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 נדונו על ידי הוועדה:להלן הנושאים ש
 

 על ידם. הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר   - 2022/7/3אישור פרוטוקול מיום  .1
 
 

 בעקבות פטירת יצרןבאופן זמני העברת מכסה בקשה ל .2
 . מצורף צו קיום צוואה ולפיו המשק והרפת מועברת למבקש - רקע 
כן, בהתאם למדריך, גולן יעקב, מכיר את המבקש אשר מתגורר במשק ומפעיל את כמו 

 הרפת.
 

  – החלטה
לתקנות תכנון משק החלב  34המכסה תירשם באופן זמני כמבוקש בהתאם לתקנה 

 .2014 –)קביעת מכסות חלב(, התשע"ד 
 

 בעקבות פטירת יצרן באופן זמני העברת מכסה בקשה ל .3
 . מצורף צו קיום צוואה ולפיו המשק והרפת מועברת למבקש - רקע 

 כמו כן, בהתאם למדריך, גברי פרץ, המבקש מתגורר במשק ומפעיל את הרפת.
בנוסף, הועברה ההתחייבות במחלבה על שם המבקש ומבוקש לרשום התחייבות 

 להודעה מוקדמת גם אצלנו.
 

  – החלטה
לתקנות תכנון משק החלב  34המכסה תירשם באופן זמני כמבוקש בהתאם לתקנה 

 .2014 –)קביעת מכסות חלב(, התשע"ד 
 יש להוציא למחלבה, עם העתק ליצרן, מכתב לגבי רישום התחייבות להודעה מוקדמת.

 
  

 
 להעברת מכסה בקשה  .4

ר בדבר העברה מצורפת בקשת היצרן להעביר המכסה על שם בנו וכן מציג אישו –רקע 
 מלאה של הזכויות בקרקע.

הבן הממשיך ומתגורר במשק ונמצא המבקש הוא אכן על פי המדריך, מאיר רייכמן, 
 .בהנהלת הרפת. מדובר ברפת בשותפות

 התבקשו להעביר הסכם חדש.
 

  – החלטה
לתקנות תכנון משק החלב )קביעת  35המכסה תועבר לרישום כמבוקש, בהתאם לתקנה 

 .2014 –מכסות חלב(, התשע"ד 
להציג הסכם שותפות  עליויש להודיע ליצרן כי לצורך המשך ייצור החלב בשותפות, 

 לאישורה של וועדת המכסות. ימים 30בתוך חדש 



 

 

 
 
 
 

 לקבלת ארכה לרישום זמני של מכסה בקשה  .5
 יצרן ובשל נסיבות מיוחדות.לאחר פטירת המכסה נרשמה באופן זמני   -רקע 

 
 .2022הרישום הזמני ניתן עד סוף חודש יוני 

 ו ובכוונתם לפנות להחלטת ביהמ"ש.גה של המשפחה נמסר כי טרם ניתן צבשיחה עם נצי
 

, מכתב המאשר את 12/12/21יצוין, כי עם אישור הרישום הזמני נשלח על ידנו, ביום 
 המכתב לכל היורשים.הרישום ובמסגרתו מבוקש להעביר את תוכן 

לא התקבלה במשרדנו כל התנגדות להמשך הרישום הזמני לצורך המשך הפעלת הרפת 
 כנדרש. 

 
 – החלטה

לאחר שהשתכנעה כי הדבר  2022הוועדה מאשרת את הארכת הרישום עד סוף שנת 
לצורך המשך הפעלת הרפת וייצור החלב והיות ולא התקבלה כל בקשה אחרת דרוש 

 של מי מהיורשים לרישום הזמני המבוקש.ו/או התנגדות 
 הוציא מכתב ולהעבירו לכלל היורשים.יש ל

 
 

 ק את פעילותם במסגרת שותפות הקיימתלהפסי יצרניםבקשה של  .6
  –רקע 

 מכתבם של היצרנים שנשלח על ידם לכל היצרנים השותפים.רצ"ב 
 עמדתם. יוכלו להעביר אתלח מכתב ליצרנים השותפים על מנת שעם קבלת הבקשה נש

במכתב שהתקבל נמסר כי הם אינם מתנגדים להוצאת היצרנים המבקשים מהשותפות 
  ובלבד שיסדירו את החלק שלהם בחובות השותפות.

 
  – החלטה

לאור הבקשה ופרטיה ונוכח העובדה שההתנגדות היחידה נוגעת להסדרים כספיים, 
 .30/9/2022היתר השותפות יימשך לעוד חודשיים ימים בלבד, עד ליום 

 
לא תיוצר עוד במסגרת השותפות, היצרנים המבקשים המכסה של  1/10/22החל מיום 

 ללא תלות בתחילת הייצור העצמאי על ידם. 
 ייצור החלב או להעביר את מכסתם.את כיצד בכוונתם להמשיך על היצרנים להודיע 

 
 בקשה להוספת יצרן חמישי לשותפות קיימת .7

 
  - רקע 

 . שותפותרצ"ב טיוטת הסכם 
ההסכם משקף את התנאים הקבועים בפרק ד' לתקנות תכנון משק החלב )קביעת 

 .2014 –מכסות חלב(, התשע"ד 
 

  – החלטה
הבקשה מאושרת בכפוף להצגת הסכם חתום על ידי כל היצרנים הרשומים וכן אישור 

 בדבר עדכון רישום השותפות ברשם השותפויות.
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 מכסה במסגרת היתר אומנהעדכון בדבר העברת  .8
הוועדה אישרה את בקשת היצרנים להעברת המכסה באומנה בהתאם לרשימת  -  -רקע 

 מאמנים שהועברה על ידם.
 ליטרים. 225,000בהיקף של  עקב טעות בין הצדדים, נרשמה העברה עודפת

 הוצעה להם. קש להעביר המכסה ליצרן/ ים אחרים בהתאם לרשימה שמבו
 

 –החלטה 
 בכפוף לקבלת המסמכים הנדרשים. מאושר

 
 

 א 28עדכון בדבר העברת מכסה במסגרת אישור לפי תקנה  .9
 

 –רקע 
 ליטר. 200,000הוועדה אישרה היתר אומנה חלקי בהיקף של 

 . יצרניםמבוקש כי המכסה תחולק בין 
 מדובר בהיקפים סבירים להיקף מכסת היצרנים שאינם מצריכים השקעות חריגות.

  – החלטה
 מאושרת האומנה אצל היצרנים בהיקף המכסה המבוקש. 

 

 רק ה' לתקנות  בקשה להיתר אומנה לפי פ .10
 

בשל מצב בריאותי ולאחר ניתוחים, כאשר לדבריו  2022מבקש היתר אומנה עד סוף שנת 
 נמצא כרגע בחוסר תפקודי יומיומי.

מבקש זמן כמו כן, לטענתו, ממתין להחלטה של בניו לגבי המשך עבודה במשק ולכן 
 התארגנות.

 
 מכיר את היצרן וכי מצבו הבריאותי אכן לקוי. - אלי 

 
   - החלטה

היתר אומנה  לפי פרק ה' לתקנות תכנון משק החלב )קביעת  מאושרבנסיבות שתוארו, 
ביחס למכסה שלא יוצרה  2022, בשלב זה עד סוף שנת 2014 –מכסות חלב(, התשע"ד 

 על ידו בשנה זו. 
ליצרן כי היתר אומנה ניתן להאריך עד שלוש שנים בלבד ביחס להיקף מכסה יש להבהיר 

 מלא של שלוש שנים.
היות והיצרן מתחיל את האומנה במחצית השנה ביחס לחלק ממכסתו בלבד, הרי שניתן 

 בשנתיים נוספות בלבד.  מלוא המכסהלהאריך את ההיתר לגבי היקף 
 
 

 הוזמנו להשמיע טענותיהם –החוקלאחר הפרת הוראות  המשך ייצור החלב ברפת .11
 

בהמשך לדיון שנערך בעניין זה בישיבות קודמות והחלטה שהתקבלה בישיבה  – רקע
 , הוזמנו היצרנים להשמיע טענותיהם בפני הוועדה. 3/7/22קודמת ביום 

 
 הדיון ייערך על ידי הוועדה בישיבה הבאה ותיעשה בחינה משפטית לגבי החלופות. 


