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

החלטות ועדת המכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 2.05.5600
נוכחים ,חברי הועדה :מיכל קראוס והלל מלכה
חסר  -חבר הועדה  -אהוד אלפרט
משקיף :פרץ שורק
משתתפים נוספים :דורית אשכנזי ,איציק שניידר ועו"ד עילית סקפה לנדאו
להלן הנושאים שהועלו לדיון;
.0

אישור פרוטוקול ישיבה מיום 04/00/5600
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה הנוכחים.

.5

אישור שותפות יצרנים
דיון  -אין מניעה עקרונית לאישור השותפות בהתאם לפרק ד' לתקנות תכנון משק החלב (קביעת
מכסות חלב) ,התשע"ד ( 6102 -להלן  -תקנות קביעת מכסות חלב) ,שכן מדובר בשותפות של 3
יצרני חלב והמרחק בין המשקים הוא כ  01 -ק"מ בלבד.
החלטה – בכפוף להצגת הסכם שותפות מתוקן וחתום על ידי כל היצרנים השותפים ,וכן רישומה
של השותפות כשותפות שאינה מוגבלת אצל רשם השותפויות ,מאושרת הקמת השותפות
כמבוקש ,החל מחודש דצמבר .6102
במידה ולא יציגו את כל המסמכים הנדרשים כמבוקש לעיל ,עוד השנה ,השותפות תחל משנת
.6107

.0

עדכון בדבר רישום זכויות במכסה
הזכויות במכסה היו רשומות על שם האב .מדובר ברפת פעילה בשותפות יצרנים ובבחינת עמידתו
של המבקש בתנאים הקבועים בסעיף (7ג) לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א  ,6100 -הוצהר כי
הנ" ל מתגורר במקום ונכנס בנעלי אביו לעסוק בייצור חלב במסגרת שותפות היצרנים.
על היצרנים הרשומים להציג הסכם שותפות לצורך המשך ייצור חלב בשותפות.

.4

עדכון בדבר רישום זכויות במכסה
הוצג אישור זכויות בקרקע ועמידה בתנאים הנדרשים מיצרן חלב לפי סעיף (7ג) לחוק תכנון משק
החלב ,התשע"א  6100 -ועל כן ניתן לבצע העברת זכויות קבועה במכסת החלב על שם המבקשת.

.2

עדכון בדבר רישום זכויות במכסה
הוצג אישור זכויות בקרקע ועמידה בתנאים הנדרשים מיצרן חלב לפי סעיף (7ג) לחוק תכנון משק
החלב ,התשע"א  6100 -ועל כן ניתן לבצע העברת זכויות קבועה במכסת החלב על שם המבקש.
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.0

בחינת המשך הקצאות מכסה לממשיך במשק במסגרת "רישום זמני" לשנת 5609
רקע  -בהתאם לתקנה  32לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד ,6102 -
החליטה ועדת המכסות לקבוע רישום זמני במכסות חלב לממשיכים במשקו של יצרן שנפטר עוד
בטרם הוסדר הליך העברת המשק ליצרן הממשיך .לפי תקנה (32ב) לתקנות קביעת מכסות חלב,
ועדת המכסות רשאית לקבוע מכסות זמניות לתקופה מצטברת של  3שנים ולפי תקנה (32ג) היא
רשאית" ,בנסיבות חריגות" וב"החלטה מנומקת בכתב" ,להאריך את הרישום הזמני לתקופות
נוספות ובלבד שהתקופה המצטברת הנוספת לא תעלה על  3שנים.
על מנת לבחון את המשך הקצאת המכסה ליצרנים אלו ,באופן קבוע או זמני ,נערכה פנייה לכלל
היצרנים לקבלת עדכון בדבר המשך רישום הזכויות במשק וייצור החלב.
נערך דיון בכל המקרים בהם נקבעה מכסה ברישום זמני.

.9

בקשות להארכת היתר אומנה
מאושרת הארכת אומנה לשנת  ,6107לשלושה יצרנים ,בהתאם לסעיף (7ה)( )0לחוק תכנון משק
החלב ,התשע"א  .6100 -ההיתר הינו בהתאם לפרק ה' לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות
חלב) ,התשע"ד .6102 -

.8

בקשה לפירוק שותפות בין שני יצרנים
החלטה  -מאושרת בקשת היצרים השותפים והיתר השותפות לא יוארך לשנת .6107

.7

בקשה של יצרן שלא להאריך את היתר השותפות
החלטה – ועדת המכסות לא מוצאת שיש בטיעונים שהוצגו בפניה הצדקה לדחות את בקשת
היצרן לפירוק שותפות ולמעשה לא להאריך את היתר השותפות הקיים בין היצרנים לשנת .6107
יחד עם זאת ,ועדת המכסות מקבלת את הבקשה לדחות את החלטתה בעניין זה עד ליום
 0120626102וזאת נוכח העובדה כי מדובר בדחייה של שבועיים בלבד וכי במועד זה מתקיים דיון
בבימ"ש בעניין פירוק השותפות בו הצדדים עשויים להגיע להסכמה בעניין מועד פירוק
השותפות .מובהר ,כי ועדת המכסות היא הסמכות הבלעדית לקבל החלטה בדבר הארכת
היתר השותפות או ביטולו והיא אינה כפופה לכל החלטה של בית משפט בעניין זה .כמו כן
מובהר ,כי במידה ולא תתקבל הסכמה של הצדדים בעניין מועד פירוק השותפות ,היתר שותפות
היצרנים לא יוארך לשנת .6107

.01

עדכון והחלטות בעניין יצרנים אשר קיבלו זכאות למכסת חלב אך טרם החלו בייצור חלב
במשקם ("יצרנים חדשים" בשלביהם שונים).

.00

המשך הקצאת מכסה
החלטה – המשך הקצאת מכסה בהתאם למכסה שנקבעה להם וכן זכאות לתוספת לפי התוספת
שתיקבע בשנת .6107
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.06

מדיניות תשלום עבור חלב עודף – עדכון
מועצת המנהלים החליטה ,בישיבתה מיום  ,0720026102על מדיניות תשלום לחלב בקר עודף
לשנת .6107
מדיניות התשלום של מועצת החלב מחייבת את יצרני החלב והמחלבות ,בהתאם לסעיף (8ו)
לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א  6100 -עד לקביעתן של הוראות בעניין זה לפי סעיף (06ב)
לחוק החלב .מדיניות התשלום מפורסמת באתר מועצת החלב ומועברת לידיעת היצרנים
והמחלבות .כמו כן ,בהודעה על קביעת מכסה שנתית ,נמסר ליצרני החלב כי היתר לשיווק חלב
מעבר למכסת החלב שנקבעה להם הינו בתנאים המפורטים בהודעה זו ובין היתר ,בהתאם
להוראות מועצת החלב שבאים לידי ביטוי במדיניות התשלום לחלב עודף.

.03

בקשה לפירוק אגודה יצרנית והכרה בחברי האגודה כיצרני חלב בשותפות
החלטה  -בהתאם להחלטתה של ועדת המכסות לאחר התקנתן של תקנות תכנון משק החלב
(קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  ,6102 -לאפשר לאגודות היצרניות במשק המשפחתי שחבריה
ויתרו על מכסתם לטובת האגודה ,לשנות את צורת ההתאגדות לשותפות יצרנים ובכך להכיר
מחדש באותם חברי אגודה אשר ויתרו על מכסתם כיצרני חלב ,אין מניעה עקרונית לאשר
בקשתה של אגודת ליאל למהלך של פירוק האגודה וקבלת היתר לשותפות בין החברים שיוכרו
מחדש כיצרני חלב.
לצורך כך ,על האגודה להציג לועדת המכסות טיוטת הסכם שותפות בין חברי האגודה .ועדת
המכסות תבחן את ההסכם ואת אפשרות הקמת השותפות בהתאם להוראות הדין.
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