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 )חסר( , הלל מלכה ואהוד אלפרטאיציק שניידר  :חברי הועדה
 פרץ שורק    משקיף:
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 נדונו על ידי הוועדה:להלן הנושאים ש
 

 על ידם. הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר  -22/18/5אישור פרוטוקול מיום  .1
 
 

הבקשה הועברה הארכת מועד להעברת תשלום עבור מנת מכסה בהליך העברת מכסות  .2
, לרבות המידע שנבדק מול מחלבת 8/6/2022להחלטת חברי הוועדה בדוא"ל מיום 

 תנובה. 
הבקשה אושרה על ידי כל החברים והתקבל אישור להארכת מועד העברת התשלום עד 

 .16/6/22ליום 
, 20/6/22בעקבות פנייה שהתקבלה מתנובה ולפיה העברת התשלום תבוצע רק ביום 

 .20/6/22ימים, עד ליום  4הוועדה )בדוא"ל( להארכה נוספת של אישרו חברי 
 
 

 דיון בהארכת תוקף הצגת היתר הבנייה. -יצרן חדש  .3
 

בהתאם לדווח קודם, ולאחר שוועדת המכסות החליטה כי יישלח ליצרן מכתב  –רקע 
 .5/4/22בדבר הכוונה לבטל הזכאות במכסה, הנ"ל העביר תגובתו בדוא"ל מיום 

להאריך את הזכאות לאור השקעותיו והיות והעיכוב באישור התכנית וקבלת מבקש 
 היתר הבנייה אינה תלויה בו.

התבקש לצרף מסמכים לתמיכה בבקשתו והמסמכים הועברו לאהוד לפני קבלת 
 .(2/5/22החלטה )הועבר לאהוד במייל ביום 

ז נגב ולפיה מצורפת התגובה שהועברה מנבו יצקר, מנהל תחום חקלאות בדואים במחו
מתוכננת תכנית חדשה ביוזמת מנהל התכנון וייתכן והדבר ייקח עוד תקופת זמן של 

שנתיים. יחד עם זאת, המלצתו היא להארכת המועד על מנת לתת הזדמנות  –שנה 
 להסדרת רפת ראשונה במגזר הבדואי.

 
 –החלטה 

 . 2022מאשרים הארכת מועד להצגת היתר הבנייה עד סוף שנת 
 עולות שנעשו על ידו לקבלת ההיתר.שנה, את הפהבסוף על היצרן להציג 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

  –עדכון רישום מכסה לאחר רישום זמני  .4
לתקנות תכנון משק החלב )קביעת  34המכסה נרשמה באופן זמני מעבר לאמור בתקנה 

ולאחר שהוועדה החליטה, לפנים משורת הדין, להקצות  2014 –מכסות חלב(, התשע"ד 
 ובלבד שיציג אישור זכויות עד סוף השנה. 2022עד סוף שנת  מופחתתליצרן מכסה 

 
 צג אישור זכויות על שמו של היצרן.הו
 

יעודכן הרישום של המכסה על שם היצרן, ומנת המכסה שהופחתה ממכסתו,  – החלטה
 .2022ת תוחזר לו לייצור עוד לשנ

 
 קיבוציםבקשה לאישור שותפות בין  .5

 רצ"ב הסכם השותפות שנחתם בין הצדדים 
 מספר הערות שפורטו. תנאי השותפות מקובלים מלבד 

 
  – החלטה

 המפורטים בהסכם שבין הצדדים, השותפות תאושר.בכפוף לשינויים 
לאחר התיקונים ואישורם, יהיה על הצדדים להציג הסכם חתום ואישור בדבר רישומה 

 של שותפות שאינה מוגבלת ברשם השותפויות. 
לאחר הצגת המסמכים כמפורט, היתר השותפות יינתן עם תחילת החליבה המשותפת 

 של הצדדים ברפת אחת. 
 

  –בקשה לאישור שותפות בין יצרנים  .6
 רצ"ב הסכם שותפות.

ק"מ  29.9ל נסיעה בין המושבים של הציגו מסלו . מחלבתאותה שני היצרנים משווקים ל
 וכן טיוטת הסכם להסדרת השותפות בינהם.

  – החלטה

טת ההסכם שהוצג בין הצדדים בהתאם הוועדה מאשרת את התנאים שנקבעו בטיו
 .2014 –ק ד' לתקנות תכנון משק החלב )קביעת מכסות חלב(, התשע"ד לפר

העביר הסכם חתום על ידי הצדדים ואישור בדבר רישומה של שותפות שאינה יש ל
 מוגבלת ברשם השותפויות. 

לאחר הצגת המסמכים כאמור, היתר השותפות יינתן עם תחילת החליבה המשותפת 
 ברפת אחת.

 
 2022בקשה של  יצרן חדש  להגדלת היקף המכסה שאושר באומנה לשנת  .7

 
 יתר אומנה נוכח עמידתם בתנאי המתווה. קיבלו השמדובר ביצרנים חדשים   –רקע 

 .מבקשים להגדיל את היקף האומנה
  - החלטה

 הבקשה מאושרת. 
היצרנים עומדים במתווה שניתן להם וככל הנראה יתחילו בייצור החלב עוד השנה ולכן 

 אין מניעה לאשר בקשתם לתוספת מכסה באומנה.
לייצור החלק במכסה  2022יהיו זכאים בשנת  יש להבהיר ליצרנים כי עם תחילת הייצור

 לה הם זכאים שלא הועבר לייצור באומנה. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 א.28בקשה לאומנה חלקית לפי תקנה  .8
הוטל סגר על המשק בעקבות התפרצות מחלת הברוצלה והומתו  2021בסוף שנת  – רקע

 פרות.  60 –למעלה מ 

 מבדיקתנו, הסגר במקום עדיין נמשך.

 ליטרים. 200,000אומנה חלקי בהיקף של מבקשים היתר 

  – החלטה

שלכות המחלה והטלת הסגר, היצרנים אינם יכולים לעמוד במלוא המכסה ה נוכח
 200,000 –שהוקצתה להם ועל פי תכנית הייצור שלהם צפויים להיות בתת ביצוע של כ 

 ליטרים לפחות.

ון משק החלב א לתקנות תכנ28מאשרים היתר אומנה בהיקף המבוקש לפי תקנה 
 .2014 –)קביעת מכסות חלב(, התשע"ד 

 

 בעקבות פטירת יצרןבקשה להעברת מכסה  .9
 

היורש היחיד הוא  היצרנים הרשומים נפטרו ולפנינו צו ירושה )מבית הדין הרבני( לפיו
 בנם.

 ברי פרץ , כי הוא מכיר את המבקש כמי שמפעיל את הרפת.גיש אישור של המדריך, 
 

 - החלטה
לתקנות תכנון משק החלב )קביעת מכסות חלב(,  34בהתאם לתקנה מאושר רישום זמני, 

 .2014 –התשע"ד 
 

 
 קביעת מועד להליך העברת מכסות .10

 
ויצרנים שהגישו בקשה לפרוש מייצור חלב ₪  1.9בהליך קודם, נקבע המחיר של  – רקע

 במחיר גבוה יותר, לא העבירו את מכסתם.
 

 ת בהליך נוסף שיפורסם בשבוע הקרוב.צאמוצע להיות ויש דרישה להעברת מכסה, 
 

  – החלטה
לתקנות  1. הליך העברת מכסות נוסף יפורסם עוד השבוע בהתאם לפרק ה'מאשרים

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


