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מועצת החלב

החלטות ועדת המכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 00.2.5600
נוכחים ,חברי הועדה :מיכל קראוס ,הלל מלכה ואהוד אלפרט
משקיף :פרץ שורק
משתתפים נוספים :דורית אשכנזי ,איציק שניידר ועו"ד עילית סקפה לנדאו
להלן הנושאים שהועלו לדיון;
.0

אישור פרוטוקול ישיבה מיום 01/4/5600
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה.

.5

"קול קורא" ליצרנים חדשים –
מצ"ב טיוטת פנייה למבקשים מכסות חדשות כמצע לדיון.
לאחר דיון בהערות החברים ,המסמך יתוקן ויישלח לאישור החברים בטרם יופץ לציבור.
לאחר אישור המסמך ,הוא יועבר לתרגום לשפה הערבית על מנת לפרסמו גם בעיתון בשפה
הערבית ובאתר האינטרנט של מועצת החלב ומשרד החקלאות.

.0

הליך ניוד רבעוני מספר – 9
בימים הקרובים יפורסם הליך ניוד רבעוני מספר  7בהתאם להליך הקבוע בתקנות .היות ומדובר
בהליך המתבצע ברבעון השני של השנה ,המכסה תעודכן ליצרנים החל מהרבעון השני של שנת
.5102

.4

אישור שותפות
הוצג טיוטת הסכם שותפות
הערות -
יש להבהיר ליצרנים כי הסכם השותפות צריך שיהיה בין היצרנים השותפים בלבד .הבנים
הממשיכים אינם צד להסכם עצמו אך ניתן לציין את תפקידם ברפת בשמו של היצרן הרשום.
כמו כן ,לעניין סעיף  5להסכם -השותפות תחל מיום אישורה של ועדת המכסות ותהא ביחס
למלוא המכסה שלא יוצרה על ידי היצרנים עד לאותו מועד.

.2

אישור שותפות
מוצג טיוטת הסכם שותפות בין היצרנים.
המרחק בין המושבים הוא פחות מ  81ק"מ ולכן אין מניעה להתיר להם לייצר במסגרת שותפות.
הערה להסכם שהוצג ,לעניין מועד תחילת השותפות בלבד .מועד תחילת השותפות הינו מיום
אישורה של ועדת המכסות ולא מתחילת השנה .השותפות תהא ביחס למלוא המכסה השנתית
שלא יוצרה על ידי היצרנים השותפים עד לאותו מועד.
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עוד יובהר ,כי על מנת להתחיל בשותפות בין היצרנים עליהם להציג אפשרות לשווק את החלב
לאותה מחלבה.
.0

בקשות לביטול החלטה על גריעת מכסה בגין תת ביצוע 5600
רקע  -בישיבת ועדת המכסות האחרונה ,מיום  ,034445102קיבלה הועדה החלטות בנושא הפחתת
מכסה בגין תת ביצוע לפי תקנה  2לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד -
 ,5104לאחר שניתנה ליצרנים הזדמנות לטעון טענותיהם.
בפנינו מספר בקשות לביטול החלטת הועדה להפחית את מכסת היצרן.
מובהר ,כי ההחלטה על הפחתת המכסה הינה זמנית ,עד סוף השנה ,כאשר במידה והיצרן משפר
את ייצור החלב לפחות ב  01% -לעומת הייצור בשנה הקודמת ,מוחזרת לו מנת המכסה
רטרואקטיבית לשנת .5102
הועדה דנה והחליטה בבקשות הפרטניות שהוצגו על ידי היצרנים.

.9

החלטה בדבר העברת מכסה
החלטה -
על אף שלא התקבלה מהיצרן בקשה בכתב להעברת מכסתו ,אך היות והיצרן חדל מייצור חלב
כבר למעלה משנתיים ובהתאם לשיחה טלפונית שנערכה מטעמו של היצרן עם מחלקת התכנון,
יש מקום להעביר את מכסתו בהליך ניוד המכסות הקרוב.
יש להעביר ליצרן הודעה בעניין זה בדואר רשום  +רגיל.

.1

שותפות  -החלטה בדבר שמירת זכאות בהפחתת מכסה משנת 5602
בדיון קודם הוחלט לדחות ההחלטה עד לקבלת חוו"ד מדריך.
החלטה  -על אף נתוני הייצור ,לאור המאמצים והנכונות של היצרנים לשפר את הייצור ,יש מקום
לשמור לזכותם את מנות המכסה שנגרעו מכל אחד מהיצרנים בגין תת ביצוע ,עד סוף שנת .5102

.7

דיון בדבר המשך הקצאת מכסה
החלטה – יש להודיע ליצרן כי הוחלט לגרוע את מכסתו בהתאם לתקנה  7לתקנות קביעת מכסות
חלב וכי באפשרותו להודיע בתוך  81ימים על השתתפות בהליך העברת מכסות.
כמו כן ,יש לשלוח מדריך מאל"ה על מנת להסביר ליצרן את ההשלכות בביטול המכסה או
העברתה.

.06

רישום מכסה  -עדכון
לבקשת היצרן ובהתאם לתקנה (84ב) לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד -
 ,5104הועברה המכסה באופן זמני לאחר פטירת היצרן.
לאחר הצגת אישור זכויות במשק החקלאי ,תירשם המכסה באופן קבוע כמבוקש.
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.00

העברת מכסה  -עדכון
בהתאם לתקנה  82לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  ,5104 -לאחר
שהתקבלה בקשת היצרן ,להעביר את מכסת החלב לבנו ולאחר שהוצג אישור על העברת הזכויות
במשק ואישור מדריך על עמידתו של הבן בתנאים הקבועים בסעיף (7ג) לחוק תכנון משק החלב,
התשע"א  ,5100 -מאושרת העברת המכסה כמבוקש.

.05

העברת מכסה – עדכון
בהתאם לתקנה  82לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  ,5104 -לאחר
שהתקבלה בקשת היצרן ,להעביר את מכסת החלב לבנו ולאחר שהוצג אישור על העברת הזכויות
במשק ואישור מדריך על עמידתו של הבן בתנאים הקבועים בסעיף (7ג) לחוק תכנון משק החלב,
התשע"א  ,5100 -מאושרת העברת המכסה כמבוקש.

.00

בקשה בעניין תוספות מכסה 5600
החלטה –
הועדה אינה מקבלת הבקשה.
על אף שמדובר בהעברת מכסה באופן זמני בלבד ,הרי שועדת המכסות רואה אותו כיצרן יחיד
המייצר את המכסה הכוללת שהיא בהיקף גבוה מ –  711אלף ליטר ולכן תוספת המכסה על פי
מדיניות הפיתוח לשנת  5102נקבעה בהתאם לכך.
באותו אופן התייחסה ועדת המכסו ת לבקשתו של היצרן לאישור חליבה משותפת במשקו של 7
יצרנים לפי תקנה  52לתקנות קביעת מכסות חלב.

.04

בקשה לשינוי החלטה בעניין מועד סיום שותפות
החלטה -
מאשרים בהתאם להסכמת הצדדים כי סיום השותפות (מבחינת ייצור החלב) יהיה ביום
 .814245102החל מיום  ,04745102לא תיוצר מכסת היצרן הפורש מהשותפות ברפת זו.
על היצרן היוצא מהשותפות ,להודיע על המשך ייצור החלב על ידו או פרישה מייצור חלב בהתאם
לחלופות שניתנו לו על פי דין.

.02

עדכון בדבר התקדמות בהקמת הרפת  -יצרן חדש
רצ"ב הודעה בדבר התקדמות הליכים להקמת הרפת .

.00

ועדת ערר – עדכון החלטה
ההחלטה תפורסם באתר משרד החקלאות ובאתר מועצת החלב.

.09

בקשה להצטרף לשותפות קיימת כשותף שביעי
החלטה  -בהתאם לתקנה (03ב) לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד -
 ,51104היות ומדובר בבקשה לקבלת היתר שותפות של  7יצרנים יחידים המתגוררים באותו
יישוב ,ועדת המכסות מוצאת כי בנסיבות המפורטות לעיל ובמכתב הבקשה הרצ"ב ,יש טעמים
המצדיקים מתן היתר לשותפות של  7יצרנים כאמור.
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על היצרנים להציג טיוטת הסכם שותפות ובו פירוט כל ההסדרים הנוגעים להתקשרות ביניהם
ובין היתר ,הפרטים הקבועים בתקנה (51ג) לתקנות קביעת מכסות חלב.
טיוטת ההסכם תובא לדיון בועדת המכסות ותחילת השותפות מותנית באישורה של ועדת
המכסות.
.01

בקשה לאומנה
החלטה – היות והיצרן הציג טעמים המונעים ממנו את המשך ייצור החלב במשקו ולאחר
שהובהר ליצרן כי לא יהיה רשאי להקים שותפות בתום היתר האומנה ויהיה עליו לחזור לייצור
חלב במשקו או לחלופין להעביר את מכסתו ,הועדה מקבלת את הבקשה להיתר אומנה כבר
בשנת .5102
יש להבהיר ליצרן כי האומנה הינה שנתית ביחס לכל שנת  5102אף על פי שהיא ניתנת במהלך
שנה ולכן היא ניתנת ליצרן ביחס למלוא מכסתו בשנת  5102שטרם יוצרה.
ועדת המכסות תהא מוסמכים להאריך את היתר האומנה פעמיים נוספות לשנה אחת בכל פעם
בלבד.

.07

מוזמן לישיבה
החלטה – יש לפנות למשרד החקלאות לבדיקת מצב הטיפול בתיק.
במקביל ,הוזמנו לדיון יתר חברי האגודה לטעון טענותיהם בפנינו.
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