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 23/8/22מיום  "זוםישיבה שהתקיימה ב"ב)חלב בקר( ועדת מכסות החלטות ו

 (11/2022)ישיבה מספר 
 
 

 זיו בר נחום , הלל מלכה ואיציק שניידר  :חברי הועדה
 )לא נכח( פרץ שורק    משקיף:

 ועו"ד עילית סקפה לנדאו דורית אשכנזי , אלי ג'ורנו : משתתפים נוספים
 
 
 

 נדונו על ידי הוועדה:להלן הנושאים ש
 

 על ידם. הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר   - 27/7/22אישור פרוטוקול מיום  .1
 
 

  – בגין תת ביצוע הלהחזרת מנת מכסה שהופחת הבקש .2
 

  - החלטה
לאור בדיקת נתוני הייצור ועל מנת שהיצרן לא יקבל תשלום מופחת בגין חלב עודף, יש 

 . 2021להחזיר ליצרן, בשלב זה,  את מנת המכסה שהופחתה בשנת 
נשמרת לזכותו עד סוף השנה ותיבחן אפשרות  2022מנת המכסה שהופחתה בשנת 
 לשמירת הזכאות בשנה נוספת. 

 
  –להארכת היתר שותפות בקשה  .3

 
 – רקע

 .2022ותיהם של הצדדים לקבלת דחייה בפירוק השותפות לסוף שנת בפנינו בקש
 

 – החלטה
. החלטה זו 2022הבקשה מאושרת והיתר השותפות יעמוד בתוקפו עד סוף שנת 

בלבד והיא מוגשת עד דעתם של כל  שלושה חודשיםהתקבלה היות ומדובר בדחייה של 
 היצרנים השותפים, לצורך סיום ההליכים הנדרשים לפירוקה של השותפות. 

לא ייצרו את מכסתם  היצרנים אשר יוצאים מהשותפות 1/1/23מובהר, כי החל מיום 
 בהתאם. במסגרת השותפות והיתר השותפות יעודכן 

 
  –שה יצרנים לצירוף שותף שישי לשותפות קיימת בין חמיבקשה  .4

 
  – רקע

 הציגו את טיוטת הסכם השותפות שבפנינו.
  – החלטה

יצרנים, כפי שיוצגו  6בכפוף לקבלת הטעמים המיוחדים הנדרשים להקמת שותפות בין 
הסכם השותפות משקף שותפות כנדרש בפרק ד' לתקנות תכנון על ידי היצרנים, הרי ש

 , מלבד מספר הערות טכניות שיועברו2014 –משק החלב )קביעת מכסות חלב(, התשע"ד 
 ליצרנים בטרם חתימתם על ההסכם.

להצגת הסכם מתוקן וחתום השותפות תאושר בכפוף לקבלת הטעמים שיוצגו ולקבלת 
על ידי כל הצדדים וכן אישור בדבר רישומה )עדכון הרישום( של שותפות שאינה מוגבלת 

 ברשם השותפויות. 
 



 

 

 
 
 
 
 

  לשותפות קיימת שלישיבקשה להוספת יצרן  .5
 

  – החלטה
הסכם השותפות משקף שותפות כנדרש בפרק ד' לתקנות תכנון משק החלב )קביעת 

, מלבד מספר הערות טכניות שיועברו ליצרנים בטרם 2014 –מכסות חלב(, התשע"ד 
 חתימתם על ההסכם.

ים אשר על כן, השותפות מאושרת בכפוף להצגת הסכם מתוקן וחתום על ידי כל הצדד
וכן אישור בדבר רישומה )עדכון הרישום( של שותפות שאינה מוגבלת ברשם 

 השותפויות. 
 כמו כן, נדרש אישור של המחלבות בדבר מעבר מחלבה.

 
  – שבה הופרו הוראות התקנות המשך ייצור החלב ברפת  .6

 
  – רקע

 לתקן ביקשו לאשר להם ונים קודמים, הוזמנו היצרנים להשמיע טענותיהם בהמשך לדיו
 להסדיר את ייצור החלב ברפת. הפגמים ו

 
  – דיון

אין ספק שהיצרנים בשותפות פעלו שלא כדין ועל כך נפתח תיק חקירה ותוצאותיו 
 הועברו להמשך טיפול של יחידת התביעות במשרד החקלאות.

לבחון את המשך ייצור החלב  העלילאחר שהוועדה שמעה את הטענות שהועלו בפניה, 
 ל אף הפרת הוראות החוק על ידם.עוהאם ניתן לקבל את בקשתם להסדרת הייצור 

 
  – החלטה

 
הוועדה שקלה את בקשת היצרנים בכובד ראש ועל אף שייצור החלב נעשה על ידם שלא 

מיום קבלת  ימים 30בתוך ין, החליטה הוועדה להיעתר לבקשתם בכפוף לכך שכד
 את המסמכים הנדרשים לתיקון הפגמים. וועדה ציגו היצרנים להחלטה זו, י

 
ככל שהיצרנים לא יעמדו בתנאים הנדרשים במועד שנקבע, יופסק ייצור החלב של 

 . שותפותה
 

  –בקשה לעדכון רישום לאחר רישום זמני  .7
לתקנות תכנון משק  34המכסה נרשמה על שם המבקשת באופן זמני לפי תקנה  –רקע 

 .2014 –החלב )קביעת מכסות חלב(, התשע"ד 
 כעת הוצג אישור על העברת זכויות במשק 

 
  – החלטה

 המכסה תירשם כמבוקש ועדכון יועבר למחלבה. 
 

 בעקבות פטירת יצרן בקשה להעברת מכסה  .8
 בקרקע.ציגו אישור זכויות ה –רקע 

 המכסה מיוצרת במסגרת שותפות. 
 יש אישור של המדריך שהמבקש מתגורר ועובד ברפת.

 
  – החלטה

, הסכם ימים 30בתוך המכסה תועבר על שם המבקשים כמבוקש אך עליהם להציג, 
 שותפות מעודכן לצורך המשך ייצור החלב במסגרת השותפות הקיימת. 

 



 

 

 
 
 
 
 

 בקשה להעברת מכסה   .9
  – רקע

מתגוררים המבקשים אכן הציגו אישור זכויות בקרקע ולדברי המדריך, גברי פרץ, 
  עוסקים בייצור חלב. במשק ו

 .המכסה מיוצרת בשותפות
 

  – החלטה
, הסכם שותפות ימים 30בתוך המכסה תועבר על שם המבקש כמבוקש אך עליו להציג, 

 מעודכן לצורך המשך ייצור החלב במסגרת השותפות הקיימת. 
 


