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 .1בקשהשלדחייתמועדהקמתרפתשליצרןקיים-אבנרדהןמאבניאיתן





רקע–היצרןסייםייצורבאומנהבמשך3שנים(,)2017-2019והיהעליולחזורלייצור
חלבבמשקובשנת .2020
 רצ"ב בקשתו במסגרתה מבקש לדחות את מועד הקמת הרפת במשקו עד לסוף שנת
2021ובמהלךהתקופהלשמורלואתהזכותבמכסתהחלב .
יצוין ,כי במהלך השנה האחרונה ,פנה מספר פעמים בבקשה להקים רפת משותפת
ו/או מכון חליב ה משותף במשקו עם יצרנים חדשים מנטור ,אך הדבר לא התאפשר
נוכחהדרישהמיצרניםחדשיםלהקיםרפתבמשקם. 
דיון– 
עד סוף שנת  2020יש ליצרן אפשרות לא לייצר ועדיין תישמר לו הזכותבמכסה לפי
תקנה7 לתקנותתכנוןמשקהחלב(קביעתמכסותחלב),התשע"ד–.2014מציעים,כי
בשלב זההמכסהתישמרלזכותועדסוףהשנהוהואיעבירלקראתסוףהשנהתכנית
מפורטתלהקמתהרפת. 
הללמלכה – מבוקששעדלחודשנובמבר 2020ישלחתכניתמפורטתעלמנתשנוכל
לדוןהאםתינתןהארכהבשנהנוספת.  
החלטה– 
הזכות במכסה עומדת ליצרן עד סוף השנה .יחד עם זאת ,במידה ויציג עד לחודש
נובמברהשנה,תכניתמפורטתהכוללתלוחזמניםלהקמתהרפתבמשקועדסוףשנת
, 2021הוועדהתוכללשקולבקשתולהארכתמועדהקמתהרפתבשנהנוספת .



 .2בקשה לעדכוןרישוםמכסהמפלררחלומשה(ז"ל),מניצניעוז,עלשםפלררחלבלבד 
רקע – בפנינותעודתפטירהשלפלרמשה(משנת)2010ומסמךרישוםזכויותמעודכן
לפיוהמשקרשוםעלשםפלררחל. 
מבוקשלעדכןאתהרישוםולהורידאתפלרמשהמהזכותבמכסה .

החלטה –  לאור פטירת היצרן הרשום והיות והמכסה רשומה גם על שם פלר רחל
ובצירוףהאישורבדברהזכותבקרקעוהעובדהכיהרפתנמצאתבמשקה,איןמניעה
לאשרהבקשהוהרישוםיעודכןכמבוקש. 








 .3עדכוןהתקדמותבבנייתרפתדליהבסמיכותלרפתרמותמנשה
רצ"בהעדכוןלבקשתהוועדה. 
בשלבזה,עומדיםבהתקדמותבהתאםלתכנית .

 .4יצרניםחדשים-עדכוןוהחלטות


א.אלעוקה סאלם מערערה - 

קיבל זכאות בשנת  2016והארכת מועד להצגת היתר בנייה עד לאוקטובר .2020
בטעות, החליטההוועדהלשלולהזכאותהיותולאהעבירהתייחסותכנדרשאךלאור
הארכתהמועדשכברניתנה,נשמרתלוהזכאות.הנ"להתבקשלהעבירעדכון–מצ"ב. 
כמוכן,רצ"בעדכוןשלהמחוז. 

החלטה–הארכתהמועדעומדתבעינהעדסוףחודשאוקטובר .2020

ב.יצרנים חדשים מהישובים נווה ובני נצרים 

חלקםקיבלוזכאותבשנת 2016וחלקםבשנת.2017קיבלוהארכתמועדהצגתהיתר
בנייה עד ליום  .1/4/2020לא העבירו בקשה להארכת מועד  .לפנים משורת הדין,
דוריתפנתהלאריאלשמייצגאותםבפנינועלמנתלהבהירכייערךדיוןבזכאותשלהם
למכסהועליהםלהעבירבקשהבהקדם. 

החלטה – יש להודיע ליצרנים כי הארכת המועד הסתיימה ולא התקבלה כל בקשה
נוספתמטעמם.במידהולאתתקבלכלבקשה,עלהוועדהלדוןבביטולהזכאות .

ג.עאדל קדח מכפר מנדא 

קיבלהארכתמועדהצגתהיתרבנייהעדסוףשנת.2019לאהעבירבקשה להארכת
מועד .לפנים משורת הדין ,דורית פנתה אליו על מנת להבהיר כי יערך דיון בזכאותו
למכסהועליולהעבירבקשהבהקדם. 

החלטה – יש להודיע ליצרן כי הארכת המועד הסתיימה ולא התקבלה כל בקשה
נוספת.במידהולאתתקבלכלבקשה,עלהוועדהלדוןבביטולהזכאות .


ד.שדה נחום 
קיבלו הארכת מועד להצגת היתר בנייה עד ליום  .30/4/2020לא העבירו בקשה
להארכתמועד.דוריתניסתהלהשיגם,לפניםמשורתהדין,אךללאהצלחה. 

החלטה – יש להודיע לקיבוץ ,כי הארכת המועד הסתיימה ולא התקבלה כל בקשה
נוספת.ללאהארכהנוספתעלהוועדהלדוןבביטולהזכאות .

ה.יגאל אפל ,יורם אתרוג וערן בראון מצופר

היצרנים קיבלו הארכת מועד להצגת היתר בנייה עד ליום  .1/4/2020רצ"ב בקשתם
להארכתמועדנוספת. 
יצוין ,כי הוועדה נתנה ליצרנים אישור עקרוני להקמת רפתות עצמאיות בסמיכות
ליצרן מהיישבו פארן בכפוף לתנאים הנדרשים להקמת רפתות במשק היצרן החדש
(החלפתקרקעות)והתנאיםהנדרשיםלחליבהמשותפת .








אלי ג'ורנו – היצרניםפועליםלהקמתהרפתומעונייניםבכך.ישלהםתכניותובועזפועל
מולהיישוב. 
דורית–הםפועליםלכךאךטרםקיבלואתהאישוריםלהחלפתקרקעות .


החלטה–ניתנתהארכתמועדעדסוףשנת.2020 


 .5פירוקשותפותעמרניפראנג'יועמרניאריהמפעמיתש"ז

רקע – הבקשה הוגשה על ידי ב"כ היצרנים ,עו"ד ליאל דודיאן ואושרה .בהתאם
לבקשה,פרנג'יעמרניפרשהמייצורחלבומכסתההועברהליצרןהשותף,עמרניאריה.
ליצרנית הפורשת נשלחה הודעה בדבר היקף המכסה המאושר להעברה וכן אושרה
העברת המכסה לאחר חתימת היצרנים על הטפסים הנדרשים ובין היתר לאחר
שהובהר להם ואושר על ידי בא כוחם ,כי ידוע להם שהמחיר לו זכאית היצרנית
הפורשתהואבהתאםלמחירשנקבעבהליךהאחרון. 
 לאחר ביצוע העברת המכסה ,כמבוקש ,הבינו היצרנים כי לא בוצעה מלוא העברת
המכסה המעודכנת של פראנג'י עמרני היות וחלק ממכסתה אינה ניתנת להעברה
בהתאםלתקנותתכנוןמשקהחלב(קביעתמכסותחלב),התשע"ד–.2014 

 הוועדה לא יכלה להיעתר לבקשת היצרנים להעברת מכסה בהיקף שהוא בניגוד
לתקנותולכןהוחלטלהבהירליצרניםאתהאפשרויותהבאות:)1להשאיראתהעברת
המכסה כפי שבוצעה . ) 2לבטל את בקשת הפרישה של עמרני פראנג'י לפנים משורת
הדיןולאורהנסיבותשנוצרוולהחזיראתהמצבלקדמותו. 

אלי ג'ורנו – שוחחתי עם עמרני ועם עו"ד ליאל והבהרתי להם את האפשרויות.
בקשתםהיאל החזיראתהמצבלקדמותוולבטלאתהבקשהלפרישהמייצורחלב. 
התבקשולהעביראתבקשתםבכתב. 

החלטה–בכפוףלקבלתהבקשהבכתב,תבוטלבקשתהפרישהכמבוקש. 

יצוין ,כי ככלל לא ניתן לבטל בקשת פרישה של יצרן אך במקרה זה ,נוכח פניית
היצרנים מייד לאחר העברת המכסה והיות ומדובר בבקשה בהסכמה של העברת
מכס הביןשותפים,והיותוהועלתהטענהבענייןהיקףהמכסה,תבוטלבקשתהפרישה
והמכסהתוחזרלשניהיצרניםכפישהיהלפניכן. 

 .6בקשהלהעברתמכסהבאופןזמניבעקבותפטירתהיצרנית,גילהזולרמבארטוביה

רקע   - בפנינו בקשה (שהוגשה באמצעות עו"ד תומר צידון) ,להעביר את המכסה על
שםבנהשלהיצרנית,ישיזולר,בעקבותפטירתהיצרנית .
הוצגה בקשתו של ישי זולר כממשיך במשק ,וכן צוואה של היצרנית ,לפיה המשק
והרפתיועברולישיזולרוכןהוצגההצהרהשלהיורשיםהנוספים(אחואחות)לפיה
מוסכםעליהםכיהמככהתועברלרישוםעלשםהממשיךבמשק,ישיזולר .









החלטה –  לאור המסמכים שהוצגו ולצורך המשך תפקוד תקין של הרפת ,המכסה
תירשוםבאופןזמני,עדלהעברתמלואהזכויות,עלשםישיזולר,בהתאםלתקנה34
לתקנותתכנוןמשקהחלב(קביעתמכסותחלב),התשע"ד– .2014

 .7החלטותבענייןיצרניםבתתביצועמתמשך

רקע– להלןיצרניםאשרהועדההחליטהלקבלחוו"דשלמדריךשה"מבטרםתתקבל
החלטתהבדברהפחתתמכסהבגיןתתביצועמתמשך .
()1עוזני שלמה מאחיהוד–
עניינועולהפעםנוספת,בצירוףדוחשלהמדריכהטלשקולניק. 
הוחלט להעלות את העניין פעם נוספת ,לאחר שבישיבה קודמת הוחלט לבצע
הפחתהאךלבקשתהללטרםבוצעהההחלטה. 

החלטה– לאחרבחינתנתוניהייצורודוחהמדריכה,מצאנושישלהפחיתהמכסה
ואםאכןיבצעהמכסהו/אויגדילאתהייצורלפחותב–,10%המכסהתוחזרלו. 

בענייןצעב"ח,ישלהעביראתהדוחשלהמדריךלגורמיםהרלוונטיים. 

()2דומיין אברהם מאחיהוד 
התקבלההחלטהלהפחיתאתמכסתולשנת 2020אךלאהתקבלההחלטהלעניין
המכסהשהופחתהמשנת .2019

החלטה –  על אף שאין שיפור בייצור ,בשלב זה מוארכת הזכות במנת המכסה
שהופחתהבשנת2019לשנהאחתנוספתבלבד. 

( )3עמרני אריה ופראנג'י מפעמי תש"ז 
בישיבהמיום11/3הוחלטלהפחיתאתמכסתםלשנת2020בגיןתתביצוע.בטרם
ביצוע ההחלטה ולאור בקשתם לפירוק השותפות,ההחלטה עדיין לא בוצעה ויש
חשיבותלהחלטהבענייןהפחתתהמכסה .

דיון –  נוכח החלטתם להחזיר המצב לקדמותו ,יש לדון בנושא הפחתת המכסה.
מועברלדיוןבישיבההבאה. 

()4שלמון יעקב משדה אילן
הלל–קיבלאתנתוניהייצורשלואךעדייןלאביקרברפת. 
מועברלדיוןבישיבההבאה.  

()5 זהבי יעקב מיכיני 
לא התקבלה החלטה ביום  11/3לאור פנייה טלפונית מטעמו .אך עד היום לא
העבירפרטיםו/אובקשהכלשהם .
 
החלטה –  יש להפחית המכסה ואם אכן יבצע המכסה ו/או יגדיל את הייצור
לפחותב–,10%המכסהתוחזרלו. 

()6 שותפות סליבאן ,לנדאו מרמת צבי ופראג' מפרזון (הרפת ברמת צבי) 
בישיבה מיום  11/3/2020לא התקבלה החלטה בעניין הפחתת מכסתם והוחלט
להזמי נםלצוותחלב.מדוברבשותפותשמתנהלהליךמשפטיביןהיצרנים .

החלטה- להזמיןאתהיצרניםלישיבתצוותחלבבסוףהחודש.להנחותשלאיגיעו
יותרמשלושה. 

______________
מיכלקראוס,יו"ר




________________
אהודאלפרט,חבר 

_________________
הללמלכה,חבר

