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 על ידם. הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר   - 19/6/2022אישור פרוטוקול מיום  .1
 
 

 כולם ממושב באר טוביה – בקשה לצירוף יצרן נוסף לשותפות קיימת בין ארבעה יצרנים .2
 
שניתן לה היתר לחליבה משותפות עם מדובר בשותפות קיימת בבאר טוביה   -רקע 

 היצרן המבקש כעת היתר שותפות.
ק"מ ולכן עומדים  3 –יצוין, כי המרחק בין כפר ורבורג לבין באר טוביה הוא פחות מ 

)ב( לתקנות תכנון משק החלב )קביעת מכסות 18בתנאי של אותו יישוב סמוך לפי תקנה 
 .2014 –ע"ד חלב(, התש

 
הציגו טיוטת הסכם שותפות אשר עומד בתנאים הקבועים בפרק ד' לתקנות תכנון משק 

 ולמעשה פועלים עם היצרן בשותפות 2014 –החלב )קביעת מכסות חלב(, התשע"ד 
 במכון החליבה כבר מספר שנים. )חלקית(

  ה.מחלבאותה החלב בשותפות הקיימת וכן על ידי היצרן, משווק ל
 

 – החלטה
כם השותפות שהוצג על ידי היצרנים והיות והיצרנים כבר מאשרים את טיוטת הס

 פועלים בשותפות במכון החליבה, אין מניעה לאשר את השותפות המבוקשת. 
לצורך קבלת היתר השותפות, על היצרנים להציג הסכם חתום וכן עדכון בדבר רישומה 

 של השותפות ברשם השותפויות.
  

  –ומנה בקשה לקבלת היתר א .3
 

נית. הוגשה בקשה להעברת ייצור החלב במשק הופסק לאחר פטירת היצר – רקע
 אך נוכח המחיר שנרשם המכסה לא הועברה.המכסה 

בבקשה הרצ"ב מבקשת להעביר את המכסה לייצור באומנה לפי פרק ה' לתקנות תכנון 
היות ולטענתה בכוונת הנכד לחזור  2014 –משק החלב )קביעת מכסות חלב(, התשע"ד 

 לייצור חלב לאחר שחרורו מהצבא. 
 

 רפת ומכון חליבה תקינים. אין מניעה להתחיל לייצר שם שוב חלב.קיימת במשק 



 

 

 
 
 

 – החלטה
 על מלוא המכסה היות ולא ייצרו חלב. 2022היתר אומנה לשנת מאשרים 

מדובר בהיתר אומנה שנתי מלא ולכן יש להבהיר כי קיימת הגבלה להארכת היתר 
 האומנה בשנתיים נוספות בלבד. 

 
 –אומנה  יקבלת היתרפירוק שותפות ובקשה ל .4

  –רקע 
מבקש לקבל היתר אומנה על מנת לבחון מצורפות בקשות היצרנים השותפים. האחד 

במשקו. בוחן אפשרות לשותפות את המשך ייצור החלב היות והרפת אינה נמצאת 
ולכן את המשך ייצור החלב גם בוחן  והרפת נמצאת במשקהיצרן השותף, ש במשק אחר.

 יתר אומנה עד לקבלת החלטה.הכי בשלב זה יינתן מבוקש 
 
 

  – החלטה
של הצדדים, אין מניעה לאשר לעניין פירוק השותפות, היות ומדובר בבקשה בהסכמה 

 הבקשה והיתר השותפות יבוטל. 
הוועדה מקבלת את בקשת היצרנים לקבלת היתר אומנה לשנת  , לעניין היתרי האומנה

 עבור החלק מהמכסה שלא יוצרה על ידם בשנה זו. 2022
יש להבהיר ליצרנים את ההשלכות של היתר אומנה ביחס לחלקיות מכסה ואת 

 היתר עבור מכסה מלאה בשנתיים נוספות בלבד.האפשרות להארכת ה
כמו כן, יש להבהיר ליצרנים שלצורך בקשה להארכת היתר האומנה, יהיה עליהם להציג 

 כיצד בכוונתם להמשיך את ייצור החלב.עד סוף השנה 
 
 

  ושלא כדין לאחר שנמצא כי הרפת פעלה ללא היתר המשך ייצור חלב בקשה ל .5
 

בעניין ייצור החלב ברפת וכי הנושא הועבר להמשך תן עדכון ת ניוקודמות בישיב – רקע 
 בדיקה של יחידת הפיצו"ח.

 כמו כן, הועברו מכתבים לצורך קבלת התייחסות היצרנים.
 

 .15/6/22הפיצו"ח לאחר בדיקה. הועבר אלינו ביום דו"ח של יחידת בפנינו 
 

 באישורה של הוועדה. להסדרת הפעילות ביקשו להציג בפני הוועדה 
 

 רצ"ב. –מב"כ היצרנים היום התקבל מכתב 
 

  -והחלטה ןדיו
 

ב"כ היצרנים וכן חברי הוועדה קראו ובחנו את בקשת היצרנים במכתב שהוצג על ידי 
 קיבלו לידם את הדו"ח שהוצג על ידי יחידת הפיצו"ח. 

 
לטיפול הלשכה המשפטית על ידם של יחידת הפיצו"ח, הוא יועבר רה ימבחינת תיק החק

 מתערבים ולא לוקחים חלק בהליכים אלו. לאאנחנו במשרד החקלאות ו
 

לאחר פירוט הנסיבות והאפשרויות העומדות בפני היצרנים בהתאם לדין הקיים, 
ומבקשת להזמין את בין היצרנים הוועדה אינה מאשרת שותפות ו/או חליבה משותפת 

 .ר החלבהצדדים להשמיע טענותיהם בטרם תתקבל החלטה בדבר המשך ייצו
 

  . בישיבתה הבאה)שתתקיים בזום( על היצרנים להופיע בפני הוועדה 


