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 :נדונו על ידי הוועדהלהלן הנושאים ש
 

. הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר אך טרם נחתם - 0201/6/02אישור פרוטוקול מיום  .1
 .  ייחתם על ידי החברים בישיבה הבאה שתתקיים במשרדנו

 
 העברת מכסה באופן זמני בקשה ל .0

 
מועברות , המנוחה אה לפיהם הזכויות במשק של היצרניתהוצגה צוואה וצו קיום צוו

כי בצוואה מוזכר כי חלק ממתקני הרפת נמצאים על החלקה הסמוכה , יצוין. למבקש
 . וקיימת הסכמה להמשך הייצור והשימוש במתקנים אלו

 .יש אישור מדריך כי המבקש מתגורר במקום ועוסק בייצור חלב
לתקנות תכנון משק  (ב)93המכסה מועברת באופן זמני בהתאם לתקנה  – החלטה
או להצגת אישור זכויות /עד סוף השנה ו, 0213 –ד ,התשע, (קביעת מכסות חלב)החלב 

 .המוקדם מבינהם, בקרקע
 
 

 בקשה להעברת מכסה  .9
 .הוצגה תעודת פטירה וכן אישור זכויות בקרקע על שם המבקשת

 .כי המבקשת מתגוררת במשק, יש אישור מדריך
קביעת )לתקנות תכנון משק החלב  (א)93לתקנה בהתאם תועבר המכסה  – החלטה

ימים לפחות ממועד ההודעה  11לאחר שיחלפו , 0213 –ד ,התשע, (מכסות חלב
 . לתקנות אלו 92שנמסרה לנושים לפי תקנה 

 
 

 בקשה לפירוק שותפות  .3
האגודה , ובהתאם לבקשתםה יצרנית היו חברים באגודהמבקשים היצרנים  – רקע

ועדת המכסות אישרה בקשתם לשותפות עם , בנוסף. פורקה והם הוכרו כיצרני חלב
ולאחר שאושר הסכם השותפות בין שלושת היצרנים והוצג רישומה של יצרני נוסף 

והודעה  1/6/01הוצא היתר לתחילת השותפות החל מיום , השותפות ברשם השותפויות
 . נשלחה גם למחלבה

מהשותפות מהסיבות המפורטות היצרן הנוסף להוציא את היצרנים נו בקשת בפני
אינו משתף פעולה ולא פעל היצרן , כאשר לטענתם, 01///01מיום , ב"במכתבם הרצ

 . לסיום כל ההליכים הנדרשים לקיומה של שותפות
 

  – החלטה
אסמכתאות על כך לרבות , היצרן הנוסףקבל עמדתו של יש ל, בטרם קבלת החלטה

 . ופועל במסגרת השותפותשהחל 
 



 

 

 
 
 
 
 

 בקשה לאישור שותפות  .1
 

 . הנוכחי/ המבקשים שותפים עם יצרנים שפרשו מייצור חלב בהליך האחרון  -רקע 
 

 .1/2/01לייצור חלב במשותף החל מיום בפנינו בקשה לאישור שותפות חדשה 
 

שימוש מבוקש לעשות על פי ההסכם . מציגה את טיוטת ההסכם שהוצג בין היצרנים
מבקשים . ויש לוודא שייצור החלב עצמו מתבצע ברפת אחת, במתקנים בשני המשקים

  . אך החליבה מתבצעת באותו משקאחד  שימוש בסככה במשקכי ייעשה 
. להסכם בעניין השקעות במשקים 3.3 מפנה את תשומת לב הוועדה לאמור בסעיף

 . הצדדים הסכימו כי כל צד יהיה אחראי להשקעות הנדרשות במשקו בלבד
 

יש מכון חליבה מושקע . מדובר ביצרנים שכנים שמבקשים לעשות שותפות אמת – דיון
 .תוחדש שלא נדרשים בו השקעו

 . וטפת של המבנים ומכון החליבהשההשקעות הנדרשות הם רק בתחזוקה ה
עיקר (. עברה רפורמה)הרפת כמעט חדשה והשותפות אינה בין שני יצרנים חדשים 

 . השותפות נוגעת למכון החליבה אך הם רוצים שותפות מלאה לגבי ייצור החלב
 

  – החלטה
הוועדה מאשרת את הסכמת הצדדים כאשר מובהר שייצור החלב מתבצע ברפת 

היתר . אף השימוש בסככות הנמצאות במשקו של הצד הנוסף על, משותפת אחת
סכם חתום ואישור בדבר רישומה של שותפות שאינה כפוף להצגת ההשותפות יינתן ב

וכן הפורשים מוגבלת ומועד תחילתה של השותפות מותנה בסיום הייצור של היצרנים 
 . בהסדרת שיווק החלב של היצרנים לאותה מחלבה

יידחה מועד תחילת , 1/2/01ת ההליכים הנדרשים עד ליום במידה ולא יסיימו א
 . השותפות בהתאם

 
 יצרנים חדשים .6

יש לקבל . 0201מספר זכאים קיבלו הארכת מועד להצגת היתר בניה עד סוף חודש יוני 
 :החלטה לגבי המשך זכאותם

 
 .ב מכתבם"רצ – יצרנים חדשים מהמושב צופר(א)

סיונות נוספים להקמת הרפת יחד יונמבקשים הארכת מועד נוספת לאור קשיים 
 . עדיין בהליכים לאישור הקרקעות. קיים בהסדר של חליבה משותפתעם יצרן 

 .קש שיציגו לוועדה תוך חודש מסמכים המעידים על ההתקדמויותומב
 

  – החלטה
 . להצגת המסמכים בכפוףשנה הנוספת עד סוף מועד הארכה  ניתנת

 
 

 . 0216קיבל זכאות בשנת  –מטמרה זכאות ליצרן חדש (ב)
לפי הסיכום מיום . שלח סיכום של הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה שפלת הגליל

יש רשימה של . מדובר בבקשה לשינוי ייעוד שטח לצורך הקמת רפת חלב 6/01//0
 .דרישות לביצוע

 . הוועדה אישרה לו העברה לשטח אחר ביישוב
  – החלטה

 .0201הבנייה עד סוף שנת להצגת היתר מאושרת הארכת מועד 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 .0216קיבלו זכאות בשנת  – מנטורזכאות ליצרן חדש (ג)
פנינו אליהם והם הודיעו בשיחה טלפונית שהם . התבקשו להציג מסמכים

 .היות ולא קיבלו את דרישותיהם השונותמוותרים על הזכאות 
  – החלטה

ונוכח הודעתם , היות ולא הוצגה כל התקדמות לצורך הקמת רפת בהתאם למתווה
. זכאותם של היצרנים במכסת החלב תבוטל, הטלפונית שהם מוותרים על זכאותם

 31יש להוציא ליצרנים מכתב על ביטול הזכאות ולאפשר להם זכות ערר תוך 
 . בהתאם לחוק החלב, ימים

 
 

 .0216זכאות בשנת קיבלו  - מערערהזכאות ליצרן (ד)
לרבות היועץ שלח עדכון ו, אלי עצמון, כתב שהוא עובד עם יועץהיום התקבל מ

כי , נטען על ידי היועץ. ת המחוזיתלוועדאת הבקשה כפי שהוגשה תשריטים ו
לאחר אישור התכנית ניתן ו המשך טיפולצורך התכנית הועברה לכל הגורמים ל

 . היתר בנייהבקשה ליהיה להתקדם בהגשת 
 .היה בביקור בשטח והמליץ לו כיצד להתקדםמעדכן ש – הלל

 .אישור התכנית מתעכב מאילוצים שונים 
 

 .0201עד סוף שנת , להצגת היתר בנייהארכה ניתנת  – החלטה
 
 

 ./021קיבלו זכאות בשנת  - מאיכסאלזכאות ליצרנית חדשה (ה)
שהם הגיעו לסיכום עם משרד הבריאות ותאגיד מים ל "התקבל עדכון בהודעת דוא

 .0201מקווים לקבל היתר עד ספטמבר . ועדה מקומיתומחכים לדיון בו
 

 .0201עד סוף שנת , ניתנת ארכה להצגת היתר בנייה – החלטה
 

 
 הוזמנו להשמיע טענותיהם –בקשה להחזרת זכאות במכסה  ./

 
 

 . נרשם פרוטוקול ישיבה עמם
 

 .החלטת הוועדה על ביטול הזכאות במכסה נשארת בעינה, זהכי בשלב , מובהר
 

ולא יאוחר מיום , לאחר החגים, באחריות המבקשים לפנות לוועדה עוד כחודשים
לצורך דיון מחודש בבקשה תוך הצגת הטעמים והאפשרות המעשית , 0111/1/

 . והמשפטית להקמת הרפת
 
 


