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החלטות וועדת מכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 7.00.8102
(ישיבה מספר )1281/

חברי הועדה:
משקיף:
משתתפים נוספים:

מיכל קראוס ,הלל מלכה ואהוד אלפרט
פרץ שורק
איציק שניידר ,עו"ד עילית סקפה לנדאו ,דורית אשכנזי

להלן הנושאים שהועלו לדיון;
 .1אישור פרוטוקול ישיבה מיום 0/00/8102
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה הנוכחים.
 .8תוספת מכסה מיוחדת ליצרנים מושביים קיימים  -המשך דיון מישיבה קודמת
רקע  -ב ישיבה קודמת דנו בסוגיה והועלו מספר בקשות של יצרנים שהיה ספק בדבר
עמידתם בתנאים ,לצורך החלטת הוועדה.
אחת השאלות שנותרה פתוחה היא בעניינם של ארבעה יצרנים אשר הציגו תלושי שכר
המעידים על העסקת ילדיהם אך תלוש השכר הוצא על ידי חברה בע"מ שאחד מבעלי
המניות בחברה הוא הילד עבורו מבוקש לקבל את תוספת המכסה בגין עבודה ברפת.
הקושי בקבלת הבקשות נובע מכך שלא ברור מהו העיסוק הכולל של החברה ,האם
מכסת החלב הועברה לחברה ,האם רפת החלב היא ישות נפרדת בתוך החברה והאם
העיסוק של הילד הוא ברפת החלב (בהיקף של לפחות  )/1%ולא בפעילות הנוספת של
החברה.
דיון  -ידוע כי רפתנים רבים פועלים במסגרת חברה אשר מאגדת על כלל הפעילות
החקלאית שלהם ובין היתר את פעילות הרפת .במצב זה ,תלושי השכר מוצאים על ידי
החברה ונעשה קיזוז עם הכנסות הרפת .ככל שיש הפרדה ברורה בין הרפת לפעילות
הנוספת של החברה ויש אפשרות להפריד בין ההוצאות וההכנסות של הרפת מאלו של
החברה ,ניתן לקבל את הטענה כי הבן מועסק ברפת (בהנחה שמדובר בהעסקה של
לפחות  /1%משרה) והתשלום עבור פעילותו הוא תשלום שניתן מהכנסות הרפת
באמצעות החברה.

היות ולא ניתן להבין זאת מהמסמכים שהוצגו במסגרת הבקשה ,יש לקבל השלמה
בעניין זה ולבקש מהיצרן תצהיר ,חתום בפני עו"ד ומאושר על ידי רואה החשבון ובו
יובהרו הפרטים הבאים:
א .פעילותה של החברה
ב .התנהלות הרפת בתוך החברה כישות עצמאית לרבות הכנסות והוצאות
ג .עיסוקו של הבן ברפת ,בהיקף של לפחות  /1%משרה
ד .הוצאת המשכורת באמצעות החברה על חשבון הוצאות הרפת
ה .יש להבהיר כי מכסת החלב אינה חלק מנכסי החברה.
החלטה  -לאחר קבלת התצהירים כמבוקש ,יועבר לבחינת הוועדה והחלטתה.
 .3יצרנים חדשים  -עדכון והחלטות
רקע  -בהמשך לדיון שהתקיים ביום  ,11828911/להלן פירוט הזכאים לקבלת מכסה,
משנת  ,9112שיש לקבל החלטה בעניין המשך זכאותם:
 .4נהלי עבודה של וועדת המכסות – דיון לבקשתה של מיכל.
סיכום  -יש להתכונן לישיבות ובמידת הצורך להביא נתונים נדרשים לפני הישיבה .ניתן
להתייעץ עם גורמים חיצוניים אך ההחלטה מתקבלת על ידי חברי הוועדה ברב דעות.

