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החלטות וועדת מכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 01.0.9102
(ישיבה מספר )2/22
חברי הועדה:
משקיף:
משתתפים נוספים:

מיכל קראוס ,הלל מלכה ואהוד אלפרט (עזב באמצע הישיבה)
פרץ שורק
אלי ג'ורנו ,עו"ד עילית סקפה לנדאו ,דורית אשכנזי

להלן הנושאים שהועלו לדיון;
 .2אישור פרוטוקול ישיבה מיום 928098910/
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה הנוכחים.
 .1יצרן חדש  -הארכת מועד הצגת היתר בנייה -
רקע  -הנ"ל קיבלו זכאות למכסת חלב בשנת  1121ובתחילת שנת  1122קיבלו היתר חריג
להארכת המועדים להקמת הרפת.
רצ"ב מכתבם מיום  21/21/1122ולפיו הם נמצאים בשלבים סופיים לקבלת היתר בנייה
לבניית הרפת במשקם .מעריכים כי ההיתר יתקבל בתוך חודשיים .במהלך התקופה
האחרונה בוחנים שוב את תחשיב ומימון הקמת הרפת.
לוח הזמנים לתחילת בניית הרפת הינו מאי  1122ותחילת חליבה בתחילת .1111
החלטה  -לאור האמור ועל אף העיכוב הממושך ,ניתנת בזאת הארכת מועד נוספת
להצגת היתר הבנייה ותחילת הקמת הרפת בתוך חצי שנה ,עד ליום  .41///1122יחד עם
זאת ,במידה ולא יוצג היתר בנייה ותכנון מפורט ,תשקול הוועדה לבטל הזכאות.
 .4יצרן חדש  -סיום היתר אומנה
רקע  -קיבל זכאות למכסת חלב בשנת  1121ולאחר הצגת היתר בנייה ,קיבל היתר אומנה
למשך  4שנים שמסתיימות בתום שנה זו.
לאחר ביקור במקום ,נמצא כי אין התקדמות מאז שנה שעברה .במקום יש חפירה
שמסמנת את הסככה העתידית וכן יש יציקת בטון מסביב.
החלטה – יש מקום להודיע ליצרן על כוונתה של הוועדה לגרוע את המכסה ולבטל את
הזכאות שלו למכסת חלב וכי ניתנת לו הזדמנות להשמיע טענותיו בכתב בתוך  41ימים.
 .3יצרנים חדשים  -קול קורא  - 1122עדכון לישיבה הבאה
בהתאם לתקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת  1122בענף הבקר ובענפי
הצאן)(הוראת שעה) ,התשע"ח  ,1122 -הוצע קול קורא להקצאת מכסה לשני יצרני חלב
שהם בתי ספר חקלאיים או מקצועיים בענף בקר.
את הבקשות ניתן היה להגיש עד ליום .1/21/1122

במשרדנו התקבלו  1בקשות במועד וכן בקשה נוספת התקבלה בדוא"ל ביום
 ,21/21/1122לאחר שיחה טלפונית של מגיש הבקשה עם עילית ולפיה בטעות לא שלח את
הבקשה במועד.
הובהר לפונה כי המועד האחרון להגשת בקשות עבר וכי בקשתו תועבר לדיון והחלטה
של וועדת המכסות.
מציגה את  1הבקשות שהוגשו במועד ואת הבקשה הנוספת שהוגשה לאחר המועד.
החלטות -
באשר לבקשה שהוגשה לאחר המועד ,מבלי להיכנס לפרטי הבקשה והמסמכים שצורפו
(שאין בהם בכדי לעמוד בכל הדרישות) ,הרי שלאור האיחור בהגשת הבקשה ,הוועדה
אינה מקבלת הבקשה ואין מקום לבקש השלמת מסמכים.
על הוועדה לפעול על פי כללי מינהל תקין ובשוויוניות .מועד הגשת הבקשות ליצרנים
חדשים פורסם לכלל הציבור ואין מקום לדון בבקשות שהוגשו לאחר המועד האמור.
באשר לשתי הבקשות הנוספות ,באחת הוצגו כל המסמכים ועומדים בתנאים ובשנייה
נדרש בירור מול משרד החקלאות באשר לרישום הזכויות בקרקע.
 .5בקשה להארכת היתר אומנה -
רקע  -הנ"ל קיבלה היתר אומנה בשנת  .1122רצ"ב מכתבו של בא כוחה להארכת ההיתר
בשנה נוספת.
החלטה  -מאושרת אומנה לשנה נוספת ,עד סוף שנת  .1122יש להבהיר ליצרנית כי לא
ניתן לאשר היתר אומנה למעלה מ –  4שנים.
 ./בקשה להיתר חליבה משותפת
החלטה – אישור החליבה המשותפת יינתן בכפוף לעמידה בכל התנאים כפי שיועברו
לצדדים.
 .7שינוי רישום זכויות במכסה
רקע  -המכסה והמשק רשומים על שם שני בני הזוג .הנ"ל נמצאים בהליך גירושין ועל פי
הסכם גירושין שקיבל תוקף של פס"ד ,הם מבצעים חלוקה של המשק והחלק החקלאי
לרבות מכסת החלב .הגישו בקשה כי בהתאם להסכם ,הזכות במכסה תירשם על שם
הבעל בלבד.
החלטה  -על אף שטרם בוצע חלוקת המשק ,אך היות והזכות במשק היא על שם שני
הצדדים ולבקשתם ,תירשם המכסה כמבוקש.
יחד עם זאת ,לא ניתן יהיה להעביר (למכור) את המכסה ללא אישור של שני בני הזוג ,עד
להסדרת הזכויות בקרקע.

 .2הליך העברת מכסות חלב
רקע  -ההליך האחרון בוצע בחודש יולי .1122
ידוע לנו על למעלה משלושה יצרנים שמבקשים לפרוש.
החלטה – נוכח האמור ,יש מקום לפרסם הליך העברת מכסות.
 .2בקשה להצטרף לשותפות קיימת
רקע  -מדובר בשותפות בין  4יצרנים שלה אושרה חליבה משותפת עם יצרן נוסף,שטרם
החל בייצור החלב .כעת מבקשים לאשר הצטרפותו של יצרן נוסף שמשקו סמוך.
רצ"ב טיוטת הסכם שותפות.
יש לתקן את ההסכם כך שהוא ייחתם בין היצרנים הרשומים בלבד ולציין ,בנוסף
לאמור בו ,את הפרטים הבאים:
(א) ידוע לצד ב' כי לשותפות הקיימת בין היצרנים יש הסכם חליבה משותפת והוא
מסכים ומצטרף לאמור בהסכם זה.
(ב) כל תוספת ו/או תיקון של ההסכם יהיו בתוקף רק עם אישורה של וועדת המכסות.
החלטה  -בכפוף להצגת הסכם שותפות מתוקן וחתום על ידי כל היצרנים הרשומים
ובכפוף לרישומו היצרן תחת השותפות אצל רשם השותפויות ,השותפות מאושרת.
 .21ד יון בעניין חליבה משותפת עם אגודה יצרנית במשק המשפחתי
מדובר באגודה של  7חברים שקיבלו את המכסה כאגודה שיתופית.
לפי תקנה  27לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד –  ,1123וועדת
המכסות לא תתיר שותפות לייצור חלב בין יצרן יחיד ליצרן שהוא אגודה שיתופית וכך
יש לראות זאת בעניין חליבה משותפת שהיא למעשה שותפות במכון החליבה .כמו כן,
העובדה כי האגודה זכאית בכל שלב לבקש לפרק האגודה ולהיות שותפות בין  7יצרנים,
אינה מאפשרת חליבה משותפת ליצרן נוסף שהוא יצרן יחיד.
על אף שיצרן חדש אינו יכול להקים שותפות אנו מאפשרים לו לעשות חליבה משותפות
עם יצרן יחיד.
החלטה – מקבלים העמדה כי לא ניתן לאשר חליבה משותפת בין אגודה שיתופית ליצרן
יחיד.
 .22דיון בעניין הפחתות מכסה בגין תת ביצוע מתמשך שבוצעו בשנים 1122- 1127
להלן יצרנים שמכסתם הופחתה בשנת  1127ו/או  1122ויש לבחון האם להחזיר את מנת
המכסה שהופחתה.
נערך דיון פרטני לגבי כל יצרן בנפרד.

