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 להלן הנושאים שנדונו על ידי הוועדה:
 

 הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר על ידם.   - 22/9/15אישור פרוטוקול מיום  .1
 
 

 בעקבות פטירת יצרן עברת מכסה בקשה לה .2
בר בשתי מכסות המיוצרות בשותפות של אם ובנה. לאחר פטירת האם ומד -  רקע

 .מבוקש להעביר המכסה במלואה לבנה
 המכסות יוצרו בשותפות של למעלה מחמש שנים.

 בפנינו בקשה לפרישה מייצור החלב, בשם היצרנית, החתומה על ידי היורשים.
 כמו כן, מכתב בקשה של היורשים להעביר המכסה במלואה לשותף.

 
 – החלטה

תועבר  שת היורשים,היות ומדובר בשותפות של למעלה מחמש שנים, ובהתאם לבק
 כחלק בלתי נפרד ממנה. היצרן תצטרף למכסתו של מועברת המכסה כמבוקש. המכסה ה

 
 

 המשך ייצור חלב בשותפות לאחר הוצאת שותף והכנסת שותף אחר  .3
  –רקע 

בהמשך לדיונים קודמים והחלטת הוועדה לקבל את בקשת היצרנים לפיה אחד היצרנים 
כשותף שביעי, יצרן אחר השותפים ברפת יוצא מהשותפות ותאושר ליצרנים לצרף 

 אלינו המסמכים הבאים: והועבר
 טיוטת הסכם שותפות בין היצרנים. (א)
 .מהשותפות הקיימתו על יציאתהודעה מטעם היצרן הרשום  (ב)
 .של ב"כ היצרנים בשותפות מכתבו (ג)

והכנסת השותף החדש, מבקשים מהוועדה לבצע את המהלך של הוצאת השותף הקיים 
 מהטעמים המפורטים בבקשת ב"כ. 1/1/2023החל מיום 

   -החלטה 
 החל  .1/1/23להוצאת השותף ואישור השותפות החדשה החל מיום מקבלים את הבקשה 

 
על היצרנים לפעול בהתאם לפרק ד' בתקנות תכנון משק החלב )קביעת מכסות חלב(, 

 ועליהם להודיע על כל שינוי בייצור החלב על ידי היצרנים השותפים.  2014 –התשע"ד 
 

יצרנים, לא ניתן לצרף שותף נוסף  7כמו כן מובהר, כי היות ומדובר בשותפות בין 
לקבל היתר לחליבה משותפת עם יצרן/ים לשותפות הקיימת והשותפות לא תוכל 

 נוספים.
 



 

 

 
 
 
 

 בעקבות פטירת יצרן להעברת מכסה  בקשה .4
ל שם רעייתו, בעלת הזכויות עבעקבות פטירת היצרן, מבוקש להעביר הרישום  –רקע 

 בקרקע.
 .המכסה מיוצרת בשותפות והוצג הסכם שותפות חדש

 
  – החלטה

לתקנות תכנון משק החלב )קביעת מכסות  34כמבוקש בהתאם לתקנה  המכסה תרשם
 .2014 –חלב(, התשע"ד 

 
 בעקבות פטירת יצרן בקשה להעברת מכסה  .5

 בפנינו בקשת הבת לרישום המכסה על שמה. – רקע
הוצגה צוואה וצו קיום צוואה. כמו כן, הוצג אישור על מינויה של המבקשת כמנהלת 

 עיזבון.
 הרפת לכאורה מיועדת לבן ולא ברור למי מועברים הזכויות במשק.על פי הצוואה, 

 .כמו כן, המבקשת אינה מתגוררת במשק והמכסה מיוצרת בשותפות
 

  – החלטה
 .2022עד סוף שנת  מנהלת העיזבוןלצורך המשך ייצור החלב, תירשם המכסה על שם 

בצירוף אסמכתאות יש להבהיר למנהלת העיזבון כי לקראת סוף השנה, עליה להודיע 
לצורך המשך רישום המכסה וכי לצורך העברת המכסה יש ת הזכות במשק ולמי מועבר

 .2011 –)ג( לחוק תכנון משק החלב, התשע"א 7לעמוד בתנאים הקבועים בסעיף 
 

 בקשה להעברת מכסה  .6
 
 מבוקשת העברת המכסה לאחר העברת הזכויות במשק על שם הבן. –רקע 

 יות.מצורף אישור העברת זכו
מוכר כמי שמתגורר במשק ועבד בייצור חלב עד להעברת הייצור במסגרת המבקש 
 שותפות. 

 
  – החלטה

לתקנות תכנון משק החלב  35מאושרת העברת המכסה כמבוקש בהתאם לתקנה 
 .2014 –)קביעת מכסות חלב(, התשע"ד 

 . ימים, הסכם שותפות מעודכן 30על היצרן להעביר לוועדת המכסות, בתוך 
 

 לעדכון רישום מכסה בקשה  .7
 , מבוקש לעדכן את רישום המכסה בהתאם.היצרניתבעקבות פטירת  –רקע 

 צורף אישור זכויות בקרקע. 
 

  – החלטה
 יעודכן כמבוקש.

 בקשה להעברת מכסה  .8
לתקנות תכנון משק החלב )קביעת מכסות  35מבוקשת העברת מכסה בהתאם לתקנה 

 זכויות בקרקע.ר צורף אישו .2014 –חלב(, התשע"ד 
 .קש מתגורר במשק ועוסק בייצור חלב. המשק בחליבה משותפתהמב

 
 – החלטה

 מאושרת הבקשה כמבוקש.
 חליבה משותפת מעודכן.שותפות והסכם ימים, הסכם  30על המבקש להציג, בתוך 

 



 

 

 
 
 
 
 

 בקשה להגדלת מכסה .9
  – רקע

 מצורפת הבקשה.
ותשובה נמסרה ליצרנית במכתב  2/2/22של הוועדה באותו עניין מיום קיימת החלטה 

 . 7/2/22מיום 
 ביקשו שהבקשה תועלה בפני הוועדה פעם נוספת.

 
  – החלטה

 דומה עליה כבר ניתנה החלטה. דיון מחדש בבקשה מקום להוועדה אינה מוצאת 
 בעינה עומדת.    2/2/22החלטת הוועדה, כפי שהתקבלה בישיבה מיום 
 –לחוק תכנון משק החלב, התשע"א  11יצוין, כי על ההחלטה לא הוגש ערר לפי סעיף 

2011. 
 

 א28בקשה לאומנה חלקית לפי תקנה  .10
 
 הומצא אישור לפיו המשק בהסגר החל מיוני. – רקע

 . ליטרים באומנה 150,000מבקשים להעביר מכסה בהיקף של 
 ליטרים. 175,000 –על פי תכנית ייצור, אכן נמצאים בתחזית לתת ביצוע של כ 

 
 – החלטה

 בהתאם למסמכים שהוצגו, הבקשה מאושרת. 
 

  –היתר אומנה ליצרן חדש  .11
 לקבלת היתר אומנה.  הבקשההועלתה  25/4/22בישיבה מיום  – רקע

על קרקע בבעלותם במסגרת ההיתר שניתן לחליבה משותפת נדרשו להציג היתר בנייה 
ובאישור של רמ"י על הנוגע להחלפת קרקעות נרשם שהוא בכפוף להחלטה של ועדת 

 הקרקעות במשרד החקלאות. 
 פרוטוקול ישיבת ועדת הקרקעות בו אושרה הבקשה להחלפת הקרקעות.בפנינו 

 טת הוועדה, ניתן לאשר האומנה לשנה זו.לבהתאם להח
 

  – החלטה
 חלוקת המכסה תועבר על ידי היצרנים.  .2022ליטרים לשנת מאושרת אומנה של מיליון 

 

 


