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 להלן הנושאים שנדונו על ידי הוועדה:
 

 הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר על ידם.   - 22/11/7אישור פרוטוקול מיום  .1
 
 

 א 28תקנה אישור יצרן מאמן לפי  .2
 .בישיבה קודמת אישרה הוועדה הגדלה של מנת המכסה באומנה -  רקע

 לאשר את מיקום ביצוע המכסה. מבוקש 
 

 – החלטה
הבקשה מאושרת בכפוף למסמך של המשק המאמן לפיו לא נדרשות השקעות חריגות 

 לייצור המכסה המבוקשת וכי ידוע לו שההיתר הינו זמני עד סוף השנה. 
 
 

  –א 28אישור יצרנים מאמנים לפי תקנה  .3
  –רקע 

 ליטרים. 250,000בישיבה קודמת היתר אומנה חלקי בהיקף של  הוועדה אישרה
ליטרים נוספים והם צרפו תחזית  100,000 –היצרנים מבקשים להרחיב את האישור ב 

 ייצור לפיה אכן צפויים להיות בתת ביצוע של המכסה המבוקשת.
 

 צרפו את אופן חלוקת המכסה למשקים שונים.כמו כן, 
 

   -החלטה 
ליטרים וכן  350,000 –הן בהיבט של הרחבת היקף המכסה באומנה ל הבקשה מאושרת 

בהיקפים שנקבעו נוכח היקף מכסתם ובכפוף למסמך של אישור היצרנים המאמנים 
המשקים המאמנים לפיו לא נדרשות השקעות חריגות לייצור המכסה המבוקשת וכי 

 ידוע להם שההיתר הינו זמני עד סוף השנה.
 

  –הפסקת היתר אומנה לפי פרק ה' ל בקשה .4
 

בישיבה קודמת הועלתה בקשת היצרנים להתחיל בייצור חלב בחודש דצמבר על  –רקע 
 לפי פרק ה' לתקנות קביעת מכסות חלב.  2022אף שהם קיבלו היתר אומנה לשנת 

לייצר חלב במשקו בתקופת  אינו רשאיעל אף שעל פי התקנות, יצרן שקיבל היתר אומנה 
ההיתר, הוחלט כי יש מקום לביקור של מדריך שה"מ במקום לצורך בחינת המצב 

 והדרכה במידת הצורך. 
 כבר הועברה ליצרנים אחרים באומנה. י היצרנים כל המכסה שלא יוצרה על ידיצוין, כי 

 התקבל עדכון של הלל, לאחר ביקור במשק. 
 



 

 

 
 
 
 
 

  – החלטה
)ב( 28, בהתאם לתקנה לאשר את תחילת הייצור בתקופת היתר האומנהאין אפשרות 

לדחות את  היצרן . על2014 -לתקנות תכנון משק החלב )קביעת מכסות חלב(, התשע"ד 
 .1/1/2023והשיווק של החלב ליום תחילת הייצור 

 
 אחרת באותו יישובולהצטרף לשותפות יימת קלצאת משותפות  בקשה .5

 
של  בקשה דומה הוגשה גם לפני שנה אך נוכח מחלת הברוצלה והסגר במשק – רקע

 בהם מבקשתם.  השותפות, היצרנים חזרו
ד לסיום אינו מתנגהיצרן השותף והתקבלה תגובה לפיה הוא פנינו לקבל את עמדתו של 

 השותפות.
 

  - החלטה
כי בהמשך לדיון שנערך בעניין זה לפני היצרן שנמצא בחליבה משותפת, יש ליידע את 

הוועדה החליטה כי אין מניעה לאשר את כשנה, ולאחר שנשמעו טענותיו בעניין, 
לא תהווה פגיעה , השותפות המבוקשת וכי ייצור המכסה הנוספת במסגרת השותפות

 החלב של על ידו. בייצור 
ו טיעונים חדשים או ככל שיש להיתר השותפות לא ניתן לפני כשנה מסיבות אחרות אך 

 . ימים 14בתוך שינוי מצב, באפשרותו להעביר טענותיו 
 

 2023הליך ניוד מכסות לקראת שנת  .6
בהתאם לתקנות, וועדת המכסות תפרסם הליך להעברת מכסות במשק  -דיון והחלטה 

 המשפחתי בהתאם לצורך ולפחות פעם בשנה.
נוסף שיבוצע החל מיום וכעת מבוקש לפרסם הליך הליכים  3, בוצעו 2022בשנת 

1/1/2023. 
 

 יצרנים  2בקשה לצירוף שותפה שלישית, לשותפות קיימת בין  .7
 
 כ ובצירוף הסכם שותפות."בפנינו בקשת היצרנים, באמצעות ב – רקע

ההסכם משקף את התנאים הקבועים בפרק ד' לתקנות תכנון משק החלב )קביעת 
ק"מ ואין מניעה  6 –הוא פחות מ  ות. המרחק בין הרפת2014  -מכסות חלב(, התשע"ד

 לאישור השותפות.
כמו כן, היות ויש לרפת היתר לחליבה משותפת עם יצרנים נוספים, בדקנו האם קיימת 
התנגדות לבקשה וקיבלנו אישור בכתב )בדוא"ל מהיום(, כי הם מודעים לבקשה ואין 

 להם התנגדות.
מיישוב אחר, הם לא יוכלו לצרף כי היות וכל אחד מהם השותפים יש להבהיר ליצרנים 

 שותפים נוספים.
 

  -החלטה
הוועדה מאשרה את הבקשה להקמת השותפות המבוקשת ועל הצדדים להציג עדכון 

 בדבר רישום השותפות אצל רשם השותפויות.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 אישור הסכם שותפות לאחר העברת מכסה בעקבות פטירת יצרן  .8
 

 הצדדים להציג הסכם שותפות שהוצג בפנינו. התבקשו, לאחר העברת המכסה – רקע
 

  – החלטה
ההסכם משקף את התנאים הקבועים בפרק ד' לתקנות תכנון משק החלב )קביעת 

ר את המשך השותפות שמתנהלת היום ואין מניעה לאש 2014 –מכסות חלב(, התשע"ד 
 במשקו של אחד היצרנים. 

 צל רשם השותפויות. על הצדדים להציג את האישור בדבר עדכון השותפות א
 
 

 – 2023להמשך היתר אומנה לשנת  בקשה .9
לאחר שטענו כי בכוונת הנכד להשתחרר מהצבא  2022קיבלה היתר אומנה לשנת  –רקע 

 .2023ולחדש את ייצור החלב. מבקשים הארכה היתר האומנה גם לשנת 
 -החלטה 

 .2023היתר האומנה ניתן לשנת  הבקשה מאושרת.
 שנים. 3כי ניתן להאריך ההיתר לתקופה מקסימאלית של יש להבהיר ליצרנית 

 
 לקבלת היתר אומנה לפי פרק ה' לתקנות בקשה .10

 תוארו הנסיבות האישיות  –רקע 
 

  - החלטה
ויש להבהיר כי ניתן להאריכו לתקופה  2023. היתר האומנה יינתן לשנת הבקשה מאושרת
 שנים. 3מקסימאלית של 


