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מיכל קראוס -דו"ח מנכ"לית  .1


  התקיימהפגישהאצלשרהחקלאותלגבי.:2.9פגישה אצל שר החקלאות ב  - 2020תכנון
 והיקףהמכסות,בעקבותהמלצתועדתתכנון.2020תכנוןשנת

מיליוןליטרוהחשיבותשלהפחתת58הוצגהלשרהבקשהלהפחתתמכסהארציתבהיקףשל
המכסה.

השרהודיעבפתיחתהישיבהכיזוהיישיבהלעדכוןולאלקבלתהחלטות.
 .2020עלמכסותהסברמלאבדיון

 

 מחלבת:סיום פרויקט ערבה ערדום, שה"מ, + החקלאות משרד חלק: לקחו בפרויקט
 יוטבתה,התאחדותחקלאיישראל,התנועההקיבוצית,התאחדותמגדליבקרומועצתהחלב.

מטרתהפרויקטהייתהלשפראתהרווחיותברפתותהערבההדרומית.שכרנואתהשירותים
ברלנהלאתהפרויקטבאזור.בוצעוהרבההשקעותבהצללה,בניהולברכששלחברתפרוג'קט

 של לתקופה מראש הוגדר הפרויקט משותפת. בקר ובמכירת והמושכות3משותף שנים,
הוחזרולניהולהאזוריוהפרטני.

ישעוד15גידולשלכ–בסיכוםהפרויקטהתוצאותהןחיוביות אגורותלליטרחלבברווח.
הלעשותאךיששיפורניכר.ניסינולהעתיקאתמודלהפרויקטלאזוריםאחריםשלהרבהמ

הסקטורהמשפחתישגםבהםנדרשטיפולנקודתי.ההיענותהייתהנמוכה.
 

 :חידשנואתפורוםמחלבותמשק,קריהמחלבותהקטנות.שחףטנצרפורום מחלבות משק
 הנושאיםאשרמועליםלדיון.ביחדעםאדריאנהואלימוביליםאתהפורוםואת

מרביתהבעיותמשותפותלכולם:שפכים,סימוןמוצרים,בעיותמולרמ"י.
 כבר ממשיכיםבפגישות2התקיימו אנחנו מספררבשלמשתתפים. פגישותשאליהםהגיעו

בתדירותשלפעםבחודשייםשלושה,לפיהנושאיםהנדרשיםע"יהמחלבות.


 הערכות לחגי תשרי-   


בישיבת - אלי ג'ורנו  התוכניותשהוצגו עלפי מופעהחגיםהשנהזההלמופעבשנהשעברה.
חשוב1.2מנהליתפעול,ההערכהשלנוהיאשנידרשלשפוךעד מיליוןליטרחלברזהבלבד.

עם החג את שנעבור מנת על בישיבה שהוצגו לתוכניות להיצמד להקפיד שצריך להדגיש
 שתכננו.מינימוםשפיכהכפי



לפיהבדיקותשלנווהערכותשלנולאצריךלהישפךכללחלב.כלמחלבהצריכה-ענת גרוס 
לעשותאתכלהמאמציםעלמנתשלאיישפךבכללחלבבענףהיותומדוברבעלויותשלהענף

שלאנדרשות.


אנחנועושיםאתכלהמאמציםשלאיישפךחלב.-איתי ברק 
  



 

 

 
 
 
 

הענףצריךלעשותאתכלהמאמציםשלאיישפךבכללחלבלמרותההערכה-רייקיןאפרי  
שלנו.

  

שלאיווצרמצבשבונצטרךכךכדילשפוךחלברזהצריךלתכנןאתהשפיכה-פסקין קלאודיו 
 לשפוךחלבמלא.



 לירון תמיר : -דו"ח ענפי  .2
 

מציגאתהדוחהרגיל


נמוכהיותרבמשךכלהשנה.החקלאיםיודעיםלהתאיםאת–תנובת חלב יומי בעדר הקיבוצי
התנובהעםאחוזיהיציאה.



המגמהפחותמובהקת.–ברפת המשפחתית
אלפיליטרים.1,490מציגאתתחזיתהייצורמולקבלתהחלבבפועל.התחזיתהיאשיתקבל

.2018מציגאתהייצורהשבועיבמהלךהשנהמולשנת
וישצפילגידולגם2017אנחנוחוזריםלרמותשומןדומותלשנת2019לבבשנתמבחינתרכיביח

.חששנושתהיהירידהגדולהבגללאיכותהמזוןאךזהלאקרה.2020בשנת
 כחוש חלב אבקת התפתחותמלאי –אומדן בכ אבקה.6,400–צפוייםלסייםאתהשנה טון

 יקר והמימון גדולה בכמות שמדובר לכך שלמעבר התוקף בשל תפעולית בעיה גם שיש הרי
האבקה.

מציגאתהנתוניםלפירמותהכשרות.


בשנת–אומדן התפתחות מלאי חמאה תעשייתית בכלל. צפוייםלסייםאתהשנהללאמלאי
2019 מ יותר ייבאו אוג' סוף ועד לקראתמאי היבוא רישיונות את מההקצאה%50–חילקו

שניתנה.


והמחירים–עולמיים של אבקה וחמאהמחירים  החמאה של הגבוהים המחירים את רואים
הנמוכיםשלהאבקה.



ישצמיחהמאד–מציג נתוני שיווק ינואר עד יולי מהמגמהשהוצגהבחודשקודם. שינוי אין
נמוכה.הקטגוריהשישבהעלייההיאהגבינותהקשותודווקאקטגוריהזומאוימתעלידיהיבוא

כןזאתהפתעה.ול


 מיכל קראוס – 2019סיכום חצי שנתי  .3


מציגהאתהתקציבהחצישנתיבהשוואהלתקציבהשנתיולשנהקודמת.
בחלב מחסור יש למכסות. בהתאם הנדרשות החלב כמויות את מקבלים לא הצאן, מבחינת

למכסות.במהלךכלהשנה.יצרניהעיזיםטועניםכירמתהרווחיותנמוכהוישייצורמתחת
ביטולמכסותבמידהוהם על חלב ליצרני והודענו בודקיםאתהייצור בוועדתהמכסותאנחנו

אינםמייצריםכללוהפחתתמכסותבמקרהשלתתביצועמתמשך.


  



 

 






החלפת אתהעלויותשל כבר הכנסנו שונותשבה בסעיף חריגותמלבד אין ההוצאות בתקציב
מנכ"ל.



₪(.מיליון4.5כיצדמממניםאתהחריגהבסעיףהוצאותהויסות)חריגהשל–שולה פסח
החריגהתמומןמיתרתהקרנות,וזהנלקחבחשבוןבבניתהתקציב.-תשובה

להיות– שולה פסח עלינו מודעים ילכך לא בעתיד עכשיו, הקרנות מצב רקע לממןשעל וכלו
נות.,אלאאםיהיהגידולבקרהוצאותויסותממקורזה



מציגהדוחשימושיםשלהקרנות-מיכל קראוס
והיתרהתהאאפס.₪מיליון4.5השנהמושכיםמהקרנותעוד



תנובה–ערן אטינגר של הערכות גם הן אלה האם שחזורים, מבחינת השנה להמשך בנוגע
מבחינתהמלאישלהאבקה.



התשובההיאכן.–ענת גרוס


  2020מכסות  .4


-מיכל קראוס בשנים הייצור אומדן את 2018מציגה 2019–ו בשנת הנוזלים2020. כמות ,
האםבהפחתתמכסהאו1.5הנדרשתהיא מיליארדליטריםוהשאלהכיצדמגיעיםלכמותזו,

בדרךאחרת,שכןישלכךהשפעהעלהקרנות.
ה התקציב הקטנת וגם הכמות הקטנת של המטרה את להשיג נוכל אנו מכסה נדרשבהקטנת

 של מכסה הפחתת היא הבקשה ולכן, העודפים. המכסה58לפינוי שהיקף כך ליטרים מיליון
.2017יוחזרלמכסההארציתשנקבעהבשנת

זאתההמלצהשלועדתהתכנוןבהסכמתכלהגורמיםהמקצועייםבענף.


שמצבבפגישהעםהשרוהמנכ"לניסיתילהרהרמהעומדמאחוריהדברים.כאשרי-אבו וילן
שהיתרותיורדותבצורהמסחרחרת,ואםהמועצהחשובהצריךלבחוןמהעושים.זהעסקיותר
מדירציני.אםמישהורוצהלפרקאתהמועצהאזאנימביןאבלאחרתאיאפשרלהביןאתצורת

ההתנהלות.ישכאןבעיהאמיתית.
.לדירקטוריוןישאחריותואנחנוחייביםלהתריעולומראתדברנו



אנחנונעלההצעתהחלטהלהתרעה.–ערן אטינגר


יוסי נקש צריךלהודיעמהיהמלצתועדתהתכנוןלחקלאיםולהבהירכיגםאםלאתאושר-
ולאתתקבלהחלטהשלהשרבמועד,ייתכןונידרשלגבותעודכסףמהחקלאים.



שהח-ערן אטינגר מכיוון אך מפורסמות. התכנון ועדת של אםההחלטות יודעים לא קלאים
לאיודעכיצדלהתנהלונמצאעדייןבחוסרהבודדתהיההפחתהומהיהיהאופןההפחתה,היצרן
וודאותמבחינתכמויותהייצורבשנההבאה.

פורמאליתההחלטהצריכהלהתקבלעדסוףהשנהאךישחשיבותרבהכיההחלטהתתקבלכמה
שיותרמוקדם.

  



 

 





 להצבעה:להלן הצעת החלטה 


ועל הקרנות ומצב המלאים היקפי הייצור, היקפי על עדכון שמע החלב מועצת דירקטוריון
הדיוניםהמוקדמיםשהתקיימועםשרהחקלאות.

הדלדלוקרנותהמועצהלמצב2019דירקטוריוןהמועצהמודאגמאדמהמצבהנוכחי,לפיובשנת
חוקולווסתאתמלאיאבקתהחלב.המסכןמאדאתיכולתהלהמשיךלבצעאתתפקידהלפי

החלב, במועצת המקצועיים הדרגים המלצות את לאמץ החקלאות לשר קורא הדירקטוריון
מיליון60-ב2020במשרדהחקלאות,וכללבעליהענייןבענף,להורידאתמכסותהחלבבשנת
ליטריםולאמץמדיניותחלוקתמכסותשתאפשרבפועללממשהפחתהזאת.



לאנוכלנחזורלמצבשהיינופהשנהשעברה.–שאול פלס עו"ד


 הצבעה:
13–מאשרים

איןמתנגדיםואיןנמנעים


 ההצעה אושרה פה  אחד


  2020יבוא חמאה לשנת  .5


ידועכיאנונמצאיםבמחסורבחמאה.מציגהאתהתחזיותלשנההבאה.מציעים-מיכל קראוס
לשנת5000בהיקףשללפתוחאתמכסותייבואהחמאה החלוקהתהיה2020טון . טון2,500:

טוןחמאהתעשייתית.2,500-חמאהשולחניתו
ולאחרמכןזהעוברהכוללתאנחנובדיוניםעםמשרדהכלכלה.משרדהאוצרמאשראתהכמות

למשרדהכלכלהלאישורההקצאות.ממשיכיםללחוץעלמשרדהכלכלהשיאשרולמועצתהחלב
כדישהיאתוכללעשותאתההקצאותלמחלבות.אתהחמאההתעשייתיתייבאלהיותהגורםהמ



היאפחותממכסתהייבוא-תמר בונה כמותהחמאהשתיובאבפועל כי לקחתבחשבון צריך
שתאושרהיותוישיבואניםשלאיצליחולהביאאתכלהכמות.



עדייןלאיובאהוהיאתגיע9201צריךגםלהביאבחשבוןשחלקמהמכסהשלשנת–לירון תמיר
בסוףשנהותשמשאתשנההבאה.



–גיורא פוין חסר הזה החשבון ואת4500לפי אתהביליטראלי מנטרל לא הזה החשבון טון.
.הניתוחהואברמהמאדנמוכה.אנילאחושבשהפתרוןשלהשולחןהזההיבואלפיהסכםלוקר

צריךלהיותלמקסםאתהייבוא.לפיכלהתחשיבים,איןצורךבכמויותהאלה.


כלהדבריםהאלהעלובדיוןהמוקדם.מבקשלהצביעעלההצעהשהועלתה.כחלק–ערן אטינגר
שלמחסור.מהתכנוןבענףעלינולהיותמוטרדיםגםממצבים



אנחנוצריכיםלתתפתרוןבנושאהחמאהוזאתהדרךהיחידה.–ענת גרוס
שולחני.2000–תעשייתיו3000התמהילביןשולחנילתעשייתיהיהלפיההצעהשלנו



בכלמקרהמציעיםאתהיבואבשניטקטיםשוניםונוכללראותאתהמצבבמהלך–מיכל קראוס
השנה.

  



 

 







כלהזמןישמחסורבחמאה.הבעיהנולדהמרגעשפתחואתהייבוא.–רמרגלעד ק


איןכאןויכוחעלכךשבעייתהמחסורבחמאהפוגעתבענףאיןכאןאפילוויכוחעל–גיורא פוין
כמותהחלבאלארקעלכמויותהיבואשאנחנורוציםשייכנס.

 ב צורך על מדברים 12,000-כאשר של מקומי ייצור על ומדברים חמאה הרי6200טון טון
טוןבלבד.6000שנדרשתכמותנוספתשל



הםלפי–ענת גרוס חלקמההנחותהעבודהשלנו עםזאת, יחד השולחן. של צד מאותו אנחנו
בופחותשומן.לכן,ההצעהכמויותהחלבשיהיווהכלתלויאחדבשני.היוםהענףמקבלפחותחל

הזאתנותנתמרחבביטחוןנדרשכדישלאיהיהמחסורבחמאה.


  –הצבעה 
שולחני2000תעשייתיו3000-טון5,000הצבעהלאישורייבואחמאהבהיקףשל

7–בעד
8–נגד



ן.יהפורוםיצאלהתייעצותבעני - ההצעה נדחתה
סך 4875היבואיהיהלאחרההתייעצותהועלתההצעתפשרה: ו%60טון זהתעשייתי מתוך

שולחני.ההצעההזוהתקבלהפהאחד.%40
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הדיוןנעשהבנוכחותדירקטוריםבלבד.
הופצהלכםהצעתהחלטהלמנותועדהלאיתורמנכ"לולאשראתהקולהקורא.ערן אטינגר :

כיועדתהאיתורתורכבמהנציגיםהבאים:יו"רהמועצה,אביתרדותן,ענתגרוס,אבשלוםמוצע
שינויים עם הקודמת הפעם של הנוהל על מתבסס לכם שהופץ הנוהל רופא. תניב ד"ר וילן,

מסוימיםשהוסכמועלידיחבריועדתהאיתור.
מבקשלהעירמספרהערות.חשובמאודלאתרולמנותמנכלרצינישמכיראתהשטח.:יוסי נקש

מציעלצרףלועדתהאיתורנציגשלהרפתניםשמכיראתהבעיותבשטחמקרובולארקעסקנים.
בנוסף,אנילאמביןמדועמינואתד"רתניברופא.חשובגםשהועדהתמצאמישהועםמנהיגות

אתהמועצהבתקופהשלמשבריםואתגריםגדולים.אמיתיתשיוכללהוביל
כתובשהיאנציגת:רחמים אליהו ד"רתניברופאואלךעלזהלביתמשפט. מתנגדלמינוי אני

ציבוראבלהיאעובדתבממשלה.אנילאמביןמדועמינויאותה.
עםתניבאבלישנציגותלמגדליםוחקלאיםבועדתהאיתור.היוליוישליויכוחים:אביתר דותן

אניחושבשהיאבןאדםראוי.
מבקשלהתייחסלהערהשליוסינקשבנוגעלחשיבותשישלאתרמועמדעםנסיון:ערן אטינגר

באתגריםומשברים.אכן,גםועדתהאיתורחושבתשזהחשובולכןהכנסנואתזהלקריטריונים
שלהועדה.

  



 

 





נציגיםשלהממשלה.הפעםהזואנומשפריםאת2בועדה:בפעםשעברההיולענייןהרכבהועדה
ובמקוםנציגממשלהתהיהנציגתציבור. המודל:יהיהנציגאחדשלהממשלה)יו"רהמועצה(
ד"רתניברופא,שהיתהסמנכ"ליתבמשרדהחקלאותיו"רמועצתהחלבעבדהבשניםהאחרונות

שבועות.למעשהכאשרועדתהאיתורברשותהחשמלוהיאעתידהלפרושמהממשלהבעודמספר
תתחיללעבוד)אחריהחגים(,ד"ררופאכברלאתהיהעובדתמדינהולכןהגדרנואותהכנציגת
ציבור.אנוחושביםשהיאבןאדםעתירנסיון,מקצועיוישרותוכללתרוםהרבהלהליךהאיתור.

משפטישלהמועצה,עו"דאבללבקשתרחמיםאליהו,אנימבקשלקבלהתייחסותשלהיועץה
שאולפלס,אםישמניעהלמנותאתד"רתניברופאלחברתועדתהאיתור.אנונצביעוההחלטה

שלנומותניתבקבלתחוותדעתזו.
 הצבעה:

.13בעד:
1נגד:

ההצעהלמנותאתועדתהאיתורולאשראתהקולהקוראאושרה,בכפוףלקבלתאישורהיועץ
המשפטישלהמועצה.

]ח ביום התקבלה כחברת16.9.19וו"ד רופא ד"ר את מלמנות משפטית מניעה אין כי וקובעת
ועדתהאיתור.חוו"דמצורפתלהחלטהזו[
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 4/7/19מיוםמועצתמנהלים

 11/7/19מיוםמועצתמנהלים 

 16/7/19מיוםועדתכספים 

 16/7/19מיוםועדתתכנון 

 28/8/19מיוםועדתתכנון

 

 הפרוטוקולים אושרו פה אחד.


 

 רשמה: עו"ד עילית סקפה לנדאו          





 

 


