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  0202/22/02יום בבזום בישיבה שהתקיימה ( חלב בקר)ועדת מכסות החלטות ו

 (21/8282ישיבה מספר )
 

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

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

 :נדונו על ידי הוועדהלהלן הנושאים ש
 

הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר אך טרם  - 8282/22/20אישור פרוטוקול מיום  .2
 .  ייחתם על ידי החברים בישיבה הבאה שתתקיים במשרדנו. נחתם

 
 קיימת בקשה לצירוף שותף נוסף לשותפות  .8

 
בין שלושה יצרנים ובהיתר חליבה משותפת עם יצרן מדובר בשותפות קיימת   -רקע 
 .מבוקש לצרף יצרן נוסף לשותפות. נוסף

 
ספר סוגיות שיש לבחון במסגרת הבקשה ולבקשת כל הצדדים הנוגעים הוועדה מ בפני

 .הוזמנו היום להשמיע את טענותיהם בפני הוועדה הם, בעניין
 

  . הקיימתהיתר השותפות דיון בעניין הארכת (א
 . לשותפות בקשה להוספת יצרן שותף נוסףהדיון בעניין (ב
 .  פירוק השותפות הקיימת של היצרן המבקש להצטרף לשותפות(ג
 . במשק של השותפות הקיימת התפרצות מחלת הברוצלההשפעת (ד
 

 ;נשמעו טענות היצרנים והוחלט כדלקמן, נערך דיון
 

 8288השותפות לשנת הוועדה מאשרת את הארכת היתר , בעניין השותפות הקיימת
 .והיתר זה אינו קצוב בזמן

 
אין מניעה לאשר את פירוק , עם היצרן המבקש לעבור שותפותבעניין פירוק השותפות 

 .השותפות
 

לאישור  אין מניעה עקרוניתהוועדה סבורה כי , צירוף שותף נוסףהבקשה לבעניין 
עם היצרן  שותףהבקשה ובלבד שהדבר לא יפגע בהמשך ההתנהלות במכון החליבה המ

 . לרבות חצר ההמתנה וזמני החליבה, הנמצא בחליבה משותפת
או לקבלת /ויש להמתין להסרת הסגר הוועדה סבורה ש, סגרטלת הנוכח ה, כמו כן

 . שותפותצירוף יצרן נוסף לבטרם תינתן החלטה על , מידע נוסף על מועד הסרתו
 

מ לגבי "מקצועית של שה ד"מבוקש לקבל חוו, קבלת החלטהלצורך ו, אשר על כן
אפשרויות החליבה וההתנהלות של הרפתות במכון החליבה המשותף תוך התייחסות 

 . בדבר זמני ההמתנה והקיבולת של חצר ההמתנה היצרןלטענות שהועלו על ידי 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

  אישור שותפות  .0
 
ת בשנ הוועדה אישרה עקרונית את בקשת היצרנים לשותפות, בישיבה קודמת – רקע

 .8282בכפוף לאישור הסכם שותפות ובמידה ויעמדו בייצור מכסתם בשנת  8288
 

כיצרנים חדשים במסגרת חליבה  8282קיבוץ החל בייצור חלב בתחילת שנת ה
 .תמשותפ

 
 . טיוטת הסכם שותפות ב"רצ

 
 :יש להבהיר לצדדים מספר נקודות שעליהם להבהיר בהסכם השותפות

 
ייצור מכסת החלב . עצמו בלבד ולא לשותפות מכסות החלב נקבעות ליצרן החלב(א

ן על ידי ועדת המכסות הינו נעשה במסגרת השותפות ככל שהיתר השותפות שנית
להסכם שאין המדובר  0.0יש להבהיר האמור בסעיף , לאור האמור .בתוקף

בהמחאה בלתי חוזרת של זכות השימוש במכסה אלא בייצור משותף בהיקף 
כי הצדדים , יש להבהיר, כמו כן. השותפות בתוקף ככל שהיתר, מכסות הצדדים

והן  0.0כפי שנרשם על ידם הן בסעיף , אינם יכולים להעביר המכסות לשותפות
 . להסכם 1.0.2בסעיף 

הזכאות לקבלת . העברת מכסות ורישום מכסות נעשה על ידי ועדת המכסות בלבד(ב
מכסות מול היקף המכסה ורישומה היא בסמכותה הבלעדית של ועדת ה, מכסה

להסכם  1.0.1להבהיר האמור בסעיף  יש. ולא מול השותפות היצרן הרשום
 .בהתאם

ניתן להסכים כי קבלת ההחלטה בעניין . להסכם 6.6.0יש לתקן האמור בסעיף (ג
תתקבלנה על ידי השותפות אך רכישת המכסה עצמה נעשית על  "רכישות מכסה"

 . ידי היצרנים בלבד ולא על ידי השותפות
בהיר בהסכם כי כל שינוי בהסכם לא יהיה בתוקף ללא אישור מראש ובכתב יש לה(ד

 .להסכם 8..2וסעיף  21כך גם האמור בסעיף . שיינתן על ידי ועדת המכסות
 

  – החלטה
 

ובכפוף  על ידי היועצת המשפטיתהתיקונים  ואישורכמבוקש בכפוף לתיקון ההסכם 
 .8288לאשר השותפות החל משנת ניתן , 8282קיבוץ בייצור מכסתם בשנת הלעמידת 

 
 ובקשה להקצאת מכסהשל יצרן חדש עדכון על התחלת ייצור  .4

 
בכוונתם להתחיל ו 8282קיבלו היתר אומנה לשנת מדובר ביצרנים חדשים ש –רקע 

 .8288בייצור עצמאי במשקם בשנת 
 .נמצאים לקראת חתימה על הסכם לשיווק החלבהם קיבלנו אישור של תנובה ש

 
  –החלטה 

לא יינתן היתר . ולייצור במשק 8288מיליון תוקצה לקיבוץ לשנת  0.0מכסה בהיקף של 
 . 8288אומנה לשנת 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 יצרנים חדשים –זכאים למכסה מטעם בקשה  .1
 

 , 8282בפנינו בקשתם להשלמת מנות המכסה באומנה לשנת 
מבקשים , היות ובכוונתם להתחיל בייצור חלב במשקם בהקדם האפשרי, כמו כן

ולהקצות להם מכסה ( ככל הנראה בחודש דצמבר)ד השנה להתחיל בחליבה עו
  .בהתאם

 
  – החלטה

 .היתר האומנה המבוקש מאושר בהתאם לאישורים קודמים של וועדת המכסות
  

הרי שככל שיציגו עמידה בתנאים , באשר לתחילת הייצור והקצאת המכסה בהתאם
ומיכלי חלב בהתאמה ליצרנים המבקשים הנדרשים מבחינת שווק החלב למחלבה 

 . המכסה כמבוקש בהיקפים שהובטחו לכל יצרןתוקצה להם , מכסה
 

המכסה תוקצה בכפוף לעמידה בתנאים המתאימים לתחילת ייצור חלב ושווקו 
 . 8288המכסה תועבר לאומנה בשנת חליבה משותפת ובשים לב לכך שחלק מב

 

  –העברת מכסה בין שותפים  -עדכון  .6
 

בפנינו בקשה לפרישה מייצור חלב ובקשת השותף לקבלת מלוא המכסה של היצרן 
 . הפורש

לתקנות תכנון משק החלב ( ב)ג08היקף המכסה להעברה מחושב בהתאם לתקנה 
 .8224 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)

הנוספת שאין לה התנגדות להעברת הוצג הסכם שותפות חתום ואישור של השותפה 
 .ותפים כמבוקשהמכסה בין הש

–  החלטה
 . מאושרת העברת המכסה כמבוקש

 
 

 –העברת מכסה בין שותפים  -עדכון  ..
 

הגישה בקשה היצרנית . והעברת מכסה מאמא לבן בפנינו בקשה לפרישה מייצור חלב
 . מבקש לקבל את מלוא המכסה, ר חלב ובנה שהוא היצרן השותף עמהלפרישה  מייצו

לתקנות תכנון משק החלב ( ב)ג08היקף המכסה להעברה מחושב בהתאם לתקנה 
 .8224 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)

 . אין יצרנים שותפים נוספים בשותפות עמם
–  החלטה

 . מאושרת העברת המכסה כמבוקש
 

 
   –העברת מכסה בין שותפים  -עדכון  .2

 
 .מלוא המכסה ליצרן השותףבפנינו בקשה לפרישה מייצור חלב ובקשה להעברת 
לתקנות תכנון משק החלב ( ב)ג08היקף המכסה להעברה מחושב בהתאם לתקנה 

 .8224 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)
 . אין יצרנים שותפים נוספים בשותפות עמם



 

 

–  החלטה
 . מאושרת העברת המכסה כמבוקש

 
 
 
 
 

 
  8288לקראת תחילת ייצור בשנת , יצרן חדש –בקשה להיתר אומנה  .9

 
העבירו היצרנים את , 20/22/82מיום , בהמשך להחלטת הוועדה בישיבה קודמת

מיליון  2.1בהיקף של  8288רשימת המשקים בהם מבקשים לקבל היתר אומנה לשנת 
 –מדובר באותם משקים מאמנים בשנה הנוכחית אך בהיקף נמוך ב )כ "ליטרים סה

81%.)  
 

– החלטה 
לתקנות תכנון משק החלב  24היתרי האומנה מאושרים כמבוקש בהתאם לתקנה 

 .8224 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)
 
 

 קבלת החלטה על המשך ייצור חלב .22
לא ייצר חלב  8282בשנת . 8229סיים שלוש שנים בהיתר אומנה בסוף שנת  – רקע

 .ייצור קיבל אישור זכאות במכסה לשנה נוספת ללא 8282ובשנת 
במהלך השנה ביקש וקיבל היתר שותפות שלא יצאה לפועל וכעת מבקש לבחון הקמת 

על ידי , הציג הצעת מחיר שקיבל ואישור בתנאים להקמת רפת. רפת חדשה במשקו
 .הועדה המקומית לתכנון ובנייה

 . לא הציג לוח זמנים על אף בקשות חוזרות
 

  –דיון והחלטה 
לצורך הקצאת מכסה  8288על היצרן להציג לוועדה כיצד בכוונתו לייצר חלב בשנת 

, לחוק תכנון משק החלב( 8()ה).לייצור חלב במשקו או בהיתר שותפות לפי סעיף 
האפשרויות היחידות של היצרן בהמשך ייצור החלב שאם  8אלו הן . 8222 –א "התשע

 .ך העברת מכסותהוא רשאי להעביר את מכסתו בהלי, לא יעשה כן
 
 

לאחר היתר , ומאז .822הפסיק את ייצור החלב במשקו כבר בשנת היות והיצרן 
כי  ויש להבהיר ל, זרה לייצור חלבשנים הוא בוחן את כל האפשרויות לח 0אומנה של 

כיצד בכוונתו לחזור ציג תבוטל זכאותו למכסת חלב אלא אם י 8288החל משנת 
 . לחלופין להעביר את מכסתואו  8288עוד בשנת לייצור חלב 

העביר מראש את כל ומבוקש ללהופיע בפני הוועדה הוא יכול , במידה ומעוניין
 .הנתונים

 
 בקשה לביטול החלטה בנוגע לזכאות למכסת חלב .22

הוחלט על גריעת הזכאות במכסת החלב לאחר שהיצרן  82/./86בישיבת הוועדה מיום 
 . הודיע כי הוא מוותר על זכאותו

 .8226בזכאות שניתנה בשנת מדובר 
בו מבוקש לבטל ההחלטה על ביטול הזכאות  80/22/82מצורף מכתבו של היצרן מיום 

 . התכנית האזורית לבניית מתחם רפתותולשמור הזכאות נוכח 
קידום התכנית שלהם לאתמול התקבל מכתב ממועצה אזורית גולן לגבי , כמו כן

 . ין זהמתחם רפתות ופנייתם למשרד החקלאות בעני
  – החלטה



 

 

המבקש אינו מראה כיצד בכוונתו , מעבר לתכנית עתידית להקמת מתחם רפתות
אין מקום לשנות את החלטת להקים רפת ולהתחיל בייצור חלב בתקופה הקרובה ולכן 

 .הוועדה לבטל את זכאותו למכסה
יציג המבקש תכנית ברורה וסדורה , סוף השנה הנוכחיתבמידה ועד , יחד עם זאת

 . תשקול הוועדה שוב את החלטה, להקמת הרפת ולוח זמנים לתחילת הייצור במשקו
 




