ועדת המכסות

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

כ' כסלו ,תשע"ו
 2דצמבר2102 ,
02-767-00

החלטות ועדת המכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 00.00.5602
נוכחים ,חברי הועדה :מיכל קראוס ,גבי עדין ואהוד אלפרט.
משקיף :שחר אור גבע
משתתפים נוספים :דורית אשכנזי ועו"ד עילית סקפה לנדאו.
להלן הנושאים שהועלו לדיון;
 .0אישור פרוטוקול ישיבה מיום 6550055602
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי ה חברים.
 .2בקשה להעברת מכסה מקיבוץ לאגודת מייסדי הקיבוץ -
רקע  -הקיבוץ הינו יצרן חלב אשר ביצע מהלך של שינוי סיווג מקיבוץ למושב עובדים.
במסגרת מהלך זה ,הקימו חברי הקיבוץ אגודה חדשה בה חברים כל חברי הקיבוץ המתגוררים
ביישוב ולה מועברים כל אמצעי הייצור של הקיבוץ ,לרבות המקרקעין המשמשים את הרפת.
החלטה  -ועדת המכסות מאשרת את העברת המכסה ,באופן זמני בלבד ,עד סוף שנת ,2106
בדומה להליך העברה זמנית שנעשה בהתאם לתקנה  43לתקנות תכנון משק החלב (קביעת
מכסות חלב) ,התשע"ד  ,2103 -עם פטירתו של יצרן ועד להעברת מלוא הזכויות לממשיך במשק.
במידה ועד למועד זה ,תציג האגודה החדשה כי הזכויות במקרקעין הועברו אליה ,תועבר אליהם
הזכות למכסת החלב באופן קבוע .במידה ולא יוצג אישור כאמור ,תבחן ועדת המכסות את
המשך הקצאת המכסה לשנת  .2107מובהר כי לא ניתן להמשיך להקצות מכסה מבלי שליצרן
הזכויות המלאות בקרקע החקלאית.
כמו כן יצוין ,כי המשך הקצאת המכסה לאגודה החדשה ,תיעשה מתוך רכיב המכסה שנקבע
ליצרנים במגזר הקיבוצי ובהתאם לכללים שנקבעים לכלל הקיבוצים.
באשר להמשך השותפות ,על הצדדים להציג הסכם מתוקן להמשך השותפות עמם.
 .4בקשה לצירוף שותף לשותפות קיימת ,כולם מאותו מושב-
החלטה  -בכפוף לתיקונים נדרשים בהסכם ,רישומה של השותפות כמבוקש אצל רשם
השותפויות והעברת הסכם מתוקן וחתום על ידי כל היצרנים השותפים ,השותפות מאושרת.
 .3בקשה להיתר חליבה משותפת -
החלטה  -לאחר קבלת הסכם המתוקן  +התשריט המבוקש ,תיבחן הבקשה מחדש.
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 .2בקשה לצירוף שותף ,כולם מאותו מושב -
החלטה – בכפוף למספר תיקונים ,כמפורט להלן ,חתימה על ההסכם המתוקן ורישומה של
שותפות יצרנים כשותפות שאינה מוגבלת אצל רשם השותפויות ,מאושרת הקמת השותפות.
 .6פנייה בעניין המשך קביעת מכסה זמנית ובחינת התנהלות שותפות -
דיון והחלטה  -לצורך המשך ייצור החלב והיות וטרם הסתיימו ההליכים להעברת הזכויות
במשק ,על ועדת המכסות לשקול את המשך הקצאת המכסה ,באופן זמני ,לשנת .2106
יש לדרוש מהצדדים המבקשים את רישום המכסה על שמם ,להציג בפני ועדת המכסות עמידתם
בתנאים הקבועים בסעיף  7לחוק החלב לצורך הקצאת המכסה באופן זמני וייצור החלב לשנת
.2106
לאחר קבלת הנתונים ,תשקול ועדת המכסות את המשך הקצאת המכסה.
באשר לטענות בעניין שותפות היצרנים ,הועדה בוחנת את השותפות הקיימת היום בלבד ולא
בוחנת התנהלות היסטורית.
הועדה מציינת ,כי היא אינה צד לסכסוך המשפטי שבין הצדדים ותפקידה להקצות את המכסה
לצורך ייצור החלב ועל פי דין.
 .7דרישה לנקיטת צעדים -
דיון והחלטה -על פי ממצאי החקירה של יחידת הפיצו"ח ,עולה חשש כי האגודה העבירה את
ייצור החלב לגורם שלישי ואינה עוסקת עוד בייצור חלב .יש להודיע לאגודה (עם העתק לכל
חבריה כפי שרשומים אצלנו) ,כי על פי נתונים שהועברו לועדת המכסות ,האגודה העבירה את
מכסתה שלא כדין לחברה חיצונית וניתנים להם  41ימים להציג את עמדתם ,בכתב או בע"פ,
בטרם תתקבל החלטה בדבר המשך הקצאת המכסה.
במקביל יש לבחון את העברת התשלום מהמחלבה לאגודה.
 .8אומנות לשנת  - 2106בקשות להארכת היתר אומנה -
דיון בבקשות פרטניות של יצרנים להארכת אומנה.
הארכות האומנה אושרו ליצרנים במסגרת הזמנים הקבועים בחוק תכנון משק החלב ,התשע"א -
( 2100עד שלוש שנים) ובהתאם לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד 2103 -
 לפיהן ניתן להאריך האומנה פעמיים בלבד. .9ישיבה בעניין המשך ייצור חלב על ידי בתי ספר חקלאיים – עדכון.
מובהר ,כי לא ניתן לקבל בקשה לאישור העברת מכסתם בהליך ניוד ,כפי שנעשה במגזר המשק
המשפחתי והקיבוצי.
על פי הדין הקיים ,מכסה של בתי ספר חקלאיים אשר מפסיקים את ייצור החלב ,מועברת לבתי
ספר חקלאיים אחרים ,בתנאים שנקבעו בתקנות בעניין קביעת מכסות חלב.
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 .01בקשה לשותפות ביחס לחלק מהמכסה בלבד-
דיון והחלטה -
המסגרת המשפטית קבועה בסעיף (7ה)( )2לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א ( 2100 -להלן  -חוק
החלב) ובתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד ( 2103 -להלן  -תקנות קביעת
מכסות חלב).
בסעיף (7ה)( )2לחוק החלב ,נקבע כי היתר שותפות יינתן "ליצרן שמקנהו אינו נמצא במשקו."..
בתקנה (06ג) לתקנות קביעת מכסות חלב נקבע:
" כמות החלב הכוללת שתיוצר במסגרת השותפות מכוח ההיתר לפי פרק זה ,לא תפחת מסך כל
המכסות שנקבעו ליצרנים השותפים בשותפות".
נראה כי מלשון החוק עצמה ,לא ניתן להיעתר לבקשה.
מעבר לכך ,חברי הועדה סבורים כי פיצול של מכסת חלב וייצור בשני אתרים נפרדים חותרת
תחת העקרונות שנקבעו לשותפות שבה היצרנים מייצרים את מכסותיהם יחד באתר אחר.
היות ואין אבחנה בין מכסה לייצור חלב אורגאני ,לא ניתן לקבל את הבקשה לפיצול ייצור החלב
בשני אתרים נפרדי ם והמבקשים רשאים לקיים שותפות במשקם ביחס לכל המכסה שהוקצתה
להם וליצרן השותף.
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