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 נדונו על ידי הוועדה:להלן הנושאים ש
 

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

 משך דיון בעניין יצרנים בנושא תת ביצועה .2
 

המשך דיון פרטני לאחר קבלת טענות נוספות מטעם היצרנים וכן סיכום ביקורים של 
 מדריכי שה"מ במשקים שונים לבקשת הוועדה. 

 
  –בקשה להעברת מכסה בעקבות פטירת יצרן  .3

רצ"ב בקשת העברת המכסה בצירוף תעודת פטירה וצו ירושה לפיו המבקשת היא 
 היורשת היחידה.

 
  – החלטה

, 2014 –לתקנות תכנון משק החלב )קביעת מכסות חלב(, התשע"ד  34בהתאם לתקנה 
המכסה תועבר לרישום כמבוקש, באופן זמני, עד לרישום מלוא הזכויות במשק על שם 

 המבקשת. 
 

 –עדכון בדבר רישום מכסה קבוע  .4
המכסה נרשמה על שם המבקשת באופן זמני עד להצגת אישור בדבר רישום הזכויות 

 קע.בקר
 לאחר הצגת האישור, מעודכן הרישום כרישום קבוע. 

 
 –בקשה לאומנה חלקית  .5

 החלטת חברי הוועדה ואושרה על ידי כל חברי הוועדה. דוא"ל לבעברה הבקשה הו
 היתר האומנה ניתן כמבוקש.

 
 –בקשה לקבלת  מידע אודות מכירת מכסה  .6

 
 רצ"ב הבקשה ותגובת היצרן.

 
 –החלטה 
אינו יצרן חלב ואינו זכאי לקבל מידע פרטי על יצרני חלב, ככל שיש במידע בכדי המבקש 

 לפגוע בפרטיותם. 
הפונה רשאי לקבל כל מידע שהוחלט שהוא מידע ציבורי ובאופן שאין בו בכדי לפגוע 

 ביצרן זה או אחר. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

  –בקשה להכרה במחלבה קטנה קולטת  .7
 הרפת של הקיבוץ לצורך ייצור מוצרים.רצ"ב בקשה מטעם המחלבה לרכוש חלב מ

 
בביקור של גולן יעקב במחלבה, נמסר כי קליטת של משרד הבריאות והציגו רישיון יצרן 

 החלב מתבצעת כנדרש. 
 

 – החלטה
מדובר במחלבה מאושרת וניתן להכיר בה כמחלבה קטנה קולטת בהתאם לתנאים 
הקבועים בנוהל הכרה במחלבה קטנה קולטת, באשר לכמויות החלב וההתנהלות עם 

 המחלבה הקולטת העיקרית של היצרן. 
 

  –בקשה לקבלת היתר אומנה  .8
 .ת היצרןרצ"ב בקש

 
  – החלטה

מאשרים היתר אומנה לפי פרק ה' לתקנות תכנון משק החלב )קביעת מכסות חלב(, 
 . 2014 –התשע"ד 

 
 

 לשותפות קיימת בקשה לאישור צירופו של יצרן  .9
 

 –החלטה 
הוועדה מקבלת את טיוטת הסכם השותפות שהוצג בפניה לקיומה של שותפות בין 

לב )קביעת מכסות חלב(, היצרנים המבקשים בהתאם לפרק ד' לתקנות תכנון משק הח
 .2014 –התשע"ד 

בכפוף להצגת הסכם חתום על ידי כל היצרנים הרשומים )לרבות בני הזוג הרשומים 
 .כבעלי זכות במכסה( וכן בכפוף להסדרת השיווק לאותה מחלבה, יינתן היתר שותפות

 
 

  –בקשה להימנע מהעברת מכסה  .10
 

, בהתאם לתקנה 2022כי המכסה הועברה ברישום זמני, עד סוף שנת יש להשיב לפונה, 
 כאמור, ובהתאם לצוו קיום צוואה שהוצג לה.  34

היצרן ולצורך המשך ייצור החלב, וועדת המכסות כי בעקבות פטירת בפניו, יש להדגיש 
 . אשר עתיד לקבל את הזכויות במשק לממשיך במשקלהעביר את המכסה נדרשת 

 יודגש, כי מועצת החלב ו/או וועדת המכסות לא מעבירות תקבולים כלשהםמעבר לכך 
  ליצרן החלב. 

פעל ועדת המכסות תבשלב הרישום הזמני לא תאושר כל דיספוזיציה במכסת החלב ו
ת דהזכויות במשק ובכפוף לעמיכל החלטה שתתקבל בדבר להעברת המכסה בהתאם ל

 .2011 –ון משק החלב, התשע"א )ג( לחוק תכנ7היצרן בתנאים הקבועים בסעיף 
 

שהתקבלה במשרדנו פנייה להודיע לו על ה, יש לפנות ליצרן ברישום הזמני, במקביל
ובין היתר, )ג( ל חוק 7הקבועים בסעיף עמידתו בתנאים התייחסותו באשר ללקבל ו

המוקנות לבת הזכויות במשק על שמו על אף הזכויות הזכות ברישום מגורים במשק ו
 טר. זוג של הנפ

 
 


