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  0202/22/21יום בישיבה שהתקיימה בזום ב( חלב בקר)ועדת מכסות החלטות ו

 (91/0209ישיבה מספר )
 

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

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

 :נדונו על ידי הוועדהלהלן הנושאים ש
 

הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר אך טרם  - 0209/92/07אישור פרוטוקול מיום  .9
 .  ייחתם על ידי החברים בישיבה הבאה שתתקיים במשרדנו. נחתם

 
 חלוקת מנת מכסה שהופחתה בגין תת ביצוע לבתי ספר חקלאיים .0

יתות מנת מכסה שהופחתה מבית הוחלט להפחית לצמ 0/1/0209בישיבה מיום  –רקע 
 .בגין תת ביצוע מתמשךספר 

, 0292 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב  97בהתאם לתקנה 
יש להקצות את מנת המכסה באופן שווה בין בתי ספר חקלאיים אשר עומדים בתנאים 

 .כתסם וקיימת מגמת לימוד בנושא רפתמייצרים את מלוא מ –הקבועים בתקנה זו 
 

התקבל אישור של מאיר שניר בדבר קיומה של מגמת רפת בכל בתי הספר , ונלבקשת
 . החקלאיים שהם יצרני חלב

על אף שבשלוש , אחד מסתי הספרעולה כי ב, בבדיקת נתוני הייצור של בתי הספר
בייצור החלב והם חל שיפור משמעותי  0209בשנת , השנים הקודמות היו בתת ביצוע

 .צפויים לסיים את השנה אף בחריגה ממכסתם
 

  – החלטה
נעשית לקראת סוף שנה והיות והתנאי של ייצור מלוא היות והקצאת מנת המכסה 

, המכסה נועד להבטיח כי המכסה תחולק ליצרנים אשר יוכלו לייצר את מלוא מכסתם
 ,0209ספר בשנת ה ביתהוועדה סבורה כי יש לקחת בחשבון את נתוני הייצור של 

המעידים על יכולתם לייצר את מלוא מכסתם ולהקצות להם את חלקם במנת המכסה 
 . המחולקת כאמור

 
 לתקנות קביעת מכסות חלב' שינוי מנת מכסה במסגרת היתר אומנה לפי פרק ה .9

בגין , (היתר אומנה)ייצור במשקו של אחר להעברת מכסה במסגרת היתר  – רקע
קביעת מכסות )לתקנות תכנון משק החלב ' מוסדרת בפרק ה, סיבות משקיות מיוחדות

 . 0292 –ד "התשע, (חלב
וועדת המכסות החליטה כי היקף מנת , היקף מנת המכסה המועברת לא נקבע בתקנות

סה הממוצעת של ליטרים בשים לב להיקף המכ 12,222המכסה המועברת יהיה עד 
מכות על תסך להימנע מהשקעות ארוכות טווח והיצרן בודד במשק המשפחתי והצור
 .לשנה אחת בלבדהמכסה שהיא ניתנת ליצרן המקבל 

והיות ומאז , הגידול בהיקף המכסה המאושרת להעברה במסגרת היתרי אומנה נוכח
לשקול מבוקש , מכסות ובמספר השותפותהיקף הגידול בקבלת ההחלטה חל גם 

 .מחדש את היקף מנת המכסה המועברת
 
 
 



 

 

 
 
 

 91% – אך לא יותר מ, ליטרים 902,222מוצע לקבוע מנת מכסה מועברת של עד 
 .מהמכסה הרשמית

היקף מכסה כאמור מאזן בין היקפי המכסה שניתן לייצר באופן זמני ברפתות 
לרשימה  הקיימות לבין מתן הזדמנות הוגנת ושווה בין היצרנים המאמנים בהתאם

 .לתקנות קביעת מכסות חלב 01שנקבעת לפי תקנה 
או ' בכדי למנוע מיצרן לקבל מכסה זמנית לפי פרק ג', כי אין בהיתר לפי פרק ה, יודגש

 .בכפוף לקיום של התנאים הקבועים במתן היתר כאמור. א02בהתאם לתקנה 
 

  – החלטה
 .שפורטה כאמור מקבלים ההצעה

ליטרים  202,222עד היקף מנת המכסה שניתן להעביר ליצרן מקבל לפי הרשימה הינה 
 . באותה שנה ליצרן המאמןמהמכסה הרשמית שנקבעה  21% –ולא יותר מ 

, כי עם סיום הרשימה תערך פנייה חוזרת לפי רשימה מעודכנת ובהתאם לכך, יודגש
 . ניתן לפנות ליצרנים שכבר קיבלו היתר באותה שנה

 
 בקשה לקבלת היתר אומנה .2

 
יצרנים וייצור הושמד כל העדר של ה, בעקבות התפרצות מחלה והטלת סגר –רקע 

 .0209החלב על ידם הופסק במהלך שנת 
א לתקנות תכנון 02בהתאם לתקנה  0209היצרנים קיבלו היתר אומנה חלקי בשנת 

 . 0292 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)משק החלב 
חליבה קיבוצית לצורך בפנינו בקשת היצרנים להקמת רפת חדשה בצמידות לרפת 

 . פתתמשו
 .על מלוא מכסתםיינתן להם היתר אומנה  0200מבקשים כי בשנת , כמו כן

 .משיחה עם היצרנים עולה כי המשק שלהם עדיין נמצא בהסגר
 

  –דיון והחלטה 
, כפי שנמסר ליצרנים ובהתאם להחלטה שניתנה גם לקיבוץ בפנייה שלהם בעניין זה

או שותפות במכון חליבה בין יצרנים ממגזרים /וועדת המכסות אינה מתירה שותפות ו
קביעת מכסות )לתקנות תכנון משק החלב  97לאור האיסור הקבוע בתקנה , שונים

 . 0292 –ד "התשע, (חלב
', הרי שככל שמדובר בהיתר לפי פרק ה, ומנה לשנה נוספתבאשר לבקשתם להיתר א

לתקנות קביעת  01המכסה תועבר ליצרנים שונים בהתאם לרשימה שנערכה לפי תקנה 
 .ליצרנים במגזר המושבי בלבד, מכסות חלב
ניתן , והמשק עדיין נמצא בהסגר. א02במידה והבקשה מוגשת לפי תקנה , יחד עם זאת

 . במסגרת זושניתן להאריך את היתר האומנה 
 

ותחזית של השירותים הווטרינריים בדבר סיום מבוקש לקבל מסמך מעודכן על הסגר 
 . 0200הסגר והאם צפוי להימשך גם בשנת 

ט תתקבל החלטה האם לאפשר את האומנה במלואה "לאחר קבלת המסמך מהשו
 . א לתקנות02מכוח סעיף 

ם תידרש גם הצהרה מטע, המבוקשעל מנת שהמכסה תיוצר במלואה בקיבוץ , כמו כן
לייצר את מלוא המכסה ללא צורך בהשקעות ארוכות שלהם דבר היכולת קיבוץ בה

טווח וכי הם מודעים לכך שלא ניתן יהיה לאשר את המשך האומנה לאחר הסרת 
  .הסגר

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 להסכם חליבה משותפת ף בקשה להיתר שותפות ואישור צירו .1
 

חלב לאותה כיום מייצרים באופן עצמאי ומשווקים . מצורף הסכם שותפות – רקע
  . מחלבה
, העושים שימוש במכון החליבההמיועד לחתימת היצרנים , מצורף מסמך נוסף, כמו כן

ולפיו היצרנים מצהירים כי ידוע להם על צירוף השותף והשימוש של השותפות במכון 
 7י של יצרנים במכון חליבה הינו עד החליבה וכי ידוע להם שהמספר המקסימאל

 . יצרנים
 

– החלטה 
לתקנות תכנון ' ההסכם משקף את התנאים הנדרשים ליצרנים שותפים לפי פרק ד

 . וניתן לאשר השותפות 0292 –ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)משק החלב 
יש להבהיר כי ההסכם , במסמך לגבי השימוש המשותף במכון החליבה, יחד עם זאת

 .השותפות שתוקם בין היצרניםעל היצרן הנוסף ושנחתם בין הצדדים יחול גם עם 
אישור השותפות הינו בכפוף להצגת ההסכמים חתומים על ידי הצדדים ואישור בדבר 

 . רישומה של שותפות שאינה מוגבלת בין היצרנים המבקשים
 

 שה לפירוק שותפות בק .1
 

לפרק את לפני כשנה הוועדה קיבלה החלטה בין היצרנים קיים סכסוך משפטי ו - רקע 
ולדחות את ם הוחלט להיעתר לבקשת , לאור פניית היצרנים, יחד עם זאת. השותפות

הנוכחות לצורך מתן אפשרות סיום הליכי מועד פירוק השותפות עד סוף השנה 
 . דיםהבוררות שהתקיימו בין הצד

השותפות תפורק נמסר כי על פי החלטת הבורר , ל"אתמול בדואבהודעה שהתקבלה 
 .בסוף השנה הנוכחית

 .0200לשנת , לתקנות קביעת מכסות חלב' היצרנים מבקשים היתר אומנה לפי פרק ה
 

היצרנים לא צרפו את החלטת הבורר ולא הבהירו מדוע הם מבקשים את היתר 
 .להמשיך את ייצור החלב בעתידהאומנה וכיצד בכוונתם 

 
  – החלטה

השותפות תפורק החל , בכפוף לקבלת החלטת הבורר והסכמת כל היצרנים השותפים
 .9/9/0200מיום 

על היצרנים המבקשים להציג מדוע הם מבקשים היתר אומנה וכיצד בכוונתם 
 . להמשיך את ייצור החלב בעתיד

 . הודעה בעניין תישלח לכל היצרנים השותפים
 

 
 ירוף שותף נוסף לשותפות קיימת צ .7

 
, הוועדה אישרה את המשך השותפות הקיימת, בדיון שהתקיים בישיבה קודמת  -רקע 

 . מבלי לקצוב אותה בזמן
היצרן הנוסף הוועדה החליטה כי אין מניעה לאשר את פירוק השותפות בין , כמו כן

 . המבקש להתקשר עם השותפות הנוכחית



 

 

שאין מניעה הוועדה קבעה כי הגם , לצירוף שותף נוסףהבקשה בעניין , יחד עם זאת
הרי שיש לבדוק שהדבר לא יפגע בהמשך ההתנהלות של , לאישור הבקשה עקרונית

 . לרבות חצר ההמתנה וזמני החליבה, שנמצאת בחליבה משותפתרפת ה
 
 
 
 
 
 
 

או לקבלת /הוועדה קבעה שיש להמתין להסרת הסגר ו, נוכח הטלת הסגר, כמו כן
 . בטרם תינתן החלטה על צירוף יצרן נוסף לשותפות, מידע נוסף על מועד הסרתו

 
 

– החלטה 
הוועדה חוזרת על עמדתה כי יש להמתין על החלטה להסרת הסגר או כל מידע לגבי 

 .וף שותף נוסףבטרם תתקבל החלטה על ציר, מועד הסרתו
 .הבורר יוזמן לבקשת חברי הוועדה לישיבה הבאה, כמו כן

 
 

 


