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 נדונו על ידי הוועדה:להלן הנושאים ש
 

 על ידם. הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר  -19/1/22אישור פרוטוקול מיום  .1
 

 משפחתי ה במגזרמכסות העברת ך עדכון הלי .2
 .בעיצומו של ההליך נמצאים

לליטר, עודכן המחיר ל ₪  2היות ולא היה ביקוש למלוא המכסה המועברת במחיר של 
 והמועד האחרון להגשת בקשות הוא היום. ₪  1.9 –

 היות ומרבית המכסה לא תועבר בהליך זה, יש לפרסם הליך נוסף בתקופה הקרובה. 
 

 א לתקנות קביעת מכסות חלב28לאומנה חלקית לפי תקנה קשה ב .3
   -רקע 

רצ"ב אישור של השירותים הוטרינרים  –שק נמצא בהסגר בשל מחלת הברוצלה המ
 בצירוף דו"ח המציג את בדיקת הפרות.  2022ולפיו הוטל סגר בשלב זה עד אפריל 

 
א לתקנות 28אומנה לפי תקנה חלק מהמכסה בקשים להעביר ומב תכנית ייצורמציגים 

 שהוצגו. קביעת מכסות חלב, לפי החלוקה למשקים 
 

 ם המבקשים לקבל מכסה. מוצג היקף המכסה של כל אחד מהמשקי
 

  – החלטה
 

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

המכסה תועבר ליצרנים המאמנים בכפוף לאישור שלהם על יכולתם לייצר המכסה ללא 
 השקעות נוספות.

המשק המבקש, לייצור  תופחת מהמכסה שלמכסה שתועבר לאומנה, כי יש להבהיר 
 כל חריגה שלהם מהמכסה המעודכנת תחשב כחלב עודף.. 2022בשנת 

 
 לקבלת תוספת מכסה  קשהב .4

 , בהן היו תוספות מכסה ארציות, הם 2018 – 2016ת מכסה היות ובשנים מבקשים תוספ
 לא קיבלו תוספות מכסה בשל תת ביצוע מתמשך.

 מבקשים תוספת מכסה. לכן הגדלת הייצור וצורך השקיעו רבות בשנתיים האחרונות ל
  – דיון

תקנות מדיניות הפיתוח בשנים אלו קבעו תנאי סף לקבלת תוספת מכסה ולפיה יצרן 
 שהיה בתת ביצוע מתמשך לא היה זכאי לתוספת מכסה. 

היות ותוספות המכסה חולקו במלואן ליצרנים הזכאים, תוספות המכסה לא נשמרו 
 ביצוע.לטובת היצרנים בתת 

 



 

 

 
 
 
 

  – החלטה
 הועדה לא תוכל להיעתר לבקשה שבפניה על אף השיפור בייצור. 

חולקו בהתאם לתקנות מדיניות הפיתוח  2018עד  2016תוספות המכסה שחולקו בשנים 
 ולא נשמרו לטובת יצרנים שלא היו זכאים לקבלת התוספת.

ם להיקף היצרנים רשאים להשתתף בהליך העברת מכסות ולקבל מכסות בהתא
 שיתבקש על ידם לפי הליך העברת המכסות ובמחירים שייקבעו בו.

 
 בקשה לביטול החלטה .5

 
והקצאת המכסה  שנים 6)סיימה  2016החל משנת של מכסה ברישום זמני מדובר  –רקע 

 .(נעשתה לפנים משורת הדין, לשנה שביעית 2022בשנת 
 

תוקצה ליצרנית מכסה בהיקף של החליטה הוועדה כי  22/12/21בישיבת הוועדה מיום 
מהמכסה לה הייתה זכאית והיא תעודכן ככל שתסיים את הליך העברת הזכויות  80%

לתקנות קביעת מכסות חלב, רישום  34החלטה זו התקבלה על אף שלפי תקנה  במשק.
 זמני של מכסה לא יוארך לאחר השנה השישית. 

 
 . בפנינו פניית היצרנית

 
 – החלטה

את הבקשה שלפניה ואת ההסכם שהוצג אך לאור חלוף הזמן והיות ואין הוועדה בחנה 
התקדמות מעשית בבקשה להעברת הזכויות בקרקע, אין הצדקה בשלב זה לשנות את 

לפיה הוחלט, לפנים משורת הדין, להמשיך את הקצאת המכסה באופן הוועדה,  תהחלט
 מדובר במכסה מופחתת(.שזמני לשנה שביעית )אף 

 
, בהתאם להתקדמות שתוצג על ידי היצרנית עד סוף השנה, תשקול הועדה יחד עם זאת

 את החזרת מנת המכסה לשנה זו. 
 

 בעקבות פטירת יצרןבקשה להעברת מכסה  .6
 

 הבקשה מוגשת בדחיפות לצורך המשך הניהול התקין של הרפת.
 שה, הזכויות במשק מועברות לבת הזוג לאחר פטירת בעל המשק. חוק הירובהתאם ל

 
  – לטההח

, 2014 –לתקנות תכנון משק החלב )קביעת מכסות חלב(, התשע"ד  34בהתאם לתקנה 
או עד להסדרת רישום  2022, באופן זמני, עד סוף שנת המבקשתתירשם המכסה על שם 

 הזכויות בקרקע, המוקדם מבינהם.
 

 2021+  2020בגין תת ביצוע בשנים יצרנים שהופחתה להם מכסה דיון והחלטה לגבי  .7
 2020בשנת ו
 

נערך דיון פרטני לגבי כל יצרן, היקפי הייצור שלו והטיעונים שהוצגו על ידו ליכולתו 
 לעמוד במכסה שנקבעה לו.

לתקנות תכנון משק החלב )קביעת  6החלטות הועדה בהתאם לסמכותה לפי תקנה 
 .2014 –מכסות חלב(, התשע"ד 

 
 
 
 
 


