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  0202/20/9יום בבזום בישיבה שהתקיימה ( חלב בקר)ועדת מכסות החלטות ו

 (63/0206ישיבה מספר )
 

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

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

 :נדונו על ידי הוועדהלהלן הנושאים ש
 

הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר אך טרם  - 0206/66/61אישור פרוטוקול מיום  .6
 .  ייחתם על ידי החברים בישיבה הבאה שתתקיים במשרדנו. נחתם

 
 

 לביטול היתר שותפות בקשה  .0
 

נעשתה . ם של שניים מהיצרנים השותפיםהפנייה לפירוק השותפות התקבלה מטעמ
 .על מנת לקבל את עמדתו, היצרן הנוסףשל כ "פנייה לב

 
 החלטה 

אין מניעה לאשר את פירוק השותפות והיתר השותפות יבוטל בסוף , בנסיבות שתוארו
 . 0206שנת 

 
  – 0200לשנת , לתקנות' היתרי אומנה לפי פרק הדיון במספר בקשות ל .7

 
בחלקן מדובר בהארכת היתר שניתן ) 0200בקשות לקבלת היתר אומנה לשנת  1אושרו 

 . בשנה קודמת

 בעקבות פטירת יצרן העברת מכסה באופן זמני  .4
ב הבקשה בצירוף תעודת פטירה וצו קיום צוואה ולפיו מלוא הזכויות "רצ –רקע 

  . מבקשבנחלה מועברות ל
 . פעיל את הרפת המשותפתהמבקש מתגורר במשק ומידוע כי 

 
  – החלטה

לתקנות תכנון משק החלב  74בהתאם לתקנה , המכסה תירשם באופן זמני כמבוקש
 . והיתר האומנה יינתן על שמו 0264 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)
 

 
   –עדכון הליך העברת מכסה במשק השיתופי  .1

 
בימים אלו מתקיים הליך העברת מכסות במגזר השיתופי בעקבות הודעתם  - עצמונה

ניתנה להם , בית יתירנוכח ייצור החלב בשותפות עם . של עצמונה על הפסקת ייצור
 . מיליון ליטרים מתוך המכסה 0זכות סירוב ראשונה והם ביקשו לקבל 

נות תכנון משק לתק 1יתרת המכסה מועברת בהתאם לסדר העדיפויות הקבוע בתקנה 
 .0261 -ה"התשע, (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר)החלב 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

להפסיק ייצור ולהעביר את יצרן שיתופי נוסף לגבי רצונו פנייה של קיבלנו , בנוסף
 (. טרם התקבלה הודעה רשמית על הפסקת ייצור) ומכסת

בהמשך לישיבה ו, חברים נוספים 0היות ומדובר בקיבוץ החבר באגודה יצרנים עם 
כמו בהליך של שותפות בין הובהר כי הליך העברת המכסה יתבצע , שהתקיימה איתם

  . בשינויים המחויבים, יצרנים
 

 צירוף שותף חמישי לשותפות קיימת –בקשה לאישור שותפות  .1
 

 .תאושר השותפות המבוקשת 6/6/0200מבוקש כי החל מיום  – רקע
 .יצרנים 1שותפות שמשמעותו אישור של שותפות בין ב טיוטת הסכם "רצ

 
 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב ( ב)61בהתאם לתקנה 

להתיר שותפות של עד , מטעמים מיוחדים שיירשמו, וועדת המכסות רשאית, 0264
 (.קילומטרים 7עד )יישוב סמוך משבעה יצרנים ובלבד שכל היצרנים מאותו יישוב או 

 
ב פירוט "רצ –המיוחדים בגינם מבוקשת השותפות  התבקשו להעביר את הטעמים

 . כ היצרנים"על ידי בהטעמים במייל שנשלח 
בגיל מתקדם ומעוניין שהשותפות תימצא בקרבה אליו על מנת המבקש , לטענתו

אמון הם יחסי ייש בינ, כמו כן. שיוכל להיות מעורב בהמשך ייצור החלב ככל שניתן
 . והיכרות רבת שנים להצלחתה של השותפות

 
  – החלטה

, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב ' השותפות מאושרת בהתאם לפרק ד
אישור השותפות הינה בכפוף  .ועמידה בכל התנאים הנדרשים, 0264 –ד "התשע

בשותפות ברשומה ( צירוף השותף)לקבלת הסכם חתום ואישור בדבר עדכון הרישום 
 . אצל רשם השותפויות

 
 –העברת מכסה בקשה ל .3

 
 . ם אחד הבניםלרשום המכסה על שהיצרנים נפטרו ובפנינו בקשה  - רקע 

 
פעיל את הרפת ואין התנגדות של אחיו ממבקש ההובהר כי , כ המבקש"בבשיחה עם 

קיימים חילוקי דעות לעניין העברת המשק אך הפעלת הרפת במשך לכך שהוא י
 . והפיצוי שיינתן לכל אחד מהאחים

 .בקבלת המשקהמבקש לא התקבל כל מסמך המאשר את הזכות של 
 

 . עם מות אביו אכן מפעיל את הרפת והמשיך בייצור החלבהמבקש ידוע כי 
 

סה לצורך כי לא ניתן להשאיר את המצב הקיים ויש הכרח להעברת המכ, הובהר
 (.הרשויות השונותרישום מול המחלבה ו)הפעילות התקינה של הרפת 

 
אנו נדרשים , ולצורך המשך הפעילות התקינה של הרפת, לאור הנסיבות – החלטה

קביעת )תכנון משק החלב לתקנות  74להעביר את המכסה באופן זמני בהתאם לתקנה 
 .0264,  –ד "התשע, (מכסות חלב

המבקש  שלהעתידית וועדה כל מסמך המאשר את הזכות לא הוצג ל, יחד עם זאת
 . 'אישור של היורשים הנוספים וכד, צוואהגון כ, בקבלת המשק

 



 

 

 
 
 
 

יינתן אישור העברת , על מנת שתימשך הפעילות התקינה של הרפת, לאור האמור
 .חודשים בלבד 6 למשךהמכסה באופן זמני 

כל מסמך המעיד על הזכויות העתידיות שלו המבקש יציג , מבוקש כי בתקופה זו
 . כממשיך במשק

 
יתבקש כ המבקש אשר "בובאמצעות , כתובת היצרנים במושבל החלטה זו תישלח

כי אין , יש להבהיר, כמן כן. להעביר ההחלטה לכל הגורמים הרלוונטיים במשפחה
זכות כל , יצרן ברישום זמניאו להקנות ל/בהחלטת הרישום הזמני בכדי לקבוע ו

המכסה תועבר ליורש אשר יעמוד בתנאים . המכסה עתיד תאו בקבל/במשק ו
לרבות העברת , 0222 – א"התשע, לחוק תכנון משק החלב( ג)7הקבועים בסעיף 

 .הזכויות במשק
אף לא , לא ניתן יהיה להמשיך להקצות את המכסה, ככל שלא יוצג ממשיך במשק

 . באופן זמני
 

 אומנה בשל מחלה והטלת סגר  – א01בקשה לקבלת אומנה חלקית לפי תקנה  .1
 

 . רפתות בהן הוטל סגר בשל מחלבה 4אושרה בקשה מטעמם של 
 

  –בקשה לפירוק שותפות  .9
תפורק , 0200לפיה מבוקש כי החל מחודש ינואר , אחד היצרניםבפנינו הודעת 

 .השותפות וכל אחד ייצר את מכסתו באופן עצמאי
טען כי הוא אינו מתנגד לבקשה והוא בוחן את החלופות , היצרן השותףבשיחה עם 

 (.בעיקר הצטרפות לשותפות אחרת)העומדות בפניו להמשך ייצור 
 

  – החלטה
 .0206השותפות תפורק בסוף שנת , הסכמת הצדדיםלאור 

 
  – המשך הקצאת מכסה ליצרנים ברישום זמני .62

 
 :ברישום זמנייצרנים  07נערך דיון בעניין 

 61  74הוארך הרישום הזמני במסגרת התקופה הקבועה בתקנה  -יצרנים 
 .0264 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב 

 0  יצרנים הועברו לרישום קבוע לאחר שהציגו אישור זכויות ועמידה בתנאים
 .0266 –א "התשע, לחוק תכנון משק החלב( ג)3הקבועים בסעיף 

 7  יישלח מכתב בדבר הכוונה . לא ניתן להאריך את הרישום הזמני –יצרנים
אלא אם יסדירו את הרישום הנדרש עד  0200להימנע מקביעת מכסתם לשנת 

 .76/60/06ליום 
 

 ליך העברת מכסות במגזר המשפחתיה .66
מבקשים להודיע על הליך העברת מכסות שיחל כבר , חלקן לא רשמיות, לאור פניות

 . 0200בתחילת 
 .כך שהמועד הקובע יהיה בתחילת חודש ינואר, שההודעה תישלח עוד החוד

 



 

 

 
 
 
 

  0269מבקשים שזכאותם למכסה בוטלה בשנת  –הוזמנו לישיבה  .60
 

הובהר כי הפגישה התקיימה על אף שהזכות , 01/3/06יום ישיבה שהתקיימה איתם בב
 .0269במכסה בוטלה כבר בשנת 

טענו כי מנסים לקדם תיקון של התקנות בעניין יצרנים חדשים והובהר להם שבכל 
 . תיקון תקנות לא יחול באופן רטרואקטיבי, מקרה

ל עדכון מהצדדים עד ליום את הדיון ואת קבלת ההחלטה ולקבלדחות , הוחלט
6/66/06. 

 
 .החלטת הוועדה על ביטול הזכאות במכסה נשארת בעינה, כי בשלב זה, הרהוב

 
  – החלטה

ת אין מקום לבטל א, על בסיס המידע שהוצג, כל חברי הוועדה סבורים כי בשלב זה
 .מכסה מבוטלתשל המבקשים בהחלטת הוועדה שקבעה כי זכאותם 

היות והמכסה שיועדה ליצרנים חדשים משנה זו , בדעת רב חברי הוועדה, יחד עם זאת
ככל הנראה לא ייקבעו תקנות מדיניות פיתוח לחלוקת  0200ובשנת , טרם חולקה

עד להחלטה בדבר או  0200עד סוף שנת הרי שככל שהמבקשים יראו , המכסות
, מת רפת במשקםאפשרות ממשית להק, המוקדם מבניהם, צאת מכסות אלוהק

אפשר להם מחדש ללבחון ניתן יהיה לשקול מחדש הבקשה ו, בתנאים שנקבעו להם
 . מכסהבהמותנית את הזכאות 

 
אלא , כי לא ניתן יהיה לבטל את החלטת הוועדה בעניין ביטול הזכאות, חשוב להבהיר

 .שני התנאים שהובהרו לעילבקיומם של 
בנושא הרי שההתקדמות והטיפול , המבקשים אינם זכאים למכסה, היות ובשלב זה

ולא ניתן להתחייב בפניהם כי המכסה שיועדה להם וטרם  בלבד םבאחריותהינה 
 . לא תחולק בשנה הקרובה, חולקה

 
לא ייערך דיון נוסף בבקשה להחזרת הזכאות במכסה לאחר , כי בכל מקרה, עוד יובהר
 . 0200סוף שנת 

 
 הבקשה לצירוף שותף נוסף משך דיון בעניין ה .67

 
ם על עמדתה כי יש להמתין ע ההוועדה חזר, המשך לדיונים בישיבות קודמותב  -רקע 

 .הסגר או כל מידע לגבי מועד הסרתולהסרת החלטתה בעניין השותפות עד 
ביקשו חברי הוועדה להזמין את הבורר לישיבה הבאה בעיקר נוכח קביעתו כי , בנוסף

 ".זה נהנה וזה אינו חסר"מצא הבורר כי , בשותפויות שאושרו
 

התקבלה הודעה מטעם היצרן המבקש  , 02/22/02ביום , עוד בטרם קבלת החלטה
 . כי הוא מבקש להישאר בשותפות הקיימת לשנה נוספת, להצטרף לשותפות

תום הובהר כי לא צפוי שהסגר יוסר עד , היצרן במשקו הוטל סגרבשיחה עם , כמו כן
 .0200הרבעון הראשון של שנת 

 
  – החלטה

 .אין מקום בשלב זה לקבל החלטה בעניין היתר השותפות המבוקש, לאור הנסיבות שנוצרו


