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 20198.28. מתאריך פרוטוקול ועדת תכנון

 
 
 

מיכל קראוס, אלי ג'ורנו, לירון תמיר, קלאודיו פסקין, דורית אשכנזי, גבי עדין  : נוכחים
עזרא, פרץ שורק, אילנה דרור, דני נאור,  )ייפוי כח הלל מלכה(, אהוד אלפרט, אפריים

 ישראל בליט, אהוד שבת.
 

 אפרי רייקין, משה רחמני, חיים חבלין, גיורא פוין, עדי קפלן, פלג אוריון, : מוזמנים
 גדי פריידקס. 

 
 :  גיבוש המלצה של ועדת תכנון למועצת המנהלים ולשר החקלאות.מטרת הדיון

 
טון אבקת חלב נוספים, במידה והביצוע יהיה לפי התכנון,  1,000אושרו לפינוי  אבקת חלב:

 ללא בעיות מיוחדות, לא יהיה צורך בפינוי נוסף של אבקות חלב לפני פג תוקף.
 

 בנוסף יש תהליך להארכת תוקף האבקה המיוצרת לשנתיים במקום שנה וחצי.
 טון.  300כרגע, יש מלאי לחודש אוקטובר 

 
 אפס.  –מלאי חמאה לסוף שנה צפוי   חמאה:

צריך לפעול מחדש לפתיחת מכסות  2020השנה פתחו מכסות שלא נוצלו במלואן. לשנת 
 ליבוא, בנוסף לפטור של הגלידות והממתקים.

 
 .1,492 -ל 1,482בין   :2019הערכת ייצור לשנת 

 מליון ליטר.  1,490-5 –עדי קפלן 
 

  



 

 

 
 :2020תכנון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 הייצור הנדרש בנוזלים לעומת הצריכה בחלבון, דורש ניתוח יותר מדוייק.  גיורא פוין:

בעניין המכסה, בסדר לבקש, אך לא בטוח שהיקף הקיצוץ דרוש. אך לא נראה סביר 
 שהבקשה תאושר. 

יש מקום להקים צוות מצומצם לנתח את הנתונים. יש חוסר בחמאה, צריך להגיע לפתרון 
 ע"י יבוא של תנובה ולפעול לקבלת האישור הנדרש. 

 
 מסכימים שהמחלבות צריכות לקבל הקצאה יותר גדולה.   מיכל קראוס:

 
אנחנו צריכים את כל החלב שיש לנו. היצרנים באי וודאות והסיכוי שיוציאו   ישראל בליט:

 דצמ' גבוהה מאוד וחשוב להעביר את המסר כמה שיותר מהר.  -פרות בנוב'
 הורדת מכסה תפגע בכמות החלב שנקבל. 

 החקלאים יכולים להחליט בעצמם להוריד את המכסה. 
 

 היות מאוזנות, שיאפשרו מעבר מהחורף לקיץ.רצועות חורף וקיץ חייבות ל  גדי פריידקס:
 

 יש סיכון בהגדלת המכסות ליבוא לחמאה שולחנית.   גיורא פוין:
  

 ללא הקטנה הקטנת מכסה  

 1,568 1,568 מכסה ברשומות

 1,523 1,523 מכסה אפקטיבית

 1,445 1,445 צריכה עפ"י חלבון

 32 20 תת ביצוע צפוי

 1,523 1,465 מכסה נדרשת ללא פינוי חלבון

 ללא קיצוץ  58 קיצוץ נדרש במכסה 

 1,500 1,500 ייצור נדרש 

 9 55 עודף ברוטו 

 3.75% %-עודף ברוטו ב 

 5.63% רצועה נדרשת  

 



 

 

 
 
 

מסכימים עם המספרים. חושבים שצריך את החלב ברצועות במחיר יותר זול   דני נאור:
 כדי שנוכל לממן את העודפים. 

 
 ב. יש חשיבות לתזמון. בעד הקיצוץ במכסה, צריך את כל כמות החל  אהוד שבת:

 
הבעיה היא הפער בין המכסה לייצור והרצועה הנדרשת. הרצועה המקסימלית   פרץ שורק:

 שאיפשר טיוטת התקנות. יש בעיה בגודל הרצועה, היא גבוהה מדי. 
 

 מטריד שלא ברור מהו היקף ההפחתה הנדרש, ולא ברמה הפוליטית.   גבי עדין:
 

 .2018מליון ליטר. לפי ההקצאה של  47-58אנחנו מדברים על   מיכל קראוס:
 אין טעם לפעול להפחתה של כמויות קטנות יותר. 

 
בתחזיות מסוג זה, יש טווח. חלק ממה שמשפיע זה איפה הדחיפות הכי   לירון תמיר:

 גבוהה. הדיון צריך להתחיל במלאי האבקה ובגובה הקרנות. 
 

בין הצריכה בחלבון לבין כמות החלב הדרושה. יש בעיה  הבעיה היא בפער  גיורא פוין:
 בשיטת החישוב. 

 
 הצעת החלטה:

 מיליון ליטר. 58בהיקף של  2020מועצת החלב ממליצה על הפחתת מכסה לשנת  .1
 .2018הפחתת המכסה תתבצע בהתאם לתוספת אשר ניתנה בשנת  .2
היקף המכסה  מדיניות התשלום, רצועות והתמורות ברצועות יקבעו רק לאחר קביעת .3

 .2020לשנת 
 .טון שולחני + תעשייתי 5000 - 2020פתיחת מכסות יבוא חמאה לשנת  .4
 
 

 טון.  3,000 -מציע להוריד את כמות מכסת היבוא ל  פרץ שורק:
 

מציע להוריד את הסעיף שהחמאה בכלל, לא לבקש בשלב זה ולקבוע דיון   גיורא פוין:
 נפרד. 

 
 חודשים.  4תהליך יבוא חמאה הוא   מיכל קראוס:

 
 .2020יש חוסרים של חמאה בנוסף לביטול של הוראת השעה בשנת   דני נאור:

אם מתחילים באפריל רק לאשר רק לאשר את הבקשה זה לא יגיע בזמן. כמות החלב 
 שמתקבלת לא מספיקה גם לכמות השומן הנדרשת. 

  



 

 

 
 
 
 
 

גיה של השר, אנחנו נתונים בלחצים מצד פתיחת מכסים זהו פריביל  אפרי רייקין:
הלקוחות מאוד גדולים שאם ויתגברו לאור המחסור היותר משמעותי בשנה הבאה. עדיף 

 שזה יגיע בצורה מנוהלת בבקשה שלנו, בהובלה שלנו מאשר בפיצוץ. 
 יש כאן סיכון, אבל כדי למזער נזקים, יש לקבוע את המכסה מראש בתחילת השנה. 

 
 1,500 -שולחני ו 3,500 –טון  5,000מכסה פטורה ממכס בהוראת שעה של   לירון תמיר:

 תעשייתי. 
 

למועצת מנהלים נביא את החלוקה המדויקת בין תעשייתי לשולחני. לשר   מיכל קראוס:
 אפשר להציג כמות כוללת. 

 
 לא מוכן לדון בנושא החמאה בשלב זה.   גיורא פוין:

 
 ליבא חמאה, השאלה היא בכמות.  אנחנו יודעים שנצטרך  מיכל קראוס:

 מציעה להוריד רק את הכמות. 
 .12.9.2019 -לבקשתו של גיורא , נוריד את הכמות. הנושא יעלה לדיון במועצת מנהלים ב

 הוחלט פה אחד:
 מיליון ליטר. 58בהיקף של  2020מועצת החלב ממליצה על הפחתת מכסה לשנת  .1
 .2018ניתנה בשנת הפחתת המכסה תתבצע בהתאם לתוספת אשר  .2
מדיניות התשלום, רצועות והתמורות ברצועות יקבעו רק לאחר קביעת היקף  .3

 .2020המכסה לשנת 
 .- 2020פתיחת מכסות יבוא חמאה לשנת  .4

 
 

 ההחלטה אושרה פה אחד.
 
 

 דורית אשכנזי –רשמה 
 
 
 
 

 


