ועדת המכסות

המועצה לענף החלב בישראל  -ייצור ושווק (חל"צ)
מועצת החלב

י' כסלו ,תשע"ה
 2דצמבר2102 ,
02-757-00

החלטות וועדת מכסות בקר מישיבתה ביום 11.11.14
נוכחים ,חברי הועדה :מיכל קראוס ,גבי עדין ואהוד אלפרט.
משקיף :פרץ שורק
משתתפים נוספים :איציק שניידר ,דורית אשכנזי ועו"ד עילית סקפה לנדאו.
להלן הנושאים שהועלו לדיון;
.0

בקשה לשותפות בין  2יצרנים באותו מושב
החלטה -
ועדת המכסות מאשרת את שותפות היצרנים החל מיום  01012105בכפוף לאישור חריג למעבר
מחלבה של אחד היצרנים על מנת ששניהם ישווקו לאותה מחלבה ובכפוף לרישומה של שותפות
שאינה מוגבלת וע מידה של היצרנים בתנאים הקבועים בהסכם השותפות ועל פי דין.

.2

דיון בעניין זכאות להמשך הקצאת מכסה לשנת  - 2105יצרנים שונים
יצרן שהפסיק את ייצור החלב ובשנת  2102לא שיווק חלב.
א.
החלטה  -היות וטרם חלפו  01חודשים מיום הפסקת הייצור ,אין מקום לגרוע את מכסת
החלב והזכות למכסת החלב תישמר ליצרן עד ליום  011/12105מבלי שתוקצה לו מכסה
בפועל לשנת  .2105יש לשלוח ליצרן תזכורת בחודש מרץ .2105
החלטה בדבר הפחתת מכסה.
ב.
החלטה  -יש לשלוח ליצרנית מכתב לפיו בכוונת הועדה לבצע את החלטתה בעניין הפחתת
מכסה ולאפשר זכות טיעון של  01ימים נוספים בהתאם לתקנה  21לתקנות תכנון משק
החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד .2102 -
היצרנים משווקים את החלב שלא למחלבה שאושרה להם.
ג.
החלטה – יש לשלוח ליצרן מכתב על כוונת הועדה להפחית את מכסתם בשנת  2105וכי
ניתנת להם הזדמנות להשמיע טענותיהם בע"פ או בכתב במשך  01ימים .בעניין בקשה
לקבלת מכסה לפי הליך ניוד ,היות והיצרן לא משווק חלב כדין למחלבה שאושרה לו ,הוא
אינו רשאי לקבל מכסה לפי הליך ניוד.
פטירת יצרן והמשך הקצאת המכסה לייצור באומנה
ד.
תקנה  02לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  2102 -קובעת הוראות
מיוחדות לעניין פטירת יצרן ומאפשרת קביעת מכסה זמנית במידה ומתקיימים ביצרן
הממשיך יתר התנאים הקבועים בסעיף (7ג) לחוק.
החלטה – הועדה מאשרת אומנה לשנה נוספת ואחרונה .יש להבהיר כי הקצאת המכסה
הינה זמנית ועל מנת שועדת המכסות תוכל להמשיך להקצות את המכסה ,יש להעביר
בהקדם את פרטי היצרן הממשיך ולהסדיר את רישום המשק על שמו.
הפסקת ייצור והחלטה על אופן המשך הייצור.
ה.
החלטה – בקשתו של היצרן אינה ברורה .במידה ומבקש שותפות עליו להציג טיוטת הסכם
שותפות לאישור הועדה .באשר לאומנה ,על מנת לאשר אומנה מבוקש לקבל מהיצרן תכנית
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מסודרת להקמת הרפת במשקו ואומנה תאושר ביחס למכסה של היצרן בלבד ובהתאם
מועצת החלב
לתקנות.
היתר לשימוש משותף במכון חליבה אינו מתאפשר לפי הנתונים שהוצגו על ידי היצרן שכן
אין ברשותו עדר לחליבה משותפות ,ואינו בעל זכויות במשק הצמוד למשק המבוקש.
הפסקת ייצור.
ו.
החלטה  -היות וטרם חלפו  01חודשים מיום הפסקת הייצור ,אין מקום לגרוע את מכסת
החלב והזכות למכסת החלב תישמר ליצרן עד ליום  011/12105מבלי שתוקצה לו מכסה
בפועל לשנת  .2105יש לשלוח ליצרן תזכורת בחודש מרץ .2105
מכסה שאינה מיוצרת .נמצאים בהליכים לבניית רפת חדשה.
ז.
החלטה  -היות וניתנה ליצרן הארכת מועד להגשת היתרים עד סוף שנת  ,2102הזכאות
למכסה נשמרת.
.0

החלטה בעניין המשך הקצאת מכסה "זמנית" -
רקע  -על פי תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,בעת פטירת יצרן קיימת אפשרות
לרישום המכסה באופן זמני על שם היצרן הממשיך על אף שטרם הוסדרו ההליכים לרישום המשק
על שמו ובלבד שמתקיימים ביצרן הממשיך התנאים הקבועים בסעיף (7ג) לחוק.
בתחילת החודש נשלח מכתב לכל היצרנים שהוקצתה להם מכסה באופן זמני ,על מנת לקבל עדכון
בדבר רישום הזכויות שלהם במשק החקלאי.
הועדה קיבלה החלטה בענייניהם של יצרנים אשר העבירו תגובתם.

.2

דיון נוסף בבקשה לשימוש משותף במכון חליבה -
החלטה –
ועדת המכסות לא תוכל לאשר את המשך ייצור החלב במסגרת חליבה משותפת בניגוד לתקנות
תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד .2102 -
לאור המצב החריג ,יוזמנו לדיון נציגי הרפת שבה נמצא מכון החליבה ,בטרם תתקבל החלטה.

.0

חלוקת תוספת מכסה בהתאם לתקנה  20לתקנות מדיניות הפיתוח.
עדכון  -בהתאם להחלטת הועדה ,תוספת המכסה חולקה ליצרנים המפורטים בטבלה הרצ"ב.
יצרנים שקיבלו ניקוד של מעל  01נקודות קיבלו  51,111ליטר ויצרנים שקיבלו ניקוד של  01נקודות
קיבלו תוספת מכסה של  01,205ליטר.
מספר עדכונים בעניין יצרנים שפנו לאחר חלוקת תוספת המכסה.

.7

הודעות על כוונה להפחתת מכסה בגין תת ביצוע מתמשך
בהתאם לתקנה  /לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,ועדת המכסות רשאית ,לאחר
שנתנה ליצרן הנוגע בדבר להשמיע את טענותיו ,להפחית את מכסתו של היצרן בשל תת ביצוע
בתנאים המפורטים בתקנה זו.
רצ" ב נוסח פנייה ליצרני החלב בטרם תתקבל החלטה בעניין הפחתת מכסתם.
יצוין ,כי בעניין תקנה  /לתקנות קביעת מכסות ,הוגשה למשרד החקלאות בקשה לתיקון התקנה,
על מנת לאפשר את החזרת המכסה שנגרעה במידה והיצרן יראה שיפור בייצור של  01%לפחות.
החלטה  -מכתב בדבר הכוונה להפחית מכסה בגין תת ביצוע ישלח לכל היצרנים שמתקיימים בהם
אחד התנאים או יותר בתקנה (/א) לתקנות.
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.1

החלטה על העברת מכסה
החלטה  -וע דת המכסות לא תוכל להקצות מכסה למי שאינו עומד בדרישות סעיף (7ג) לחוק החלב.
בהתאם לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,רישום זמני על שם הממשיך במשקו של
יצרן ,ייעשה במצב שבו היצרן נפטר ומתקיימים הליכים להסדרת הזכויות של הממשיך במשק.
במקרה זה ,היות ונרשם רישום זמני עד ליום  ,0010212102רישום זה יישמר עד סוף השנה בלבד.

.7

אישור להקמת שותפות בין  0יצרנים שאינם מאותו מושב
החלטה -
בכפוף לרישומה של שותפות שאינה מוגבלת ועמידה של היצרנים בתנאים הקבועים בהסכם
השותפות ועל פי דין ,מאשרת ועדת המכסות את שותפות היצרנים החל מיום .01012105
להבהיר שלא ניתן לאשר יותר מ –  0יצרנים לאחר מכן.

.01

אישור שותפות בין חברי אגודה יצרנית בהמשך להחלטת ועדת המכסות מיום - 144942514
החלטה –
מאושרת הקמת שותפות בין חברי האגודה אשר ויתרו על מכסתם ,החל מיום .01012105
יצוין ,כי קביעת המכסות ליצרני החלב תיעשה על ידי ועדת המכסות ולא על ידי חברי האגודה
ותתבסס על מכסת החברים בעת הקמת האגודה.
מובהר ,כי על היצרנים לעמוד בתנאים הקבועים בהסכם השותפות ועל פי כל דין ובמקרה של
פירוק שותפות ,יהיו היצרנים השותפים רשאים להמשיך לייצר חלב במשקם ו1או לנייד את מכסת
החלב שנקבעה להם.

.00

עדכון בדבר רישום העברת מכסה באופן קבוע לאחר העברת זכויות במשק החקלאי ועמידה
בתנאים הנדרשים בסעיף (9ג) לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א - 2511 -

.02

דיון נוסף בבקשה לבחון האם היצרנים בתת ביצוע בשנים  2510 + 2512לאור תוספות מכסה
החלטה  -מחלקת תכנון תערוך בדיקה יסודית נוספת בדבר ההתייחסות לתוספות המכסה שניתנו
ליצרנים באותן שנים בהתאם לחישוב המכסה היחסי של תוספות המכסה .במידה וניתן להתייחס
לחלק היחסי של התוספת ,בהתאם לכללים שנקבעו ,הדבר ייעשה .יחד עם זאת ,במידה ולאחר
הבדיקה יימצא כי על פי נתוני המכסה היצרנים אינם עומדים בייצור הנדרש ,ייראו אותם כיצרנים
בתת ביצוע בשנים אלו לעניין תוספת המכסה ואפשרות קבלת מנת מכסה בהליך ניוד מסלול א',
בשנת  2102בלבד.

.02

בקשה לאישור שותפות לפני איחוד הרפתות
החלטה  -לא ניתן לאשר את שותפות היצרנים החל משנת  .2102במידת הצורך ,יפנו היצרנים
סמוך לתחילת הייצור המשותף ,בצירוף תכנית מסודרת להעברת הפרות החולבות לרפת
המשותפת וועדת המכסות תבחן את מועד תחילתה של השותפות בהתאם.

.0/

בקשה לאישור אומנה בשנת  - 2514יצרן חדש
החלטה – לאור הצגת היתר הבנייה ,מאושרת אומנה לשנת  2102בהיקף מכסה של  001,111ליטר.
יש להבהיר ליצרן כי אומנה לשנת  2102נחשבת כאומנה שנתית ולא ניתן יהיה להאריך את
האומנה למעלה משנתיים נוספות.
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.07

בקשה להקמת אגודה מייצגת של רפתנים
החלטה – על פי דין לא ניתן לאשר הקמת אגודות חדשות.
באשר לאגודות המייצגות הקיימות ,אשר אינן מוכרות כיצרניות חלב ומבצעות התחשבנות כספית
בגין חלב עודף בהתאם למכסה הכוללת של כל חברי האגודה ,הרי שועדת המכסות אינה מכירה
באגודות אלה כיצרני חלב ועל היצרנים לעמוד במכסת החלב שנקבעה לכל אחד בנפרד.
יצוין ,כי לאחרונה נשלחו לכלל האגודות המייצגות מכתב של מנכ"לית המועצה ,לפיו החל מיום
 010105לא תכיר עוד בקיזוזים כספיים שנעשו בין יצרני חלב באגודות וההתחשבנות עם המחלבה
צריכה להיות מול היצרנים עצמם ובהתאם למכסה שנקבעה להם.
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