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להלן הנושאים שהועלו להחלטת הוועדה – הבקשות נשלחו לחברי הוועדה במייל;
 .1עדכוןבנושאהליךהעברתמכסות1/2020
ההליךהסתייםבמחירשל2.₪פרשומייצורחלב 6יצרנים(3רפתות)וסה"כהועברו
4,318,429ליטריםלכ-59יצרניםמקבלים. 

בענייןהעברתהמכסהביןהיצרניםהשותפים,העברתהמכסהבוצעהלאחרשהועבר
מלוא הסכום שנדרש בהתאם למחיר שנקבע בהליך האחרון ולכן המכסה של היצרן
הפורשהועברהשלא במסגרת הליך .1/2020

עדכון טעות –  לאחר שפורסם סיום ההליך ,ובעקבות פנייתו של יצרן ,הוברר לנו כי
נפלהטעותוטופסבקשהלקבלתמכסהשנשלחבמועד,לאנלקחבחשבון .
ביצענו חישוב מחדש וכלל היצרנים המקבלים קיבלו עדכון של היקף המכסה
והתשלוםאותועליהםלהעבירעדליום .5.7.20

 .2בקשהלהגדלתהיקףמכסהלהעברהביןשותפים
רקע–הבקשהמוגשתעלידיב"כהיצרנים. 
בהתאם לבקשת היצרנים ,לאשר את פרישה מייצור של שותפה א' ולהעביר את
מכסתהליצרןהשותף,אישרה הוועדה את הבקשה .בהתאם,נשלחליצרניתהפורשת
היקף המכסה המאושר להעברה וכן אושרה העברת המכסה לאחר חתימת היצרנים
עלהטפסיםהנדרשיםוביןהיתרלאחרשהובהרלהםואושרעלידיבאכוחם,כיידוע
להםשהמחירלוזכאיתהיצרניתהפורשתהואבהתאםלמחירשנקבעבהליךהאחרון. 
לאחר ביצוע העברת המכסה ,כמבוקש ,הבינו היצרנים כי לא בוצעה מלוא העברת
המכסה המעודכנת של היצרנית הפורשת היות וחלק ממכסתה לא ניתנת להעברה
בהתאםלתקנותתכנוןמשקהחלב(קביעתמכסותחלב),התשע"ד–.2014 
 רצ"ב בקשת היצרנים לאשר את העברת מלוא המכסה המעודכנת בין היצרנים
השותפים .
דיון – חישוב המכסה נעשה בהתאם לתקנות קביעת מכסות חלב כאמור ,והיקף
המכסה המאושר להעברה מחושב לכלל היצרנים הפורשים באותו אופן ואין נפקא
מינה אם היצרן  מעביר את המכסה ליצרן השותף עמו או בהליך העברת מכסות
ליצרניםשונים. לכן,יצרןחלבאינורשאי,ביןהיתר, להעביראתתוספותהמכסה
שקיבלבמסגרתתוספתהמכסההארציתבחמשהשניםהאחרונות. 

החלטה –  בשלבזה,לאייעשהשינויבהעברתהמכסהכפישנעשתה.בהתאםלבקשת
היצרנים ,לאחר ההבהרות שיינתנו להם ,יוחלט האם לבטל את פרישת היצרנית
והחזרתהמכסה,לאיאוחרמהישיבההבאה. 









 .3בקשהלהארכתמועדסגירתרפת 
רקע–מדוברברפתשבה4יצרניםוכולםהעבירואתמכסתםבהליךהעברתהמכסות
האחרוןועלכןנדרשולהפסיקאתייצורהחלבעדליום .5/7/2020
רצ"בבקשה להאריךאתמועדסגירתהרפתעדלמכירתכלהפרות .היצרןפנהאלינו
עודלפניסגירתההליךכאשרלטענתו,היותומדוברברפתאחתגדולה,הליךסגירת
הרפתומכירתכלהפרותאורךיותרזמן. 

החלטה – לאחר דיון ,ניתנת הארכת מועד לסגירת הרפת של  21ימים לאחר המועד
האחרוןשנקבעוזאתלאורגודלהשלהרפתוהצורךבזמןנוסףלהתארגנות.לאחר21
ימים נוכל לבחון הארכה נוספת ואחרונה של שבוע ימים ובלבד ,במידה ונראה
התקדמותניכרתשלהיצרניםבמהלכיםלסגירתהרפת .
 יצוין,כימכסתהיצרניםהפורשיםהועברהכעתליצרניםהרוכשיםותיוצרעלידםעוד
השנהולכןלאניתןלתתהארכותזמןנוספות. 
 אליוהללישוחחועםהיצרןעלמנתלהבהירלואתהדבריםגםבאופןאישי. 

 .4בקשהשלשותפותיצרניםלחליבהזמניתבמשקשכןשליצרןפורש

רקע – רצ"בבקשתהיצרנים.לטענתם,הםנדרשיםלשדרגאתמכוןהחליבהבמשקם
ולכןמבקשיםבאופןזמנילבצעאתהחליבהבמכוןהחליבההשכןשפרשמייצורחלב
בהליךהאחרוןאךטרםסגראתהרפת. 
דיון- ככלל,איןמקוםלאשרחליבהשאינהבמשקושלהיצרןאלאבתנאיםהקבועים
לחליבה משותפת בתקנות ואינן רלוונטיים במקרה זה ,היות והמשק השכן פרש
מייצורחלבוסוגריםאתהרפת. 
החלטה – לאור האמור ולאחר דיון של חברי הוועדה ,לא נמצא שיש מקום לאשר
הבקשה. 


 .5בקשהלהחזרמכסהשנגרעה 
רקע–בהתאםלהחלטתוועדתהמכסותמיום,18/12/19הופחתהממכסתושלהיצרן
מכסהבהיקףשל 20% ממכסתוהקיימת,וזאתהיותוחלפולמעלהמ–  6שניםמאז
רישוםהמכסהעלשמובאופןזמני,וטרםבוצעעלידורישוםהמשקעלשמו,לצורך
העברתהמכסהכנדרש. 

רצ"בהבקשהשלולפיההנושאתלויועומדברמ"יוככלהנראהייקח 30ימיםמרגע
שיחזרולעבודבעקבותהמצב. 

החלטה–  לאניתןלקבלהבקשהבשלבזה,כאשרהמשקטרםנרשםעלשמו.מידעם
רישוםהמשקעלשמו,תוחזרלוהמכסהרטרואקטיביתלאותהשנהבלבד. 


 .6בקשהשלשותפותיצרניםלפירוקהשותפותביניהם

רקע –מדוברבשותפותשהחלהרקבשנת 2019אךהצדדיםמבקשיםבהסכמה לפרק
השותפותביניהם.אחדהיצרניםהגישבקשהלפרישהמייצורבחלבבהליך1/2020אך
לאהעבירהמכסההיותוהמחירשנקבעהיהמתחתלמחירהמזערישרשם. 

החלטה –  לאורבקשתם המוסכמתשלהצדדיםלפירוקהשותפות,השותפותתפורק
החלמיום1/5/2020וכלצדרשאילהמשיךאתייצורהחלבבמשקו. 






 .7בקשהלהארכתמועדהגשתהיתרבנייה

רקע – מדוברביצרןחדשמשנת 2016שקיבלואישורעקרונילחליבהמשותפת .ביצעו
החלפתקרקעותכנדרשלצורךהקמתהרפתבצמידותלרפתהקיימתאךטרםקיבלו
היתרבנייה.מבקשיםהארכתמועדנוספת .
רצ"בבקשתכם .

דיוןוהחלטה – ניתנתהארכתמועדשל 3חודשים .כמוכן,מיכלתדאגלבצעשיחה
עםהגורמיםהרלוונטייםבמשרדהבריאותבניסיוןלזרזאתההליך .

 .8החלטותבענייןיצרניםבתתביצועמתמשך

רקע– להלןיצרניםאשרהועדההחליטהלקבלחוו"דשלמדריךשה"מבטרםתתקבל
החלטתהבדברהפחתתמכסהבגיןתתביצועמתמשך .

הלל מלכה מציג את סיכומי הביקור של המדריכים והמלצתם ונערך דיון פרטני
לגבי כל יצרן ויצרן .

