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 להלן הנושאים שנדונו על ידי הוועדה:
 

 הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר על ידם.   - 23/8/22אישור פרוטוקול מיום  .1
 
 

  –בקשה להיתר אומנה לפי פרק ה' לתקנות קביעת מכסות חלב  .2
 .הפסיק את ייצור החלב כבר בתחילת השנה – רקע

מטעמו. מפרט את הסיבות להפסקת הייצור ובין היתר, התנאים של  מצורף מכתב
מיקום הרפת ואי עמידה בתנאי איכות הסביבה, סיבות כלכליות וסיבות אישיות )מחלה 

 קשה( שהביאו להפסדים ולסגירת הרפת.
מעוניין להמשיך את הייצור אך  לכלית והבין שעליו לסגור את הרפתביצע בדיקה כ

של שותפות היא היחידה האפשרית מבחינתו.  לב ולכן האפשרות בייצור חוהתעסוקה 
לצורך מציאת השותפות המתאימה והנכונה, צריך זמן ולכן מבקש בשלב זה היתר 

 אומנה. 
 

 – החלטה
 .2022לאור הנסיבות שהוצגו, הבקשה מאושרת ויינתן היתר אומנה לשנת 

ל ידו בשנה זו וכי הוא יש להבהיר ליצרן כי ההיתר ניתן ביחס למכסה שלא יוצרה ע
 רשאי להאריך את היתר האומנה בשנתיים נוספות בלבד. 

 
  –בקשה להיתר אומנה לפי פרק ה' לתקנות קביעת מכסות חלב  .3

הפסיקו את ייצור החלב לאחרונה. הובהרו להם תנאי היתר האומנה כאשר  –רקע 
שנים קלנדרית  3 –מתחילים באמצע השנה וכי לא ניתן להאריך את האומנה מעבר ל 

כאשר בשנה הנוכחית ניתן לאשר אומנה ביחס למכסה שלא יוצרה בלבד ובמידה ויידרש 
 שלא יינתן לו השנה. לשנה "רביעית" ההיתר יינתן רק ביחס לחלק מהמכסה 

 היצרן במצב בריאות לא טוב ובנו הממשיך עדיין לא השתחרר מהצבא.
מתכנן שהבן ימשיך את ייצור החלב לאחר השחרור או לחלופין הקמת שותפות, כאשר 

 מעריכים כי ההיתר יידרש למשך כשנה וחצי. 
   -החלטה 

 .2022נת לאור הנסיבות שהוצגו, הבקשה מאושרת ויינתן היתר אומנה לש
יש להבהיר ליצרן כי ההיתר ניתן ביחס למכסה שלא יוצרה על ידו בשנה זו וכי הוא 
רשאי להאריך את היתר האומנה בשנתיים נוספות בלבד. ככל שיבקש להאריך את 
האומנה לאחר מכן, ההיתר יינתן רק ביחס למכסה שלא הועברה לאומנה בשנה 

 הנוכחית.
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 יצרנים  5ות קיימת בין לשותפף יצרן בקשה לצירו .4
 

  – רקע
היצרן קיבל היתר לחליבה משותפת בשותפות הקיימת וכעת מבקש להצטרף כחלק 

 מהשותפות. 
 

  – החלטה
הוועדה מקבלת את הבקשה להעביר את ההתקשרות של היצרנים מחליבה משותפות 

פות לשותפות מלאה בייצור החלב ומקבלת את התנאים שנקבעו בטיוטת הסכם השות
 שהוצג.

הבקשה מאושרת בכפוף לקבלת הסכם חתום ועדכון בעניין עדכון שמות השותפים 
 בשותפות הרשומה ברשם השותפויות. 

 
 

  –בקשה להיתר אומנה חלקי בשל הטלת סגר בעקבות התפרצות פה וטלפיים  .5
 

 –רקע 
ירידה משמעותית החל מגילוי המחלה הייתה הסגר הוטל בשל מחלה שהתפרצה ברפת. 

 בייצור החלב.
 . ליטרים 200,000 –מבקשים היתר אומנה ל 

 
  – החלטה

 הבקשה מאושרת.
 
 

 הארכת מועד תשלום עבור מכסה בהליך העברת מכסות .6
 .18/9/22המועד האחרון לתשלום נקבע ליום  – רקע

קיבלנו דווח של תנובה כי חל עיכוב בהעברת התשלום לאחר אישור הלוואות מטעמים 
 טכניים בתנובה. 

 .19/9/22ההלוואות של היצרנים אושרו והכספים יועבר ליצרנים ביום 
 

  – החלטה
 .21/9/22לאור האמור, ניתנת הארכת מועד לתשלום עד ליום 

 
 

 בשל פטירת יצרן בקשה להעברת מכסה  .7
 המכסה רשומה על שם שני בני הזוג, מבוקש להסיר את הבעל לאחר פטירתו.

 
  – החלטה

המכסה תירשם כמבוקש. אין המדובר בהעברת מכסה כי אם בעדכון הרישום בלבד 
 נוכח פטירת היצרן. 

יחד עם זאת, יש להציג את העדכון הנדרש בהסכם בין השותפים, הן בהסכם והן ברישום 
 השותפות. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

  –פיע בפני הוועדה בקשה להו .8
 

קיבלו זכאות למכסה והיתר מבוקש לאשר היתר אומנה ליצרן חדש לאחר ש –רקע 
 אך נדרשו להראות היתר בנייה על קרקע שלהם. לחליבה משותפת 

 
כפוף אישור החלפת הקרקע קרקעות, נאמר רמ"י לגבי החלפת הוצג ממסמך שלפי ה

 לאישור של וועדת קרקעות.
 

 נציגי המבקשים.  הגיעו לישיבה

  -  החלטה

שאין החלפת קרקעות אין למבקשים היתר בנייה על השטח שברשותם כחלק בלתי  ככל
)ו( היתר אומנה יינתן 12( לתקנות, כאשר לפי תקנה 1)ג()12נפרד מהדרישה של תקנה 

 רק לאחר קיומו של התנאי האמור.

 אשר על כן, הוועדה לא תוכל לאשר את היתר האומנה בשלב זה. 


