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מועצת החלב

החלטות ועדת המכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 0.5.5600
נוכחים ,חברי הועדה :מיכל קראוס
חסר :גבי עדין ואהוד אלפרט
משקיף :שחר אור – גבע,
משתתפים נוספים :דורית אשכנזי ועו"ד עילית סקפה לנדאו .איציק שניידר

פרוטוקול זה משקף את הדיון שנערך ואת ההחלטות הסופיות לאחר הערות חברי הועדה
אשר לא נכחו בדיון
להלן הנושאים שהועלו לדיון;
 .0אישור פרוטוקול ישיבה מיום 5050555602
הפרוטוקול אושר במייל אך טרם נחתם היות ושניים מחברי הועדה אינם נוכחים.
יועבר לחתימת חברי הועדה ,בישיבה הבאה.
.5

בקשה לאישור שותפות
רקע – מדובר בשני יצרנים המייצרים במשקם באופן עצמאי ומבקשים להתקשר בשותפות – רצ"ב
הסכם השותפות שהוצג על ידם.
החלטה  -בכפוף לתיקונים הנדרשים ,השותפות מאושרת.

.0

בקשת יצרן חדש להארכת אומנה
תקנה (71א) לתקנות קביעת מכסות חלב ,קובעת כי ועדת המכסות תקבע את מספר היצרנים
המאמנים של היצרן החדש בשים לב לצורך להימנע מהשקעות בלתי סבירות במשקיהם לשם ייצור
מנת המכסה של היצרן החדש .מסיבה זו ,יש חשיבות למנת המכסה המועברת במסגרת האומנה.
החלטה  -בכפוף להצגת אפשרות לייצור מנת המכסה המבוקשת ללא צורך בהשקעות בלתי
סבירות ,תאושר מלוא מנת המכסה שהוקצתה ,לייצור באומנה.

.4

בקשה להגדלת מכסה באומנה של יצרן חדש -
החלטה  -הבקשה אינה מתקבלת ולצורך הגדלת המכסה באומנה ,על המבקש להציג התקדמות
בהתאם למתווה להקמת הרפת ותכנית מסודרת לתחילת ייצור במשקם ,החל משנת .6171
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.2

בקשה של אגודה יצרנית במשק השיתופי בעניין עקרוני הנוגע לתוספות מכסה – רצ"ב
מבקשים כי בקביעת אופן חלוקת תוספות מכסה ,יראו כל אחד מהקיבוצים לפי מכסתם
ההיסטורית בצירוף תוספות המכסה לאורך השנים ,כאילו ייצרו במסגרת שותפות ולא כאגודה
יצרנית .משמעות הדבר נוגעת בעיקר לעניין הגדלה של המכסות הקטנות.
החלטה – הועדה אינה מוצאת מקום לחרוג מהעמדה העקרונית כפי שהוצגה בתקנות בנושא ניוד
מכסות במשק השיתופי" .יצרן החלב" במקרה זה הינו האגודה ולא הקיבוצים עצמם ולכן אין
מקום לבחון את המכסה ההיסטורית של כל קיבוץ בעת חישוב הזכאות לתוספת מכסה.
במידה והקיבוצים מעוניינים לשנות את ההתאגדות ולהתאגד כשותפות יצרנים בין הקיבוצים ,הם
יכולים להגיש לועדת המכסות בקשה בעניין ולכל קיבוץ תינתן מכסת חלב נפרדת על בסיסה
יחושבו תוספות המכסה בעתיד.
ככל שהאגודה של הקיבוצים היא יצרן חלב בפני עצמו ,אין מקום לקבל הבקשה.
 .0בקשה של ביה"ס חקלאי להגדלת מכסה במסגרת תוספות מכסה  – 5600רצ"ב
החלטה  -ועדת המכסות לא תוכל להיעתר לבקשה לתוספת המכסה מבלי שהדבר ייקבע במסגרת
קביעת חלוקת תוספות המכסה בתקנות מדיניות הפיתוח.
 .9בקשה של יצרן חדש לקבלת מכסה באומנה
החלטה – מאושרת אומנה בהיקף של  761,111ליטר בהתאם למתווה שניתן ליצרן.
 .8בקשה לאישור שותפות
רקע – מדובר בבקשה לשותפות בין שני יצרנים אשר מייצרים היום באופן עצמאי במשקם.
הסכם השותפות משקף כוונת הצדדים להקים "שותפות אמת" כאשר הניהול הפעיל יבוצע על ידי
הבן הממשיך של צד א' שמנהל מטעמה את הרפת.
החלטה – השותפות מאושרת בכפוף להבהרה כי שני הצדדים השותפים הינם מורשי חתימה
בחשבון והמנהל מקבל הרשאה כצד נוסף לחתום בשם השותפות בצירוף חותמת השותפות.
 .7פניית אגודה יצרנית במגזר המושבי בעניין המשך הקצאת מכסה לשנת 5600
החלטה – בנסיבות העניין ,האגודה רשאית להמשיך את ייצור החלב ברפת הקיימת ומבוקש כי
האגודה תעדכן את הועדה בהתקדמות הקמת הרפת החדשה.
 .06בקשה לאומנה בשנת  5600עד להקמת רפת משותפת עם יצרן אחר
החלטה  -על אף המצב הבעייתי אליו נקבע המבקש ,הרי שעל פי הדין הקיים ועדת המכסות לא
תוכל לאשר היתר לשותפות בין יצרנים שאחד מהם ייצר את מכסתו במסגרת היתר אומנה,
לפחות שנה מתום ההיתר כאמור.
 .00יצרן חדש  -עדכון והחלטה
החלטה – יוזמן לפגישה במסגרת הפגישות עם כל ה"יצרנים החדשים" הזכאים להקצאת מכסה.
במכתב ההזמנה יש להבהיר כי בכוונתה של ועדת המכסות לדון בעניין המשך זכאותו לקבלת
מכסה והוא מוזמן לישיבה זו להשמיע טענותיו בעניין זה (המכתב יישלח בדואר רשום).
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 .05בקשה להגדלת מכסה  -יצרנים חדשים
החלטה – על סמך המצב שהוצג בפנייתם הנוכחית ,אושרה ליצרנים אומנה לשנת  6172בהיקף
המכסה שאושר .לא הוצגה התקדמות נוספת על בסיסה יש מקום להגדיל את היקף המכסה
במסגרת היתר האומנה .כמו כן ,היצרנים עדיין לא הציגו מיהם היצרנים אותם הם מבקשים
לאשר לייצור היקף המכסה באומנה לשנת .6172
אשר על כן ,בשלב זה אין מקום לשנות את ההחלטה בדבר היקף המכסה המאושר לאומנה.
לאחר הישיבה עם היצרנים וקבלת זהות המאמנים למכסה שאושרה ,יועלה לדיון נוסף בפני
הועדה.
.00

העברת מכסה (באופן זמני)
היצרן הרשום נפטר .הוצגה תעודת פטירה ובקשה להעברת המכסה על שם בת הזוג .כמו כן ,הוצגה
בקשה לפרוש מייצור חלב ולהעביר את המכסה ליצרן השותף עמם למעלה מ  5 -שנים.
החלטה  -הבקשה התקבלה והמכסה תועבר כמבוקש.

.04

קביעת מכסה שהועברה באופן זמני ,כמכסה קבועה-
הנ"ל הציג עמידה בכל התנאים הנדרשים בהתאם לסעיף (1ג) לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א -
 6177ואין מניעה להעברת המכסה בהתאם לבקשתו.
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