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 נדונו על ידי הוועדה:להלן הנושאים ש
 

 על ידם. הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר  -22/2/2אישור פרוטוקול מיום  .1
 

 משפחתי ה במגזרמכסות העברת ך עדכון הלי .2
 לליטר אך הועברה בו מכסה אחת בלבד. ₪  1.9ההליך הסתיים במחיר של 

 פרסם הליך חדש בתחילת שבוע הבא. יצע המכסה להעברה, מבוקש להנוכח 
 

  , בגין תת ביצוע מתמשך 2022החלטות בעניין הפחתות מכסה לשנת המשך דיון וקבלת  .3
 

לתקנות תכנון משק החלב )קביעת  6בפנינו רשימת יצרנים שעומדים בתנאים הקבועים בתקנה 
 .2022, להפחתת מכסה בשנת 2014 –מכסות חלב(, התשע"ד 

 
בבחינת נתוני הייצור של כלל היצרנים כאמור, הוחלט כי ליצרנים הבאים לא תופחת מכסה 

הוועדה החליטה כי בשלב זה לא תופחת , ויישלח אליהם מכתב אזהרה בלבד, לפיו 2022בשנת 
 עליהם להתאים את הייצור למכסה שנקבעה להם:מכסתם אך 

 

 ה.ומעל 8% – כב 2021שיפרו את הייצור בשנת יצרנים ש (1)

היקף תת הביצוע , ביחס לשנה קודמת ו2021קיים שיפור מסוים בייצור בשנת צרנים שי (2)
 .10% –הוא עד כ 

יצרנים שהודיעו על פרישה מייצור חלב בהליך האחרון או הפסיקו את הייצור במשקם.  (3)
ו/או ימשיכו בייצור חלב, הנוכחי במידה ויצרנים אלו לא העבירו את מכסתם בהליך 

 )בשלב זה, לא יישלח להם מכתב אזהרה(.עניינם יידון בנפרד. 

 . 2021יצרנים שהצטרפו לשותפות או צרפו שותף, במהלך שנת  (4)

וטרם הגיעו לייצור מלוא  2018–ו 2017התחילו בייצור חלב בשנים . יצרנים חדשים (5)
 .מכסתם

 
עומדים בתנאים להפחתת מכסה ולאחר נערך דיון פרטני לגבי כל אחד מהיצרנים אשר 

 .כוונה להפחית את מכסתםשהתקבלו טענותיהם לאחר שקיבלו מכתב בדבר ה
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 שותפותלהיתר לאישור עקרוני  קשהב .4
 הציגו טיוטת הסכם שותפות.  – רקע

 ק"מ. 7 –המרחק בין הקיבוצים הוא כ 
 

  – החלטה
 הקיימת של אחד הצדדים. אין מניעה עקרונית לאישור השותפות לאחר פירוק השותפות 

לא יינתן היתר לב הביניים עד לייצור מלוא המכסה, יש להבהיר ליצרנים כי גם בש
 לטיוטת ההסכם אינו מקובל.  8.3אומנה וכי האמור בסעיף 

 
 

 בקשה לקבלת היתר אומנה לפי פרק ה'  .5
של  יאומנה הנוגע בעיקר למצבו הבריאותמבוקש היתר רצ"ב בקשת היצרן ולפיה 

 היצרן.

 החלטה
מאושר היתר אומנה בהתאם לפרק ה' לתקנות תכנון משק החלב )קביעת מכסות חלב(, 

 .2014 –התשע"ד 
 
 

 בקשה להארכת היתר אומנה  )שנה שלישית( .6
 

 . מבקשת להאריך האומנה בשנה נוספת.2021-2020נמצאת בהיתר אומנה בשנים  - רקע 
 

 החלטה 
מאשרים שנה שלישית ואחרונה של היתר אומנה לפי פרק ה' לתקנות תכנון משק החלב 

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

 –באופן זמני  עדכון רישום מכסה .7
 שלחו תעודת פטירה וצו קיום צוואה לפיו המשק מועבר למבקש. 

 .לדבריו, מתגורר במשק והמכסה מיוצרת בשותפות
 התבקש להעביר הסכם שותפות לאישור הוועדה לצורך המשך השותפות. 

 
 אינו חלק מהדיון בסעיף זה(.שניידר  איציק)
 

  – החלטה
, 2014 –כסות חלב(, התשע"ד לתקנות תכנון משק החלב )קביעת מ 34בהתאם לתקנה 

או עד להסדרת רישום  2022, באופן זמני, עד סוף שנת המבקשתירשם המכסה על שם 
 הזכויות בקרקע, המוקדם מבינהם.

 בנוסף, יש לעקוב אחר קבלת הסכם שותפות לאישור הוועדה.
 

 –בקשה לעדכון רישום מכסה בעקבות פטירת היצרן  .8
גורפינקל רן ושושנה. מבוקש לעדכן הרישום  –המכסה רשומה עם שם שני בני הזוג 

 בעקבות פטירת היצרן.
 

  – החלטה
 כמבוקש. יבוצע עדכון המכסה 

 
 


