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 על ידם. אושר מהפרוטוקול הועבר לצדדים ו - 2021/12/26אישור פרוטוקול מיום  .1
 

בקשה להפחתת חלק ממכסה שהועברה במסגרת היתר אומנה  -עדכון החלטה בדוא"ל  .2
  2021לשנת 

 
 – החלטה

 הבקשה. חברי הוועדה החליטו, פה אחד, כי אין מקום לאשר
 . 2021היצרן ביקש וקיבל מכסה במסגרת היתר אומנה, והתחייב ליצרה במהלך שנת 

כאשר ימים בלבד לפני תום השנה,  5 לא ניתן לקבל בקשה לבטל את ההיתר או חלקו,
 לא ניתן להעבירו באופן מעשי ליצרנים אחרים אלא למצוא יצרנים שחרגו ממכסתם. 

 
תשלום עבור להארכת מועד להעברת בעניין בקשה  30/12/21החלטה בדוא"ל מיום  .3

 קבלת מכסה בהליך העברת מכסות
 

 .15/1/22עד , אושרהבקשתם לארכה 
 

 עדכון הגשת ערר  .4
 

בין יצרנים מהמגזר הגישו ערר על החלטת הוועדה שלא לאפשר שותפות במכון חליבה 
 המשפחתי ליצרן שיתופי. 

עקרוני לפיו לא ניתן לאשר שותפות גם אם המדבור במכון החליבה בלבד, מדובר בנושא 
 בין יצרנים ממגזרים שונים.

 
 עדכון – 2022הקצאת מכסות לשנת  .5

 
ליצרנים ביום שר החקלאות חתם על היקף הייצור הכולל במועד והמכסות הוקצו 

 . 2/1/2022 -ראשון ה 
 

 משפחתי ושיתופי –מכסות העברת  עדכון הליכי .6
, הליך העברת המכסות נמצא בעיצומו והיות ובמועד הקובע לא היה במגזר המשפחתי

לליטר והמועד הקובע ₪  2.2 –ביקוש למלוא היצע המכסה להעברה, המחיר עודכן ל 
 .10/1/2022המעודכן נקבע ליום 

 
  . , נמצאים לקראת סיום העברת מכסהבמגזר השיתופי

 בעניין העברת המכסות במגזר השיתופי.במקביל, עובדים על תיקון של התקנות 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 באופן קבוע בקשה להעברת מכסה  .7
מבוקש להעביר את המכסה מאם לבנה. הזכויות בנחלה הועברו על שם הבן  –רקע 

 ובהתאם לביקור של המדריך והיכרותו, המבקש אכן עובד ברפת. 
 המכסה מיוצרת במסגרת היתר שותפות. 

  – החלטה
לתקנות תכנון משק החלב )קביעת מכסות  35המכסה מועברת כמבוקש בהתאם לתקנה 

 .2014 –חלב(, התשע"ד 
, הסכם שותפות מעודכן לצורך המשך ייצור ימים 30בתוך על היצרן הרשום להציג, 

 החלב במסגרת השותפות הקיימת. 
 

 עדכון רישום מכסה  .8
האשה בלבד, צ"ב תעודת פטירה, רישום המכסה יעודכן על שם הבעל, רנוכח פטירת 

 הזכות במשק. תרשומה גם היום כבעלת הזכות במכסה ובעלאשר 
 
  

 בקשה לקבלת היתר אומנה לפי פרק ה' לתקנות  .9
 .2021מהלך שנת הנ"ל מייצר במסגרת היתר אומנה שניתן לו ב – רקע

הבריאותי אינו מאפשר לו לחזור לייצור רצ"ב בקשה מטעמו באמצעות ב"כ, ולפיה מצבו 
 והוא מצפה שבנו יסיים את לימודיו ויחדש את הייצור ברפת.

 
  – החלטה

 .2022מאשרים היתר אומנה ביחס למלוא מכסתו לשנת 
 שנים סה"כ. 3יש להבהיר ליצרן כי היתר אומנה הינו זמני והתקופה המקסימאלית של 

 
 ות קביעת מכסות חלב א לתקנ28בקשה להיתר אומנה לפי תקנה  .10

לפני כחודש והושמד טל סגר ועקב התפרצות מחלת הברוצלה בעדרו של היצרן, ה –רקע 
 כל העדר. 

 באומנה. להעביר את מלוא מכסתו לייצור מבקש יצרן ה
  – דיון

השאלה היא לעניין המועד הצפוי לסיום הסגר היות והסגר הוטל על האזור כולו ולא 
הסרת הסגר תלויה ביצרן עצמו ובפעולות השאלה היא אם במשקו של היצרן בלבד ולכן 

 שייעשו על ידו במשקו. 
המקבל לתכנן מראש את ייצור החלב אך  יש לכך משמעות מבחינת היכולת של היצרן

 א לתקופה של עד חצי שנה מתום הסגר.28שר היתר אומנה לפי תקנה הוועדה רשאית לא
 

  – החלטה
, 2014 –א לתקנות תכנון משק החלב )קביעת מכסות חלב(, התשע"ד 28בהתאם לתקנה 

 חודשים ממועד הסרת הסגר.  6היתר אומנה יינתן לתקופה שאינה עולה על 
אך בהתאם לתקנה  2022היצרן מבקש לקבל היתר אומנה ביחס למלוא המכסה לשנת 

חודשים  6א כאמור, ניתן לאשר אומנה בשלב זה ביחס למחצית המכסה המשקפת 28
 ממועד הסרת הסגר.

היצרן רשאי להעביר את מחצית המכסה שנותרה בהיתר אומנה לפי פרק ה' לתקנות או 
 להמתין לקבלת עדכונים בדבר מועד הסרת הסגר. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 יצרן חדש  –להארכת מועד הגשת היתר בנייה בקשה  .11
 

 .2017מדובר ביצרנים חדשים שקיבלו זכאות בשנת  –רקע 
 אישור עקרוניבמקביל ל 2021הצגת היתר בנייה עד סוף שנת קיבלו הארכת מועד ל

 . לחליבה משותפתשניתן להם 
מפרטים את התקדמותם והפעילויות שבוצעו לקראת קבלת היתר  במכתבם הרצ"ב

  הבנייה. מבקשים ארכה נוספת.
 

  – והחלטה דיון
לאור ההתקדמות שהוצגה לצורך הצגת היתר בנייה ותחילת בנייה, ניתנת ארכה של חצי 

 .30/6/2022שנה נוספת, עד ליום 
 

 בעקבות פטירת יצרנים בקשה לרישום מכסה באופן זמני  .12
 

החלו הליכים להעברת הזכויות מול רמ"י . יצרנים 3עקב פטירת הבקשה רצ"ב מכתב 
 ומבוקש להעביר את המכסה באופן זמני.

 התחייבויות. ליצרנים אין

  -החלטה

ואה, כפוף לקבלת אישור מדריך, תעודות פטירה וצוואה ו/או צו קיום ירושה או צוב
לתקנות תכנון  34בהתאם לתקנה  כמבוקש,באופן זמני, צרנים הממשיכים יירשמו הי

 .2014 –משק החלב )קביעת מכסות חלב(, התשע"ד 

 להציג הסכם שותפות מעודכן ועדכון הרישום ברשם השותפויות.בשותפות,  על היצרנים

 
 
 
 
 


