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

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

 :נדונו על ידי הוועדהלהלן הנושאים ש
 

. הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר אך טרם נחתם - 0201/8/11אישור פרוטוקול מיום  .1
 .  ייחתם על ידי החברים בישיבה הבאה שתתקיים במשרדנו

 
 בקשה להארכת מועד סגירת הרפת  .0

 
ואושרה על ידי כל  02/8/01ל מיום "הבקשה הועברה לחברי הוועדה להחלטה בדוא

 . חברי הוועדה
 .11/1/01היצרנים קיבלו אישור לסגור הרפת עד ליום 

 
 

 לאומנה חלקית בשל מחלהבקשה  .1
ב בקשתם ולפיה בחודש יוני האחרון התגלתה בעדר מחלת ברוצלה שהביאה "רצ

 . פרות 02לתמותה של 
למכסה בהיקף של ולכן הם מבקשים אומנה חלקית ביחס הרפת בהסגר , בנוסף

 .ליטרים  282,222
 

 . אישור על תמותת פרות+ אישור הטלת סגר  הוצג
 .יעבירו תכנית ייצור משוערת בהתאם לתמותה וליכולת הכנסת פרות

 
א לתקנות 08הוועדה מקבלת הבקשה והמסמכים שהוצגו ובהתאם לתקנה  – החלטה

מאושר היתר אומנה חלקי , 0212 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)תכנון משק החלב 
 .ליטרים 282,222 –ביחס להיקף המכסה המבוקש 

 
 .יש להבהיר ליצרנים כי חריגה מהייצור הכולל תחושב כייצור מעבר למכסה

עליהם להציג באילו משקים הם מבקשים לייצר את מנת המכסה שאושרה כאמור 
 .בצירוף טופס הודעה ואישור של היצרנים המאמנים

 
 

 העברת מכסה בעקבות פטירת יצרן  .2
ל "ה שהנ"וכן אישור של מדריך מאלתעודת פטירה , ף אישור זכויות בקרקעמצור

 . מתגוררת במשק
 

, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב ( א)12בהתאם לתקנה  – החלטה
 . מאושרת העברת המכסה כמבוקש, 0212 –ד "התשע

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 קבוע לאחר רישום זמני באופן עדכון רישום מכסה  .2

 .ל הציג אישור זכויות במשק"הנ
לתקנות תכנון משק החלב  12בהתאם לתקנה וקבוע כמבוקש מאושר רישום  – החלטה

 .0212 -ד"התשע, (קביעת מכסות חלב)
 

 
 בקשה להגדלת מכסה .6

היצרנים הצטרפו לשותפות יצרנים . בשם היצרנים, ב מכתב של היצרן השותף"רצ
היו בתת ביצוע מתמשך מספר רב של שנים ולכן לא היו , לפני כן . 0202בשנת קיימת 

 .זכאים לכל תוספות המכסה בשנים האחרונות
 .ליטרים 212,222הינה  0201מכסתם המעודכנת בשנת 

מבקשים לקבל תוספת מכסה לאור הגדלת הייצור ועמידה בייצור המכסה שנקבעה 
 .להם במסגרת השותפות

ועדת המכסות יכולה להקצות תוספות מכסה רק כאשר יש הגדלה של היקף  – החלטה
 . המכסה הארצי הכולל ובהתאם לתקנות מדיניות פיתוח

לא ניתן להיעתר או לא חולקה להם ולכן /ליצרנים אין זכאות במכסה שהופחתה ו
 . לבקשתם אלא כאשר יהיה גידול במכסה הארצית כאמור

 

 סה להארכת מועד זכאות במכבקשה  .7
 היצרן כ "ב מכתבו של ב"רצ

היצרן מסיים בסוף השנה שנה שלישית באומנה ומבוקש להאריך את הזכאות שלו 
בשל מצבו הבריאותי ועל אף שאינו יכול לחזור לייצור , שנים נוספות 12 –במכסה ל 

 . חלב
כ היצרן ולפרט את הזכויות של היצרן בהתאם לחוק תכנון "יש להשיב לב – החלטה

מובהר כי היתר אומנה ניתן לתקופה של עד שלוש שנים . 0211 –א "התשע, משק החלב
 . או במסגרת היתר שותפות/רצופות ולאחריו יש לחזור לייצור חלב באופן עצמאי ו

ביחס למנת המכסה שיוצרה על  כי היצרן זכאי להיתר אומנה לשנה נוספת, יש לציין
 . ולא הועבר לייצור במסגרת היתר האומנה בלבד 0211ידו בשנת 

רשאי לשמור על הזכות במכסת החלב למשך , יצרן שאינו חוזר לייצור חלב, כמו כן
שנה אחת בטרם יחליט האם לפרוש מייצור חלב או לחזור לייצור וועדת המכסות 

 . נוספתרשאית להאריך תקופה זו בשנה אחת 
 

 
 כל היצרנים מאותו יישוב  –בקשה לצירוף שותף  לשותפות קיימת .8

 
לאחר שבישיבה קודמת אישרה הוועדה את ביטול היתר השותפות שניתן  – רקע

 .בפנינו בקשתם להתקשר בשותפות עם יצרן נוסף באותו יישוב, ליצרנים המבקשים
 . היצרנים התבקשו להציג טיוטת הסכם שותפות לאישורה של הוועדה

 

  – החלטה
במידה ויעמדו בתנאים . עליהם להציג טיוטת הסכם שותפות לאישור הוועדה

, 0212 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב ' הנדרשים בפרק ד
 . אין מניעה עקרונית לאישור השותפות

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 בקשה לשותפות בין קיבוצים  .1
 

 –כי מרחק הנסיעה בין היצרנים הינו כ הלל מעדכן , בהמשך להחלטת הוועדה – רקע
 . מ"ק 17

מצורף מכתב מעודכן של היצרנים המפרט את הפעולות והבדיקות שנעשו על ידם 
 .ב"ת עם יצרנים אחרים ואת הסיבות שהביאו לבקשה הרציולהקמת שותפו

י לכלכות שנבדקו אין היתכנות כלכלית להקמת שותפות ויש פער בכל החלופ, לעמדתם
  . משמעותי בין החלופות השונות לבין ההתקשרות המבוקשת

 
  – דיון

ניתן לומר כי נעשה כאן , ונציגים מטעמם מספר פגישות עם היצרניםלאחר שקיימנו 
 . שותפות אמיתיתהקים לומאמץ רב ניסיון אמיתי 

 7 –חריגה של המרחק בכ שהוצגו על ידי היצרנים והיות ומדובר בוהנימוקים הנסיבות 
לאשר הבקשה במסגרת החריג של המרחק ולאפשר להם הקמת מצדיקים , מ בלבד"ק

 . השותפות
שכן בסופו של דבר בכניסה לשותפות משמעותי וחשוב נימוק היתכנות כלכלית היא 

 . מדובר בעסק שצריך להיות רווחי
עדיפות שהוא בעייתי וגם בכניסתם לשותפות המבוקשת יש  מדובר באזור, כמו כן

 .בהשקעה גדולה מאדצורך 
של  חבטווהשתכנעתי שהם עשו את כל המאמצים לעשות שותפות עם יצרנים נוספים 

יצה את היצרן ממקרה אמיתי שמדובר כאן ב . כפי שמתואר במכתבם, מ"ק 12עד 
ראיתי מקרה דומה של משק שניסה לא . הפוטנציאל וניסה להגיע לשותפות אמיתית

 בעיקר כלכליות ,להגיע לשותפויות עם כל הסובבים אותו ולא צלח מסיבות שונות
 . תומך באישור הבקשה, מ בלבד"ק 7והיות ומדובר בחריגה של 

 
, בעיקר מהסיבות של מיקום המשק בפריפריה והבדיקה המקיפה שנעשתה על ידם

 . אשר את הבקשהצטרף לחבריי וממ
 

להקים שותפות , באופן עקרוני, חברי הוועדה מאשרים את בקשת היצרנים – לטההח
( ב)11האמור בתקנה , ביניהם בהתאם לחריג הנוגע להגבלת מרחק בין שותפים

 .0212 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב 
ות עם חברי הוועדה שוכנעו כי היצרנים עשו את כל המאמצים הכנים להקמת שותפ

, כמו כן. מ וכי אין היתכנות להקמת שותפות כאמור"ק 12יצרנים במרחק של עד 
פה , סבורים חברי הוועדה, מ בלבד"ק 7בנסיבות שהוצגו והיות ומדובר בחריגה של 

 .כי יש לאשר הבקשה, אחד
לצורך קבלת  היתר שותפות על היצרנים להציג טיוטת הסכם שותפות לאישורה של 

 . לתקנות קביעת מכסות חלב' לתנאים הקבועים בפרק דהוועדה ובהתאם 
 
 

  –זכאות במנת מכסה שהופחתה  .12
לשמירת קיבלו הארכה הם ו 0211מכסתם הופחתה בגין תת ביצוע בשנת  –רקע 

 -ו  0202בשנים  לא היו זכאים להחזר מנת המכסה. 0202עד סוף שנת הזכאות במכסה 
נשלחה להם הודעה על כך שבכוונתנו לגרוע את המכסה  0201ובחודש מרץ  0201

 . לצמיתות
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

הובהר כי על אף שבכוונתם לבצע , שהתקיימה עמם בשבוע שעבר" זום"בישיבת 
גם בשנתיים הקרובות לא צפוי שיפור ביכולת הייצור שלהם ו, השקעות ברפת בעתיד

 .12% –נמצאים בתת ביצוע של כ היום 
גם כי נתוני הייצור מצביעים על כך שהם יעמדו בתנאים להפחתת מכסה נוספת , יצוין

 .0200בשנת 
 

  –דיון והחלטה 
לוועדה יש שיקול דעת נרחב בהפחתת המכסה אך החזרת מכסה שהופחתה נעשית רק 

לפחות ביחס  12% –לפי התקנות יש לשפר את הייצור בכ )במקרה של שיפור בייצור 
 (. לייצור בשנה קודמת

אין כלל שיפור , במקרה זה מדובר ברפת שנמצאת כבר שנים רבות בתת ביצוע מתמשך
 . מהמכסה המופחתת 02% –כ בתת ביצוע של בייצור ומדובר 

הובהר לוועדה כי מצד אחד ישנה כוונה להשקיע ברפת לצורך שיפור עתידי אך הדבר 
תשקול הוועדה שלא להפחית , בהתאם לאמור. ותלא ייעשה בשנתיים הקרוב

 . מהיצרנים מנת מכסה נוספת בתחילת שנה הבאה
בתוספות מכסה בעתיד ניתן יהיה להמליץ על הגדלת המכסה לבתי הספר , כמו כן

 . ובמידה ויעמדו במכסה יקבלו תוספות בהתאם
נת המכסה אין מקום לשמור ליצרן את הזכות במ, לאור נתוני הייצור, יחד עם זאת

, ם האחרים הזכאים לכך באופן שווהתחולק בין בתי הספר החקלאיישהופחתה והיא 
 .0212 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  17בהתאם לתקנה 

 
 מנת מכסה באומנה תבקשה לקבל .11

 
היצרנים אינם נמצאים . ב בקשת היצרנים לקבל מנת מכסה במסגרת היתר אומנה"רצ

( א)01ובהתאם לתקנה , ברשימה היות ולא ייצרו את מלוא מכסתם בשנה קודמת
 .0212 –ד "התשע,(קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב 

 
יצרנים לאור העובדה שה, בהתאם להחלטת וועדת המכסות במקרים דומים – החלטה

בטרם תינתן זכאות  0200נוכל לחזור אליהם בתחילת שנת , חזרו לייצור מלוא מכסתם
היצרנים אינם זכאים לקבלת מכסה בהיתר , יחד עם זאת. ליצרנים הבאים ברשימה

 . 0201בשנת , לתקנות אלו' אומנה לפי פרק ה
נה חלקי במידה והיצרנים יכולים לקבל מנת מכסה במסגרת היתר אומ, על אף האמור

הוועדה לא תתנגד לאישור היתר כאמור והוא לא , א לתקנות אלו08שניתן לפי תקנה 
 . 0200לתקנות בשנת ' ישלול את האפשרות של היתר אומנה לפי פרק ה

 
 עדכון - ש"למכסה מתושבי יו הבקש .10

מעדכנת את הוועדה בבקשה שהתקבלה למכסת חלב בקר לייצור ושווק למחלבה 
 .ש"המתגורר ביישוב איתמר בשטחי יו, עצמאית של היצרן

במשרד החקלאות נוכח העובדה כי חוק החלב לא חל  הנושא הועבר ללשכה משפטית
  .ש"בשטחי יו

בחון באופן עקרוני את האפשרות להכיר ביצרנים בשטחי מבקשים לחברי הוועדה 
 ."משק סגור"ש ולאשר את הייצור בתנאים של "יו

 .הלשכה המשפטית במשרד החקלאותהועבר לבדיקת ,  כאמור, הנושא
 


