור חלב. 

 יתר הזכאים נמצאים בשלבים שונים של התקדמות והארכות מועד. 
 

 - החלטה
היות ולא עמדו , 0219בשנת בוטלה למכסה כבר  םזכאותיש להבהיר ליצרנים כי 

 . במתווה להקמת הרפת ולא קיבלו הארכות מועד להחזיק בזכות למכסת חלב
הלל + בפני צוות חלב גם בעל פה הם יוזמנו טענותיהם העביר את במידה ומעוניינים ל

 .  מלכה
 

 בקשה לביטול היתר אומנה  .9
אך נוכח המחיר המזערי  1/01ל הגיש בקשה לפרישה מייצור חלב בהליך "הנ – רקע

 .מכסתו לא הועברה והוא הגיש בקשה לקבלת היתר אומנה, שנרשם על ידו
בבקשתו ביקש היתר אומנה למשך שלוש שנים על מנת שיוכל להסדיר את הבעיות 

 . ולחזור לייצור חלב
 

  – החלטה
משורת הדין ונוכח הנסיבות המיוחדות שהוצגו הוועדה מקבלת את הבקשה לפנים 

 . בפניה על ידי היצרן
היות , כי היות ובקשת ביטול היתר האומנה היא לצורך פרישה מייצור חלב, מובהר

יש בידי והיות ו, הועברה לייצור באומנהחלק קטן מהמכסה של היצרן ובשלב זה 
, לייצורטרם הועברה המכסה יבלו היתר אומנה והוועדה מכסה של יצרנים נוספים שק

את הבקשה לפנים לקבל וועדה הדבר מאפשר לבצע את הבקשה בפועל ומאפשר ל
 .משורת הדין

 
כי יצרנים שקיבלו מכסה באומנה לא ייפגעו שכן אין מבחינתם אבחנה לגבי , מובהר

 . זהות היצרן שקיבל את ההיתר
 



 

 




