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החלטות ועדת מכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום .2.2.1.2

נוכחים ,חברי הועדה:

מיכלקראוס,הללמלכהואהודאלפרט

משקיף:פרץשורק
משתתפים נוספים:דוריתאשכנזיועו"דעיליתסקפהלנדאו

להלן הנושאים שהועלו לדיון;
2.


אישור פרוטוקול ישיבה מיום .16..6.1./
הפרוטוקולאושרונחתםעלידיחבריהועדההנוכחים.

2.

עדכן בדבר הגשת ערעור על ידי יצרן
מדובר בערעור שני לאחר שעניינו הוחזר לדיון בפני ועדת המכסות וועדת
הערר דחתה את הערר שהוגש על ידם פעם נוספת .מדובר בבקשה לביטול
הליךפרישתהשלאמושלהיצרן,שבוצעלבקשתהבשנת.3112
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בקשה לשותפות יצרנים
החלטה -הועדה מבקשת לבחון את מרחק הנסיעה בדרכים על מנת לוודא
עמידהבדרישתהתקנותלמרחקהמותרביןיצרניםשותפים.באחריותושל
הללמלכהלבחוןאתדרךהנסיעההמוצגתעלידיהיצרנים.

פירוק מאוחר של שותפות יצרנים והחלטה בעניין גריעות מכסה ותוספות
מכסה
החלטה  -בעניין גריעת המכסה שבוצעה בשנת  3102בהיקף של 98,355
ליטריםמכלאחדמהיצרנים,הרישנוכחהנסיבותהמיוחדותשהביאולתת
ביצוע,מאריכההועדהאתשמירתהזכאותבמנתהמכסהשנגרעה,עדסוף
שנת  3102ובמידה ויעמוד היצרן בהגדלת הייצור בהיקף העולה על 01%
מהייצורבשנהקודמתו/אוייצראתמלואהמכסהשתיקבעלולשנת,3102
מנתהמכסהתוחזרלובאופןרטרואקטיבילשנת.3102

24



25


באשר ליצרנית השותפה ,נוכח הודעתה (עוד בשנת  )3102על רצונה לפרוש
מייצורחלב ,אךהיותולאהספיקהלהשתתףבהליךניודהמכסותהאחרון,
תוחזרמנתהמכסהשנגרעהלצורךפדיוןהמכסהבשנת 3102בלבד,עלאף
שפרישתהתבוצעבפועללאחרה-.21/8/3102
לעניין תוספות מכסה ,לא ניתן להיעתר לבקשת היצרן בעניין זה הן באשר
לתוספתהמכסהשחולקהבשנת 3102ולהלאהיהזכאילפיתקנותמדיניות
הפיתוח לשנה זו והן באשר לתוספות המכסה כפי שייקבעו לשנת .3102
הועדה לא תוכל לפעול בניגוד לכללים שייקבעו בתקנות מדיניות הפיתוח
לשנת3102וכפישצפויעלפיטיוטתתקנותמדיניותהפיתוחלשנת,3102לא
תינתן תוספת מכסה ליצרנים שהיו בתת ביצוע מתמשך בהתאם להגדרה
שתיקבעבתקנותאלו.

בקשה לרישום מכסה באופן זמני -
דיון  -בהתאם לתקנה  28לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב),
התשע"ד  -,3108ועדתהמכסותרשאיתלקבועמכסהזמניתליצרןממשיך
על אף שטרם הושלמו ההליכים להסדרת העברת זכויות במשק של היצרן
שנפטרוזאת,בנסיבותחריגות,לתקופהמצטברתשלאתעלהעלשששנים
(עד  2שנים לפי תקנה (28ב) ובנסיבות חריגות עד שלוש שנים נוספות לפי
תקנה (28ג)) .המטרה  -לאפשר לממשיך במשק להמשיך בייצור החלב עד
להסדרתהרישוםכאמור.
אישור כאמור יינתן על ידי ועדת המכסות לממשיך במשק ,מקום בו היא
השתכנעהכימתקיימיםבאותוממשיך,התנאיםהקבועיםבסעיף(2ג)לחוק
החלב.ה"ממשיךבמשק"הוא"מישאליויועברוזכויותיובמשקשלהיצרן
שנפטר,מכוחהדין,ובכללזהבןזוגו".

במקרה זה ,לא התקבלו בקשות נוספות על ידי יורשים אחרים ,והמבקש
שהוא גם מנהל עיזבון המנוחה  -מציג מסמכים שונים וביניהם אישור על
ניהולספריםבמסהכנסהשרשוםעלשמו.
יחדעםזאת,לאברורהאםהמבקשהואהיורשעלפידיןלקבלאתהמשק
שלהמנוחהוהאםאיןבבעלותומשקאחר,דבראשרמונעממנולקבלאת
משקהשלהמנוחה.
החלטה-
מבוקש לקבל מסמכים נוספים המעידים על ההליכים להעברת המשק
למבקשוהאםהואאכןעומדבדרישהשל"ממשיךבמשק"אשרעתידלקבל
את הזכויות במשק .במידה והמבקש הוא בעל נחלה אחרת על שמו ,עליו
להצהיר האם בכוונתו למכור את משקו לצורך קבלת הזכויות במשק
המנוחה.






בנוסף,מבוקשכיהמבקשיפנהלכלהיורשיםהנוספיםעלפיהעיזבוןעלמנת
שתינתן להם הזדמנות להביע התנגדותם בפני ועדת המכסות (יש להציג
הפנייהליורשיםכאמור).

ישלהבהירלמבקשכיבכלמקרהשבויוחלטעלרישוםזמנינוסףשלמכסת
החלב,רישוםכאמורניתןיהיהלהאריךעדליום20/03/3105בלבד,בהתאם
לתקנה (28ג) לתקנות קביעת מכסות חלב .לאחר מועד זה ,לא ניתן יהיה
להמשיךלקבועמכסתחלבזמנית.
היותובכוונתושלהמבקשלהגישבקשהלשותפות יצרנים,ישלהסדיראת
נושא רישום המכסה (הן הזמני והן הקבוע) בהקדם ולהבהיר עניין זה
במסגרתהסכםהשותפות.במידהולאיוסדררישוםהמכסהבאופןקבועעל
ממשיךבמשק,לאניתןיהיהלהאריךגםאתייצורהחלבבמסגרתהשותפות
לאחר.20/03/3105
יצרן חדש – תחילת ייצור – עדכון
.2
 הקיבוץהחלביום0/0/3102לייצרחלבבמשקובמסגרתחליבהמשותפת.
הקיבוץקיבלאישורלמכסהבהיקףשל2.2מיליוןליטר.
בקשה לפירוק אגודה יצרנית והמשך ייצור חלב במסגרת שותפות יצרנים -

.2

הועדהבחנהאתמכסתהיצרניםבטרםויתרועלמכסתם לאגודהומאשרת
את חלוקת המכסה כמבוקש .מובהר ,כי לאחר חלוקת המכסה המבוקשת
לאניתןיהיהלהעבירמכסהביןהיצרניםהשותפיםאלאבפרישהשלאחד
היצרניםמייצורחלבובאישורועדתהמכסות.
כתנאי להקמת השותפות ,על המבקשים להעביר אישור זכויות בקרקע,
לפרט את מיקום הרפת בהסכם השותפות וכן להציג אישור בדבר רישום
שותפותשאינהמוגבלתאצלרשםהשותפויות.

.5

בקשה לקבלת תמורה עבור מכסה שהועברה בשנת – .115
דיוןוהחלטה-באשרלמענקפרישה,לאברורעלאיזהמענקפרישהמדובר.
המבקשהעביראתמכסתובהתאםלכלליםשהיונהוגיםבאותהעתוקיבל
אתהתמורהשנקבעהעבורהעברתמכסתועלפיהכלליםוהאישוריםשנהגו
באותהתקופה.





המבקש העביר מכסה בהיקף של  325,225ליטרים בהתאם להחלטות של
הגורמיםהמוסמכים(מנהלהמכסות)ולאפנהבטענהו/אודרישהכלשהיא
במהלךכלהשניםעדהיום.
מכסתו של המבקש נגרעה במלואה ,הועברה ליצרנים אחרים ובאותה שנה
והואחדללהיותיצרןחלב.
עדהיוםלאהתקבלהכלטענהבאשרלהיקףהמכסהשהועברהו/אוהסכום
שהתקבלעבורהובשלבזהלאניתןלבחוןהבקשהו/אולהיעתרלה.
עדכון בדבר רישום זכויות במכסה -
.5
הוצג אישור זכויות בקרקע .עיסוקם של המבקשים הוא בייצור חלב
בשותפות עם בן משפחה והם עומדים בתנאים הנדרשים מיצרן חלב לפי
סעיף(2ג)לחוקתכנוןמשקהחלב,התשע"א-.3100
 אשרעלכן,ניתןלבצעהעברתזכויותקבועהבמכסתהחלב.

