
 

 

 


 
 ב"תשפ, חשון' ז    
 0203, אוקטובר 31    

03-133-33 
 

  0202/22/21מיום ( חלב בקר) "זום"ישיבתה בבועדת מכסות החלטות ו
 (31/0203ישיבה מספר )

 
 הלל מלכה ואהוד אלפרט , איציק שניידר  :חברי הועדה

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

 
 

 :נדונו על ידי הוועדהלהלן הנושאים ש
 

. הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר אך טרם נחתם - 0203/9/3אישור פרוטוקול מיום  .3
 .  ייחתם על ידי החברים בישיבה הבאה שתתקיים במשרדנו

 
חלוקת מכסה במסגרת היתר זמני לייצור במשקו של אחר שניתן בעקבות התפרצות  .0

 ביחס לחלק מהמכסה , מחלב
 

 ורנו 'הדיון בסעיף זה נעשה ללא נוכחותו של אלי ג
 

א לתקנות 02קיבוץ לאומנה חלקית בהתאם לתקנה ההוועדה אישרה בקשת   -רקע 
 .33/2/03בישיבתה מיום , 0231 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)תכנון משק החלב 

 .בפנינו בקשת הקיבוץ לחלוקת המכסה בין יצרנים שונים
 

  – החלטה
הוועדה מאשרת את העברת המכסה ליצרנים המאמנים ואת היקפי המכסה שיועברו 

מאחר ונמצא כי היצרנים המאמנים יכולים לייצר את המכסה  כמבוקשלכל אחד מהם 
האישור ניתן בכפוף לקבלת טופס חתום . המבוקשת ללא צורך בהשקעות ארוכות טווח

לפיו הם מצהירים כי אינם נדרשים להשקעות חריגות , על ידי היצרנים המאמנים
 .0203לשנת , וידוע להם כי העברת המכסה הינה זמנית בלבד

 
במסגרת היתר זמני לייצור במשקו של אחר שניתן בעקבות התפרצות  כסהחלוקת מ .1

 ביחס לחלק מהמכסה, מחלב
 

א לתקנות 02קיבוץ לאומנה חלקית בהתאם לתקנה ההוועדה אישרה בקשת   -רקע 
 .3/9/03בישיבתה מיום , 0231 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)תכנון משק החלב 

 
הבקשה מאושרת לאחר שנבדקו כמויות החלב המבוקשות והיכולת של  – החלטה

האישור ניתן בכפוף לקבלת טופס . היצרנים לייצר החלב ללא השקעות ארוכות טווח
לפיו הם אינם נדרשים להשקעות חריגות וידוע להם כי , חתום של היצרנים המאמנים

 .  0203לשנת , העברת המכסה הינה זמנית בלבד
 

 ות אישור שותפ .1
על אף מגבלת המרחק , הוועדה אישרה עקרונית את בקשת היצרנים לשותפות – רקע

האישור ניתן בכפוף להצגת הסכם . מהנימוקים שפורטו בהחלטתה בישיבה קודמת
 . שותפות לאישורה של הוועדה
 . מצורף טיוטת הסכם שותפות

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

קביעת מכסות )לב לתקנות תכנון משק הח' ההסכם עומד בתנאים הקבועים בפרק ד
כאשר על הצדדים להתחיל ולפעול להקמת השותפות ובכוונתם  0231 –ד "התשע, (חלב

 .13/30/0201ולכל המאוחר ביום  0201///3להתחיל בשותפות החל מיום 
מבוקש אישור של הוועדה על מנת שיוכלו להתחיל בביצוע השלבים הנדרשים מכל 

 .קיומה של השותפותאחד מהם לעמידה בתנאים שנקבעו ביניהם ל
 

הוועדה מאשרת את הסכם השותפות בין היצרנים ותחילת השותפות החל  – החלטה
יש להבהיר ליצרנים כי השותפות תחל ) ממועד תחילת הייצור המשותף באתר אחד

 (. במשק השניוהפסקת ייצור החלב ממועד הייצור המשותף 
כל אחד מהיצרנים ימשיך את ייצור החלב באופן , עד למועד אישור השותפות בפועל

 . עצמאי במשקו על כל המשתמע מכך
כי היתר השותפות יינתן לאחר הצגת ההסכם כשהוא חתום על ידי , כמו כן מובהר

 . הצדדים והצגת אישור בדבר רישומה של השותפות ברשם השותפויות
 

 בהליך העברת מכסותבקשה להעברת מכסת חלב  .3
 . מדובר ביצרנים שיתופיים הנמצאים בשותפות – רקע

 .מבקשים להעביר המכסה ולפרוש מייצור חלב
  –דיון והחלטה 

קיימת זכות , כאשר יצרנים בקשים להעביר את מכסתם במסגרת שותפות, ככלל
ליצרנים השותפים לקבל את מכסת היצרן הפורש או חלקה ויתרת המכסה מועברת 

לתקנות תכנון משק  /בהליך העברת מכסות על פי סדרי העדיפות הקבועים בתקנה 
 .0233 –ה "עהתש, (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר)החלב 

, לאחר מתן זכות לשותפים, הזכאות הראשונה, לתקנות אלו( 3()א)/בהתאם לתקנה 
בתחום המועצה האזורית של המועצה האזורית אליה משתייך תינתן ליישוב שהוא 

 . שהיקף המכסה אינו עולה על מכסת הייחוסובלבד  היצרן הפורש
 .פי מיקום הרפתניתנת ל אינההעדיפות ליצרנים באותה מועצה אזורית 

 
ככל הנראה יבקשו לקבל חלק ממכסת החלב בלבד וכל , היצרן השותף, במקרה זה

 . לליטר₪  0.1מכסה שתתבקש על ידם תועבר במחיר של 
 

עלינו לקבל החלטה בעניין העדיפות שתינתן ליצרנים הבאים ברשימה באשר להעברת 
שכן לא , כת האגודהתיייתרת המכסה ולצורך כך יש לבחון לאיזו מועצה אזורית מש

 .הוקם יישוב בפועל
 

 ים הנמצאהאגודה העדיפות תינתן ליצרנים שיתופיים תובת הרשומה של בהתאם לכ
 .במועצה אזורית בני שמעון

 
על פרישה מייצור חלב ולאחר שתינתן , הוחלט כי לאחר קבלת טופס הודעה רשמי

תועבר יתרת המכסה ליצרנים , אפשרות לרכוש המכסה או חלקה, לשותפים
לתקנות תכנון משק החלב ( 2()א)6לפי תקנה , שיתופיים במועצה אזורית בני שמעון

יצרן למעט ל, 0222 –ה "התשע, (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר)
ר מכסה נוספת היא תועבר בהתאם לשלבים הנוספים במידה ותיוות. החדש

 .6הקבועים בתקנה 
 

היצרנים רשאים להודיע על מועד סיום מראש ובכל , באשר למועד סיום השותפות
 12לכל המאוחר )מועד הסיום ייקבע בהתאם , ככל שיחל הליך העברת המכסה, מקרה

 (.ימים ממועד העברת המכסה



 

 

 
 
 
 
 
 

 
  –בקשה לצירוף שותף  ./

 -רקע  
יבה א בהיתר לחלנמצ, כמו כן. יצרנים 0ייצר חלב במסגרת היתר שותפות עם מהיצרן 

 .משותפת
והיות והצדדים , למתן היתר השותפותהיצרן בחליבה משותפת נוכח התנגדותו של 

התקבלה החלטת , נמצאים בהליכים להפרדת השימוש המשותף במכון החליבה
ולקראת סוף  0203עד סוף שנת , ינו זמניהוועדה לפיה היתר השותפות בשלב זה ה

 . השנה תיבחן הארכתו בשים לב למצב הדברים
 

. נמצא היום בשותפות אחרתיצרן זה . קש לצרף שותף נוסף לשותפותומב, כעת
 .לעזוב את השותפות הקיימתאותו יצרן מצורפת בקשתו של 

 .שותףלהוצאת ה, שנשלחה לפני כשנה, בפנינו התנגדותו של השותף, כמו כן
 

  – החלטה
לישיבת צוות את היצרן המבקש והשותף יש להזמין , לאור התנגדות היצרן השותף

 . חלב בטרם החלטה על פירוק השותפות ביניהם
ותינתן לו אפשרות להציג טענותיו יצרן בחליבה המשותפת יישלח מכתב ל, בנוסף

 .בעניין צירוף שותף נוסף
 . ייערך דיון ותתקבל החלטה בבקשה, רק לאחר קבלת עמדות היצרנים

 
   - שהינו יצרן חדש בקשה של קיבוץ  .7

והתחילו בהליכים להקמת רפת  0230מדובר ביצרנים חדשים שקיבלו זכאות בשנת 
 . עצמאית במשקם

 . בדבר ההתקדמות במקוםורנו ביקר במשק בשבוע שעבר ומעדכן 'אלי ג
 

 .(0203+  0202)בשנתיים האחרונות נמצאים באומנה 
אך ככל הנראה יתחילו רק במהלך  0200תכננו להתחיל בייצור כבר בתחילת שנת 

 .0200השנה ולכן זקוקים לאומנה יחסית לשנת 
 

 .מיליון ליטרים 3.3תינתן להם אומנה בהיקף מכסה של  0200מבקשים כי בשנת 
 

  – החלטה
מיליון  3.3נוספת ובקשתם לאומנה בהיקף של היצרנים זכאים לקבלת אומנה לשנה 

 .ליטרים מאושרת
עם יש להבהיר ליצרנים כי עם תחילת הייצור במשקם והקצאת מלוא , יחד עם זאת

תופחת מנת המכסה שהועברה לאומנה והם יהיו , 0200המכסה לה הם זכאים בשנת 
 .לב עודףכל חריגה מהמכסה הכוללת תחשב כח. זכאים לייצר את יתרת המכסה בלבד

 
 0203שטרם החל באומנה לשנת  חדש בקשה של יצרן  .2

 
 . שטרם מומש 0203וכן היתר לשנת  0202קיבל היתר אומנה בשנת  – רקע

 
 .היתר האומנה ניתן בכפוף לחתימתו על הסכם אומנה עם יצרן מאמן

שנחתם בסוף חודש , ליטרים 022,222, לגבי חלק מהמכסה בלבד, בפנינו הסכם אומנה
 .ספטמבר

 



 

 

 
 
 
 
 
 

  – החלטה
הבקשה מאושרת ביחס להיקף , על אף שהבקשה מוגשת ברבעון האחרון של השנה

 . המכסה המבוקש
לא ניתן , במידה ולא תוגש בקשה לביצוע יתרת האומנה עד סוף החודש, יחד עם זאת

 . 0203יהיה לבצע את יתרת האומנה בשנת 
 . 0200יש להגביל את המועדים באישור האומנה לשנת 

 

 יצרנים במשק המשפחתי לחליבה משותפת עם בקשה של קיבוץ  .9
 

  –דיון והחלטה 
 

מסדיר את , 0231 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב ' פרק ד
נושא השותפות בין יצרני חלב וקובע את הכללים השונים בהם רשאית ועדת המכסות 

 .לאשר שותפויות לייצור חלב
התנאים להסדר שבו יאושר הסכם בין יצרנים , לתקנות 03נקבע בתקנה , בין היתר

 ". שותפות במכון חליבה" –לשימוש משותף במכון חליבה 
 

לתקנות קובעת  37תקנה , הר ליצרנים המבקשים בפגישה עמםכפי שהוב, יחד עם זאת
 ;כדלקמן

ועדת המכסות לא תתיר שותפות לייצור חלב בין יצרן יחיד ליצרן שהוא "
 ".אגודה שיתופית

 
 . ועדת המכסות אינה רשאית לאשר שותפות בין יצרן שיתופי ליצרן משפחתי, כלומר

 
לרבות , לתקנות' תפות לפי פרק דהוועדה סבורה כי כלל זה חל על כל היתרי השו

לא ניתן לאשר הבקשה לשימוש משותף במכון חליבה ולכן , שותפות במכון החליבה
 .של יצרנים  מושביים עם יצרן שיתופי

 
ואף אם יועברו הזכויות בקרקע של הקיבוץ , לאור הנימוקים שפורטו לעיל, ולכן

, חליבה משותפת/ הוועדה אינה מאשרת הקמת שותפות , לבעלותו של יצרן משפחתי
 . בין היצרנים המבקשים

 
 להיתר שותפות בקשה  .32

 
סגרת חליבה כיצרנים חדשים במ 0203חל בייצור חלב בתחילת שנת הקיבוץ ה –רקע 

 .משותפת
 .0200ה עקרונית לשותפות החל משנת בפנינו בקש

 
–  החלטה

רשאי , יצרן חדש המייצר חלב במשקו, בהתאם למדיניות שנקבעה על ידי וועדה זו
אם חלפה שנה ממועד תחילת הייצור על ידו ובשנה לקבל היתר לשותפות בין יצרנים 

 .זו הוא ייצר את מכסתו
 

 –בקשה לקבלת היתר אומנה  .33
 

 . ב בקשתו"רצ –רקע 



 

 

הוועדה אישרה עקרונית בקשת היצרן לשותפות אך מסיבות שונות החליטו שלא 
 . להקים השותפות

 
 
 
 
 
 

בכוונת הבן , לטענתו. מעוניין לסגור את הרפת ולהפסיק את ייצור החלב, מפאת גילו
לנהל את הרפת בעתיד ולכן הוא אינו מעוניין לפרוש מייצור חלב ומבקש לקבל היתר 

 .0200אומנה לשנת 
 

  – החלטה
 .מאושרת 0200לאור הנימוקים שהוצגו בקשת היצרן לקבלת היתר אומנה לשנת 



 עדכון   –בקשה של יצרן חדש  .30
ניתנה לו ארכה עד סוף  7.03./0בישיבה מיום . /023מדובר ביצרן חדש משנת  – רקע

 .הועדה אישרה להעביר את הזכאות במכסה לשטח אחר באותו יישוב, בנוסף. השנה
מציג החלטה של הוועדה המחוזית לפיה בקשתו להיתר נדחתה והוא הגיש תכנית 

 . להקמת רפת בחלקה אחרת ביישוב
 .בסוף שנה ולאחר שיתקבלו נתונים בדבר התקדמותו הדיון בעניינו ייעשה

 
   –העברת מכסה בעקבות פטירת יצרן  .31

ל "ה שהנ"וכן אישור של מדריך מאלתעודת פטירה , ף אישור זכויות בקרקעמצור
 . מתגוררת במשק

 .ייצור החלב נעשה במסגרת שותפות
 

, (חלב קביעת מכסות)לתקנות תכנון משק החלב ( א)11בהתאם לתקנה  – החלטה
מאושרת העברת המכסה כמבוקש ועליהם להציג הסכם שותפות , 0231 –ד "התשע

 . על מנת להמשיך את ייצור החלב במסגרת שותפות, ימים 12בתוך מעודכן 
 

   –העברת מכסה בעקבות פטירת יצרן  .31
ל "ה שהנ"וכן אישור של מדריך מאלתעודת פטירה , ף אישור זכויות בקרקעמצור

 . מתגורר במשק
 .ייצור החלב נעשה במסגרת שותפות

 
, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב ( א)11בהתאם לתקנה  – החלטה

מאושרת העברת המכסה כמבוקש ועליהם להציג הסכם שותפות , 0231 –ד "התשע
 . על מנת להמשיך את ייצור החלב במסגרת שותפות, ימים 12בתוך מעודכן 

 
   –בות פטירת יצרן בעקבאופן זמני העברת מכסה  .33

 . יש צו קיום צוואה של האם כאשר האב נפטר כבר לפני מספר שנים
על פי הצוואה מועברים זכויות שונות במשותף לשני בניה אך הזכות במשק ברישום 

 . הבנים מייצרים חלב במשותף ומתגוררים שניהם במשק. מבקשמועבר ל
 . במשק ל מתגורר"ה שהנ"שור של מדריך מאלאייש 

 
, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב ( א)11בהתאם לתקנה  – החלטה

 .כמבוקש, באופן זמני, מאושרת העברת המכסה, 0231 –ד "התשע
 
 

 עדכון – ש"למכסה מתושבי יוות בקש ./3
 



 

 

הרי , צריכות לקבל רישיון של משרד הבריאותש "יו היות והמחלבות בשטחיכי סוכם 
שניתן להשיב לפונים כי אין מניעה שהם ייצרו וישווק חלב למחלבה מורשית בשטחים 

 . עיבודו ושווקו, ובלבד שיתקבל מהמחלבה דווח על קליטת החלב
 


