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

 להלן הנושאים שנדונו על ידי הוועדה:
 

 הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר על ידם.   - 22/10/26אישור פרוטוקול מיום  .1
 
 

 א 28תקנה להגדלת מנת מכסה שהועברה לאומנה לפי בקשה  .2
 200,000בהיקף של א 28הוועדה אישרה ליצרנים אומנה חלקית לפי תקנה  -  רקע

 מיליון ליטרים. 2מכסה כוללת של  ליטרים.
ליטרים  50,000 –בבקשה הרצ"ב מבקשים היצרנים להגדיל את היקף האומנה ב 

 נוספים.
 פרות ולא יעמדו במכסה המעודכנת.  71לטענתם, בשל המחלה הומתו 

 
 – החלטה

 –לאור הנתונים שהוצגו, אין מניעה להגדיל את היקף המכסה שתועבר לאומנה ב 
 ליטרים נוספים. 50,000

 
 

א בשל הטלת סגר שמנע 28לאומנה חלקית לפי תקנה בקשה של שותפות רפתות  .3
 מהיצרנים לייצר את המכסה ואף מנע את התחלת השותפות כפי שאושרה 

  –רקע 
 .והן בשל פה וטלפייםבשל הברוצלה הן לגבי הסגר שהוטל בפנינו אישור של השו"ט 

 
א לתקנות, היות ולטענתם לא יעמדו בייצור 28מבקשים אומנה חלקית לפי תקנה 

 המכסות בשל הטלת הסגרים.
 

 כידוע, היתר אומנה חלקי, יינתן עד חצי שנה מהסרת הסגר. 
 

 ליטרים. 250,000 –מעריכים שיהיו בתת ביצוע של כ 
 

   -החלטה 
קיבוצים אשר מתקיימת בשטח שבו הוטלו הסגרים כאמור  3מדובר בשותפות בין 

 והסגר בגין פו"ט הוסר לפני שלושה וחצי חודשים בלבד.
על פי תחזית הייצור המכסה המבוקשת להעברה לאומנה היא סבירה בנסיבות העניין ו

  על כן מאושרת.של השותפות, ו
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

  –הפסקת היתר אומנה לפי פרק ה' ל בקשה .4
לבקשת היצרנים אושרה להם לפני מספר חודשים בלבד, אומנה לפי פרק ה'  –רקע 

 לתקנות קביעת מכסות חלב.
וכי בכוונתם י של היצרן במכתב הרצ"ב טוענים כי ההיתר התבקש בשל מצב בריאות

 .2023לחדש את ייצור החלב כבר מחודש ינואר 
עם סגירת הרפת מכרו את הפרות החולבות אך השאירו את העגלות שצפויות להתחיל 

 להחלב בחודש דצמבר השנה. 
 כבר הועברה ליצרנים אחרים באומנה. כל המכסה שלא יוצרה על ידם 

 
  – החלטה

 ייערך ביקור של הלל במשקו בטרם מתן התשובה. 
 
 

  –לביטול מנת מכסה שהתקבלה באומנה בקשה  .5
 

לבטל את מנות המכסה שהתקבלו באומנה בשל פטירתו הפתאומית של היצרן,  מבוקש
 בתאונה דרכים בחודש אוגוסט האחרון.

 לו לבצע את המכסה.נוכח פטירתו, המשק עבר משבר גדול ולא יוכ
 

  – החלטה
בשל הנסיבות המיוחדות של פטירת היצרן לפני מספר חודשים באופן מפתיע, ניתן 

 ר את מנות המכסה ליצרנים הזכאים הבאים ברשימה. להיעתר לבקשה ולהעבי
מובהר, כי לא ניתן להתחייב בפני היצרנים כי יהיה ביקוש לקבלת המכסה אך ככל 
שיהיה ביקוש, העברת המכסה ליצרנים המבקשים תבוטל לבקשתם והתמורה עבור 

 המכסה תוחזר להם. 
 

 בשותפותמאם לבנה שהוא גם יצרן חלב שהיה עמה ה להעברת מכסבקשה  .6
על מנת שיהיו  1/1/2023יום תועבר לבנה החל מהיצרנית בפנינו בקשה כי המכסה של 

 .2018זכאים להעביר את התוספת שהתקבלה בשנת 
 

 -החלטה
הוועדה מקבלת הבקשה בהמשך להחלטה מישיבה קודמת ולפיה כל המהלך להסדרת 

 ה בין היצרנים. ת לרבות העברת המכסוזא 1/1/2023יחל החל מיום , הפעילות ברפת
 

אגודות יצרניות במשק להגדיל זכאותם בהיקף המכסה אותה רשאים לקבל בקשה  .7
 בהליך העברת מכסות המשפחתי, 

 
 מדובר באגודה יצרנית במשק המשפחתי.  –רקע 

 תה רשאים לקבל בהליך העברת מכסות. מבקשים אישור להגדלת היקף המכסה או
 

היצרנים פנו מספר פעמים בעניין הגדלת מכסתם ובניסיון להביא לידי כך  – דיון
 יצרנים.  7  -שיתייחסו לאגודה כאילו מורכבת מ 

כפי שהובהר לאגודה, מדובר באגודה יצרנית שהיא בעלת המכסה ולא חבריה וכי 
החברים רשאים להגיע להסכם שותפות ולבקש להעביר את המכסה לחבריה ולהכיר 

 יצרנים.בשותפות 
כעת מבקשים שתינתן להם אפשרות להגדיל את מנת המכסה המבוקשת בהליך העברת 

 מכסות.
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 3חברי הוועדה תומכים בבקשה נוכח ייחודיותן של האגודות ובשים לב לכך שנותרו 
 אגודות יצרניות בלבד במגזר המשפחתי.

 
 

  – החלטה
שונה שניתנת חתי, וההתייחסות הנוכח ייחודיותן של האגודות היצרניות במשק המשפ

להם בהקצאת מכסות בתקנות מדיניות הפיתוח, והיות ואין כל התייחסות לאגודות 
, 2014 –תכנון משק החלב )קביעת מכסות חלב(, התשע"ד לתקנות  1יצרניות בפרק ה'

ת מכסות אנו מוצאים שיש מקום לשקול את הבקשה שלפנינו לפנים הנוגע להעבר
 משורת הדין. 

 1אך בפרק ה'ככולל אגודה יצרנית מגדירות "יצרן יחיד" תקנות קביעת מכסות חלב, 
 אין התייחסות ליצרן יחיד אלא ליצרן מושבי בלבד. 

 אגודות יצרניות בלבד.  3כמו כן, נותרו 
אלו להגיש גודות אנו סבורים כי יש מקום להפעיל שיקול דעת ולאפשר ללאור האמור, א

 ליטרים. 400,000עד בקשה בהליכים בהיקף של 
 יש להודיע את תוכן ההחלטה לשלושת האגודות הקיימות.

 
 

 

 


