י"ג אב ,תשע"ח
 52יולי5102 ,
02-562-00

החלטות וועדת מכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 08.18.8102
(ישיבה מספר )2802

חברי הועדה נוכחים:

מיכל קראוס ,אהוד אלפרט  ,הלל מלכה

משקיף:

פרץ שורק

משתתפים נוספים:

דורית אשכנזי ,איציק שניידר ועו"ד עילית סקפה לנדאו

להלן הנושאים שהועלו לדיון;
.1

אישור פרוטוקול ישיבה מיום  028085102ופרוטוקול החלטה בדוא"ל מיום .528085102
הפרוטוקולים אושרו ונחתמו על ידי חברי הועדה.

.2

בקשה לעיון חוזר בהחלטה על גריעת מכסה
החלטה – לבקשת ב"כ היצרן ,יוזמן לישיבה הבאה בטרם קבלת החלטה.

.3

היתר לייצר תוספות מכסה במסגרת אומנה
רקע  -לאחר שניתנו היתרים ליצרני חלב לייצר את מכסתם במשקו של אחר לפי פרק ה'
לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  ,5102 -עלינו לפנות ליצרנים זכאים
לקבלת מנת מכסה לייצור בשנת  5102בהתאם לרשימת היצרנים הקיימת.
התעוררו מספר נושאים שעל הועדה לתת את דעתה עליהם:
 )0הפנייה ליצרנים בטרם חולקו תוספות המכסה לשנת .5102
 )5עמידה בלוחות הזמנית הקבועים בתקנות  -מתן תשובה בתוך  51ימים.
 )3יצרנים שיש להוסיף לרשימה  -יצרנים חדשים וכאלו שהיו במסגרת אגודה יצרנית.
החלטה –
בעניין מועד הפנייה ליצרנים ,על אף שקבלת ההחלטה קשורה להיקף המכסה הכולל לשנת
 5102וטרם חולקו תוספות המכסה ,אין מקום לעכב את הליך קביעת היצרנים המאמנים .על
היצרנים המאמנים לעשות את השיקולים הנדרשים בהנחה שיש כוונה לחלק תוספות מכסה
בהתאם למדיניות המתגבשת במשרד החקלאות אך לא ניתן להבטיח מועדים וכמויות.

באשר לעמידה במועדים ,קיימת חשיבות שהליך האומנה לא יימשך תקופה ארוכה וליצרנים
המאמנים תהיה ודאות לגבי היקף המכסה שלהם בהקדם .אשר על כן ,יש חשיבות לעמידה
בזמנים ומתן תשובה במועד שייקבע לכך (לאחר  51ימים מיום משלוח המכתב) .אין מקום
לתת הארכות מועד אלא במקרים חריגים שיאושרו על ידי הועדה.
באשר ליצרנים נוספים שיש להכניס לרשימה ,יש לקבוע את מקומם בסוף הרשימה על מנת
שיהיו זכאים לקבלת מכסה באומנה במסגרת הרשימה הנוכחית.
.4

בקשה לקבלת היתר שותפות חריג
רקע  -רצ"ב מכתבו של ב"כ היצרנית .לטענתו ,היצרנית מבקשת להקים שותפות אך בהיותה
רפת בודדת במושב מבוקש לקבל אישור להקים שותפות עם יצרן שהוא במרחק של למעלה מ -
 31ק"מ ממשקה אך לא יותר מ  61 -ק"מ בהתאם לתקנה (01ב) לתקנות תכנון משק החלב
(קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד ( 5102 -להלן  -תקנות המכסות).
החלטה -
מבדיקת הועדה עולה כי קיימים יצרנים נוספים במרחק של עד  31ק"מ שהיצרנים רשאית
להקים עמם שותפות לייצור חלב.
משכך ,החריג הקבוע בתקנה (01ב) לתקנות המכסות אינו מתקיים ועל היצרנים לבחון הקמת
שותפות בהתאם להגבלת המרחק הקבועה בתקנה (01א) לתקנות המכסות.

.5

העברת מכסה לממשיך במשק  -עדכון והחלטה
הזכויות במשק הועברו  -הוצג אישור זכויות מרמ"י .על פי מדריך מאל"ה ,המבקש מתגורר
במושב ועובד במשק במסגרת שותפות עם אביו.
מבקש להמשיך לייצר חלב במסגרת שותפות והציגו הסכם שותפות מעודכן וכן מסמכים
לפיהם ביקשו לעדכן את שם השותף אצל רשם השותפויות.
החלטה  -הבקשה להעברת המכסה והשותפות מאושרות.

.6

העברת מכסה באופן קבוע  -עדכון
המכסה נרשמה על שם היצרנית ,לאחר פטירת בעלה שהיה היצרן הרשום ,באופן זמני עד
להצגת אישור זכויות בקרקע.
אישור זכויות הוצג והמכסה הועברה לרישום שאינו זמני.

.7

העברת מכסה ,באופן זמני - ,עדכון והחלטה
היצרן נפטר בחודש ספטמבר האחרון ועל פי צוואה שהוצגה ,לרבות צו קיום צוואה ,כל רכושו
יועבר לבת זוגתו.
טרם הועברו הזכויות במשק (מדובר באדמה פרטית) אך בהתאם לתקנה  32לתקנות תכנון
משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  ,5102 -ניתן לקבוע המכסה על שם בת הזוג ,באופן
זמני עד להצגת אישור הזכויות.
על פי מדריך מאל"ה ,הנ"ל מתגוררת במשק ובנה מפעיל את הרפת באופן שוטף במשקם.
החלטה  -המכסה תירשם על שם המבקשת ,באופן זמני עד סוף שנת .5102

.8

בקשה לחליבה משותפת –
היצרן ייצר במסגרת היתר אומנה .כעת מבקש לחזור לייצור חלב במשקו כאשר הבקשה היא
להקים את הסככות בסמיכות לרפת של היצרן הנוסף ולבצע חליבה משותפת.
דיון והחלטה – אין מניעה עקרונית לאישור הבקשה ובלבד שהיצרן יחזור לייצור חלב באופן
עצמאי במשקו ולצורך כך עליו להציג אישור זכויות בקרקע עליה מתכוון להפעיל את הרפת.
כמו כן ,על הצדדים להציג הסכם לשימוש משותף במכון חליבה לאישורה של ועדת המכסות.

.9

היצרן הוזמן לבקשתו לישיבה
רקע  -לפני שנתיים קיבל אישור חריג לאחר פירוק שותפות ,לחזור לייצר במשקו תוך שימוש
במכון חליבה של משק שכן שאינו פעיל .האישור ניתן באופן זמני והוארך עד סוף שנת .5102
הוזמן לישיבה – רצ"ב פרוטוקול.
דיון והחלטה  -היצרן לא קיבל היתר לייצר חלב שלא במשקו וההיתר הזמני שניתן לו היה
ביחס למכון החליבה השכן בלבד כאשר הוא ממשיך לעסוק בייצור חלב במשקו .בהתאם
לסעיף (2ג) לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א  5100 -על היצרן לייצר חלב במשקו אלא
בחריגים הקבועים בסעיף (2ה) לחוק שאינם מתקיימים במקרה זה.
לאור הנסיבות שנוצרו כפי שפורט בישיבה עם היצרן ,על היצרן להציג בתוך  3חודשים את
ההיתרים הנדרשים  +תכניות מפורטות לחזור לייצור חלב מלא במשקו.
במידה ולא תוצג על ידי היצרן תכנית להנחת דעתה של הועדה ,לרבות לוחות הזמנים להתחלת
הייצור במשקו ,יהיה עליו להפסיק את ייצור החלב ברפת בה הוא מייצר כעת.

.11

בקשה לשותפות בשני אתרים נפרדים
מבוקש לקבל היתר לשותפות אך לשמור על  5רפתות נפרדות.
דיון  -מדובר למעשה בבקשה לשותפות לצורכי קיזוז מכסה ולא שותפות בייצור החלב .הכוונה
היא שהמכסה תיוצר ותשווק משני משקים נפרדים אך ברישום המכסה השיווק יהיה משותף
כך שהיצרנים יוכלו לעמוד במכסה הכוללת של כל אחד מהם.
החלטה  -שותפות לייצור חלב בהתאם לסעיף (2ה)( )5לחוק החלב ,ניתנת כחריג לכלל הקובע
ייצור עצמי במשקו של יצרן כך שהיצרן יוכל לייצר במשק אחר במידה והוא שותף עם יצרן8ים
נוספים .הרציונאל  -מתן אפשרות להתייעלות תוך יתרונות לגודל .במסגרת היתר שותפות,
החלב מיוצר במשקו של אחד היצרנים בלבד (ראו תקנה (51ג)( )3לפיו על היצרנים לקבוע את
פרטי המשק בו תיוצר מכסת השותפים) .במקרה זה ,היצרנים למעשה מבקשים העברת מכסה
ביניהם בהתאם לכושר הייצור של כל אחד מהם ולא מדובר בייצור משותף של חלב.
יצוין ,כי שותפויות בין יצרני חלב שאינן נוגעות לייצור מכסת החלב עצמה אלא בכל הקשור
לניהול ,עבודה ,הוצאות וכד' ,אינן מצריכות את אישור הועדה ויצרנים יכולים לעשות שיתופי
פעולה ביניהם על מנת להקטין עלויות.

.11

בקשה לתוספת מכסה בשנת  5102על אף שאינם מייצרים את מלוא מכסתם
רקע  -היצרנים נמצאים בתת ביצוע מתמשך ,אך מבקשים כי הדבר לא ישפיע על זכאותם
לתוספת מכסה בשנת .5102
רצ"ב הבקשה.
דיון  -היצרנים קיבלו בשנים  5102-5102תוספת של כ  211 -אלף ליטר בהתאם למדיניות
הקצאת המכסות.
החלטה  -התקנות בעניין הקצאת תוספות המכסה לשנת  5102טרם הותקנו .כפי שנקבע בעבר
וצפוי גם בשנת  ,5102יצרנים שהם בתת ביצוע מתמשך כהגדרתו בתקנות ,אינם זכאים
לתוספות מכסה.
ועדת המכסות תפעל לחלוקת תוספות המכסה בהתאם לתקנות שייקבעו בעניין זה ולא תוכל
לקבל בקשה של יצרן לקבלת תוספת מכסה במידה ולא יעמוד בתנאים הנדרשים לקבלת
התוספת כאמור.

.12

בקשה לשותפות -
רקע  -מבוקש לקבל החלטה עקרונית האם ניתן לאשר השותפות .מציגים מפת מסלול לפיו
קיים מסלול נסיעה של פחות מ  31 -ק"מ.
החלטה – לאור המסלול שהוצג יש אישור עקרוני ליצרנים להקים שותפות לייצור חלב וזאת
בכפוף לעמידה בתנאים הנדרשים להקמת שותפות לרבות אישור הסכם שותפות על ידי ועדת
המכסות ורישומה של שותפות שאינה מוגבלת ברשם השותפויות.

.13

שותפות היצרנים  -בקשה לחליבה משותפת חלקית במשק סמוך בעקבות מחלה
רקע  -ביום  528085102הועברה בקשת היצרנים להחלטת הועדה שהתקבלה בדוא"ל.
היצרנים קיבלו את אישורה של הועדה לייצר חלק ממכסת החלב שלהם במשק שאינו פעיל,
באופן זמני ,וזאת בשל הנסיבות המיוחדות שנוצרו לפיהן אין להם אפשרות לייצר את מכסתם
במשקם והיות וייצור החלב ייעשה על ידם באופן עצמאי במשק שאינו פעיל במושב .הועדה
שללה אפשרות לייצר חלב במשק פעיל של יצרן אחר שכן על פי חוק תכנון משק החלב,
התשע"א  ,5100 -ייצור במשקו של אחר יינתן למי שאין באפשרותו לייצר חלב באופן זמני
במשקו וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו בפרק ה' לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות
חלב) ,התשע"ד  ,5102 -ובכלל זה ,בהתאם לתקנה (52ב) לאותן תקנות" :יצרן אשר קיבל היתר
לייצר חלב במשקו של אחר ,לא ייצר חלב במשקו בתקופת ההיתר."...
כעת מבקשים היצרנים לייצר את החלב במשקו של יצרן חלב אחר במושב כאשר לדבריהם
הייצור יבוצע על ידם באופן עצמאי כך שאכלוס הפרות יהיה בסככה נפרדת ולמיכל חלב נפרד
במכון החליבה של היצרן.
החלטה  -בהמשך להחלטת הועדה וכל הנסיבות החריגות שתוארו ,הועדה תאשר ליצרנים
ייצור חלב במשקם ,בכפוף להצגת אישור לפיו הזכויות ברפת הועברו על שמם ,וזאת בנוסף
להמשך ייצור החלב ברפת הקיימת שנמצאת בהסגר .כמו כן ,על היצרנים להציג הסכם
לחליבה משותפת.

