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ועדת המעקב ליישום "הסכם החלב"
תקציר סיכום הישיבה השנייה 4.8.2013

"מתווה ב יישום  את  שמלווה  המעקב  ועדת  התכנסה  אוגוסט  חודש 
בנושאים  דנים  גם  ובהמשך  כללי  עדכון  נמסר  זו  בישיבה  לוקר". 

שמחייבים קבלת החלטות.

1. נתוני ניוד מעודכנים לתחילת אוגוסט
עד כה, הודיעו 83 יצרנים על רצונם לפרוש מייצור חלב. סך הכול מכסה  א. 
לניוד כ-40.8 מיליון ליטר, יצרנים אלה זכאים למענק בגובה כ-121.9 

מיליון שקל.
עד כה, 73 יצרנים קיבלו אישור על זכאות לקבל מענק פרישה בגובה של  ב. 

109.8 מיליון שקל בעבור מכסה של 36 מיליון ליטר. 

2. בחינת הצורך בביצוע סקר עלויות
תפקיד הוועדה הוא לעקוב אחר יישום ההסכם והשגת יעדיו ובמידת הצורך, 

להמליץ לשרים על עדכונים בתכנית וצעדים שיידרשו לצורך מימושם.
בהתאם להסכם, לא בוצע סקר בשנת 2013. אם יוחלט על ביצוע סקר בשנת 
 .2014 שנת  בסוף  רק  מענה  ייתן  הוא  המתווה(,  את  מחייב  )שאנו   2014

להערכת הוועדה, עליה לייצר כלים שיאפשרו אבחון מידי של מצב הענף.
על מנת לייצר כלים לאבחון מידי, הוחלט על הקמת צוות שתפקידו יהיה 
להמליץ על אינדיקטורים מידיים לבחינת הענף, כך שניתן לוודא שלא יהיה 
מחסור בחלב או סגירה לא מתוכננת של רפתות רבות. חברי הצוות - תניב, 
לירון, רחל ומעיין. עד לישיבה הבאה, הצוות יגיש לוועדה שורה של כלים 

ותבחינים לשם כך.

3. הורדת מחיר הניוד בנוהל ניוד א'
ירד  הוחלט על מתן הודעה לרפתנים כי בתאריך 31.10.2013 מחיר הניוד 
ל-2.3 שקל לליטר )על סכום זה יתווסף 0.2 שקל לליטר מהרפתן הרוכש כך 

שהמחיר הכולל יהיה 2.5 שקל לליטר(.

4. תכנית השקעות במסגרת תקציב המתווה
הוצגה הצעת המועצה לתכנית השקעות ברפת. מסגרת התכנית הנה מתן 
ההשקעות,  מנהלת  באמצעות  הארץ  רחבי  בכל  אחיד  בשיעור  מענקים 

לרפתנים שהגדילו את מכסתם ב-10% לפחות. 
ספציפיים  תבחינים  ייקבעו   .1.10.2013 מתאריך  תהיה  למענק  הזכאות 
לירון,  תניב,  את  כולל  התבחינים  את  שייקבע  הצוות  התמיכה.  למתן 

מעיין, רחל ורני.

5. פתרונות לנוהל ניוד ב' - הגדלת הביקושים
היקף הליטרים המוצעים לניוד במסגרת נוהל זה עומד על 12 מיליון ליטר. 
לרדת.  צפוי  ולכן המחיר  לכל ההיקף  ביקושים  אין  אוגוסט,  נכון לתחילת 
מסוים  הוצע סבסוד  מהענף,  לפורשים  בכבוד  פרישה  לאפשר  רצון  מתוך 
למחיר, כפי שבוצע ברפורמה. לטענת האוצר, לא ניתן להשתמש בתקציב 
  .של המתווה לשם סבסוד זה. הנושא ייבחן מול מנכ"ל משרד החקלאות

תניב רופא - הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות, ההתיישבות והכפר - משרד החקלאות
משתתפים: חברים - ד"ר תניב רופא, מאיר צור, שייקה דרורי, אלון מסר.

משקיפים - רני כץ, פרץ שורק. נוכחים - רמי כהן, לירון תמיר, דורית אשכנזי, מעיין נשר.

כללי שפכים ומשמעותם על ענף הרפת
סיכום ישיבה ב-13.8.2013

את ב המסדירים  כללים  המים,  רשות  ידי  על  נקבעו   ,2011 שנת  סוף 
איכות השפכים המותרת להזרמה למערכת הביוב של תאגידים ואת 
העלות שישלם מפעל אם חרג מכללים אלו. הכללים שאושרו בשנת 2011 

חלו על התאגידים בלבד.
בהן  שאין  עיריות  על  גם  החלתם  על  הוחלט  לאחרונה,  שאושרו  בכללים 
מצויות  הרפתות  מרבית  ה-1.1.14.  מיום  אזוריות  מועצות  על  וכן  תאגיד 

במרחבי המועצות האזוריות, ועל כן כללים אלו יחולו על כל ענף הרפת.
לא  הרפורמה  במסגרת   .2007-2000 השנים  בין  רפורמה  עבר  הרפת  ענף 
נקבעו כללים כמותיים לאיכות השפכים המוצאים מן הרפת, אך הרפתנים 
בלבד  המחלוב  מאזור  מוצקים  להפרדת  שיקוע  בבור  בהשקעה  חויבו 

)הנוזלים מהמדרכים אינם מועברים למט"שים(. 
כיום לכל הרפתות בורות שיקוע באזור המחלוב.

הוצג מתווה הכללים וכן אופן חישוב הקנסות במקרה של שפכים חריגים 

הדרוש  המועד  עד  ערוך  יהיה  לא  הרפת  ענף  כי  הוסבר  אסורים.  ושפכים 
)1.1.14( לעמוד בכללים, והרפתות לא יוכלו לעמוד בהיקף הקנסות הקיים. 
עוד צוין, כי כמה רפתות, המעבירות את שפכיהן לתאגידים, קיבלו קנסות 

לתשלום ואין ביכולתן לשלם קנסות אלו.
סוכם שיש לכנס צוות מקצועי אשר יבחן את האפשרויות לטיפול בסוגיה, 
כולל אפיון הפתרונות הטכנולוגיים, הערכת עלויות ולו"ז לביצוע, כך שיוכל 

לעמוד בכללי השפכים.
בנוסף, תבחן מול הלשכה המשפטית של רשות המים האפשרות לדחות את 

יישום הכללים על ענף הרפת.
הצוות המקצועי: ענת לוינגרט – יו"ר, הלל מלכה, הראל גל, פרץ שורק, 

אוריאל בן חיים.
במהלך ספטמבר תתקיים ישיבה בנוכחות כל המשתתפים בפגישה זו לשם 

 .קבלת עדכון
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