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 :נדונו על ידי הוועדהלהלן הנושאים ש
 

. הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר אך טרם נחתם - 0201/7/02אישור פרוטוקול מיום  .1
 .  ייחתם על ידי החברים בישיבה הבאה שתתקיים במשרדנו

 
  –בקשה לפירוק שותפות  .0

 
קודמת ולפנינו עמדת היצרן  הוועדה בישיבהבאה בפני הוהבקשה של היצרנים  – רקע

  .הנוסף
, ב"מהשותפות מהסיבות המפורטות במכתבם הרצהיצרן הנוסף וציא את מבוקש לה

אינו משתף פעולה ולא פעל לסיום כל הטענה היא שהיצרן כאשר , 02/7/01מיום 
 .ההליכים הנדרשים לקיומה של שותפות

מבוקש גם כן לסיים את השותפות עקב  ,היצרן הנוסףכ של "בתגובה שהתקבלה מב
הוא יפעל לייצור מכסתו מחוץ , לטענתו. מהשותפותחילוקי דעות ולהוציא את המכסה 

  .לשותפות
 

  – החלטה
הוועדה מקבלת הבקשה לפירוק , נוכח בקשתם המשותפת של כל היצרנים בשותפות

יש לגרוע את . מהשותפות הקיימתהיצרן הנוסף ת באופן מיידי והוצאתו של השותפו
 . מהשותפות ולשלוח עדכון למחלבההיצרן הנוסף מלוא המכסה של 

 .על היצרנים להעביר אישור על עדכון השותפות אצל רשם השותפויות, כמו כן
כיצד בכוונתו להמשיך בייצור מכסת , ימים 02בתוך , להודיע לועדת המכסותהיצרן על 

 . החלב שנקבעה לו
 

 שור אומנה ביחס למלוא המכסה לאיבקשה  .0
 

 . ד ליאל דוידיאן"עו, כ"בפנינו בקשת היצרנית במכתב של ב  -רקע 
על החלק היחסי במכסה שלא יוצרה  0212היצרנית קיבלה היתר אומנה במהלך שנת 

 . על ידה בשנה זו ולאחר מכן הוארך היתר האומנה בשנתיים נוספות
 



 

 

 

 

היתר אומנה יינתן לתקופה , 0211 –א "השתע, בהתאם לחוק תכנון משק החלב
 –ו  0212 , 0212ההיתר הוא שנתי וניתן בשנים ועל אף ש שנים 3של  מקסימאלית

אנו מאפשרים ליצרנים לקבל , הרי שבהתאם להחלטת ועדת ערר בעניין דומה, 0202
היתר אומנה לשנה רביעית רק ביחס לחלק במכסה שלא ניתן לגביו היתר אומנה בשנה 

 .הראשונה וכך מפרשים את הוראת החוק כך שתחול על מכסה מלאה של שלוש שנים
 

לגבי החלק היחסי  0201אומנה לשנת  ניתן ליצרנית היתר, במקרה זהגם , בהתאם לכך
 .ולא הועבר לאומנה באותה שנה 0212במכסת החלב שאותו ייצרה בשנת 

 
 .כעת מבוקש לאשר היתר אומנה בשנה זו לגבי סך המכסה של היצרנית

 
לחוק החלב המאפשרת מתן היתר ( 1()ה)7בקשה זו חורגת מהוראת סעיף  – החלטה

עבר לפרשנות המקלה שניתנה על ידי וועדת וזאת אף מ, אומנה למשך שלוש שנים
 . הערר בעניין זה

 
שאושר הוועדה אינה מוסמכת לאשר היתר אומנה מעבר להיקף המכסה , לאור האמור

 . ויש לדחות הבקשה 0201ליצרנית המבקשת לשנת 
 
 

 קיבוצים בקשה לשותפות בין שני  .4
 

בין הקיבוצים לפיה מדובר  מפת מסלול נסיעהמטעם היצרנים בצירוף  מכתבמוצג 
 .מ"ק 02 –במרחק קצר מ 

ובמידה ואכן מרחק הנסיעה הוא כפי  הלל יבצע בדיקת מרחק נסיעה במסלול שהוצג
, אין מניעה לאשר השותפות המבוקשת בכפוף לאישור הסכם ורישום שותפות, שהוצג

ד "עהתש, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב ' בתנאים הקבועים בפרק ד
– 0214.  
 

 . לביצוע בדיקת דרך הנסיעה שהוצגה על ידם קשר עם הלליצרנים ליצור להודיע ליש 
  
 

 בקשה לפירוק שותפות  .2
מחודש ספטמבר לפיה מבוקש לסיים את השותפות החל שני הצדדים קיבלנו הודעת 

היתר אומנה עד סוף כי עם סיום השותפות יאושר להם , אחד השותפים מבקש  .0201
 .השנה היות ולא החליטו האם וכיצד בכוונתם להמשיך בייצור חלב

 
  – החלטה

 . בקשת היצרנים מאושרת
 . יש לפעול לפירוק השותפות החל מחודש ספטמבר

הוועדה מאשרת את הבקשה באופן עקרוני אך יש להסביר , לעניין היתר האומנה
 .תר אומנהליצרנים את ההשלכות לגבי החלק היחסי במכסה והמגבלות של הי

 . בקשתם מאושרת, במידה ויבקשו להתחיל את היתר האומנה עוד השנה
 .0200יש להסביר ליצרנים את כל ההשלכות ולבחון התחלת היתר האומנה בתחילת 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 .לאומנה חלקית בשל מחלהיצרן בקשה של  .6

 .ומכתב מפורט לגבי התפרצות חוזרת של המחלה אישור על הכרזת אזור נגועמצורף 
 –צרפו תכנית ייצור לפיה לא יעמדו במכסתם וצפויים להיות בתת ביצוע של כ , כמו כן

 .היות ולא יכולים להכניס פרות נוספות, ליטרים 222,222
 .ליטרים 262,222 מבקשים היתר אומנה חלקי ביחס להיקף מכסה של 

 
א לתקנות 02הוועדה מקבלת הבקשה והמסמכים שהוצגו ובהתאם לתקנה  – החלטה

מאושר היתר אומנה חלקי , 0214 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)תכנון משק החלב 
 .ליטרים 262,222 –ביחס להיקף המכסה המבוקש 

 
 .יש להבהיר ליצרנים כי חריגה מהייצור הכולל תחושב כייצור מעבר למכסה

ו משקים הם מבקשים לייצר את מנת המכסה שאושרה כאמור עליהם להציג באיל
 .בצירוף טופס הודעה ואישור של היצרנים המאמנים

 
 

 הפחחת מכסה בגין תת ביצוע מתמשך .7
נערך דיון בעניינם של שני יצרנים העומדים בתנאים להפחתת מכסתם בהתאם לתקנה 

 .0214 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  6


