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.0

אישור פרוטוקול ישיבה מיום .068686102
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה.

.6

הליך העברת מכסות  -בקשות של יצרנים לבטל את בקשתם לקבלת מכסה ו8או לעקב את
מועד התשלום
רקע  -בקשות בעניין זה הועברו להחלטת חברי הועדה בדוא"ל  -רצ"ב ובהתאם להחלטת
הועדה ,אין מקום לאשר הבקשות ויש לפעול בהתאם לתקנות בעניין זה.
כמו כן ,התקבלה בקשה נוספת  -רצ"ב.
החלטה  -בהתאם לתקנה 26יג(ב) לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד -
 ,6102במידה והיצרן המקבל לא מעביר את התשלום במועד שנקבע לכך ,בקשתו לקבל מנת
מכסה מבוטלת ועל ועדת המכסות להפחית את מכסתו של היצרן ב  21,111 -ליטרים באותה
שנה ובשנה העוקבת .כלומר ,הפחתה שתבוצע השנה תוחזר ליצרן לייצור בשנת  6161בלבד.
היצרן הבהיר כי הוא מעוניין בביטול הבקשה על אף ההפחתה כאמור.

.2

בקשה לקבל הסכמה עקרונית לחזור לייצור חלב במשקו של היצרן
רקע  -היצרן קיבל בעבר היתר להעביר את ייצור החלב ממשקו לחוות בודדים בה הוא מתגורר
ושם הוא עוסק בייצור החלב.
כעת ,מבקש לבחון את האפשרות לחזור לייצור חלב במשקו .המשק במושב הוא בבעלותו ובנו
הממשיך במשק הביע את רצונו להמשיך בייצור החלב.
החלטה  -היצרן רשאי לחזור לייצור חלב במשקו.

.2

המשך הקצאת מכסה  -דיון במקרים מיוחדים
(א) היצרן נפטר והחלו הליכים משפטיים בין רעייתו לבין הוריו של היצרן ובנו (במשרדנו
התקבל כתב התביעה ומועצת החלב היא אחת הנתבעות בתיק) .המכסה מיוצרת בשותפות עם
אביו של הנפטר ,אך יש צורך לבצע העברה של המכסה לממשיך מטעמו של היצרן ,אף אם
מדובר בהעברה זמנית בלבד.
החלטה  -יש להוציא מכתב ליצרנים השותפים וכן לתובעת והנתבעים הרלוונטיים ,לפיו
עליהם להעביר לועדת המכסות מי הממשיך בייצור המכסה.
(ב) היצרן נפטר .סיים  2שנים באומנה בסוף שנת  6102ובשנת  6102המכסה לא יוצרה .לא
התקבלה כל פנייה בעניין המכסה.
החלטה  -יש לבדוק מי הממשיך של היצרן במשקו ולהעביר מכתב בעניין המכסה .יש לציין כי
לאחר שנה שבה המכסה אינה מיוצרת ,ועדת המכסות רשאית להימנע מקביעת המכסה ולגרוע
אותה לצמיתות ,בהתאם לתקנה  2לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד -
.6102
(ג) סיים אומנה בסוף שנת  6102ובשנת  6102לא ייצר חלב.
החלטה  -יש להעביר ליצרן מכתב לפיו ,היות וחלפה שנה ממועד הפסקת הייצור על ידו
ובהתאם לתקנה  2לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  ,6102 -הוא
רשאי להודיע על פרישתנו מייצור חלב ולבקש להעביר את מכסתו בהליך העברת מכסות בטרם
תחליט ועדת המכסות על גריעת מכסתו לצמיתות.
(ד) סיימו  2שנים באומנה .הגישו בקשה לחליבה משותפת אך נדרשן להביא את הסכמת כל
השותפים שחולבים באותו מכון החליבה בו מבוקש לבצע החליבה ,ומשכך משכו הבקשה.
החלטה  -יש להעביר ליצרנים מכתב לפיו עליהם להודיע האם הם ממשיכים בייצור החלב
במשקם .כמו כן ,יש להבהיר ליצרנים כי בהתאם לתקנה  2לתקנות תכנון משק החלב (קביעת
מכסות חלב) ,התשע"ד  ,6102 -לאחר שנה מהמועד שבו חדלו לייצר חלב ,ועדת המכסות
תימנע מקביעת מכסתם ותיגרע המכסה לצמיתות אלא אם תוגש על ידם בקשה לפרוש מייצור
חלב ולהעביר את מכסתם.

 .2דיון חוזר בהחלטה בעניין גריעת מכסה לצמיתות
הנ"ל הוזמן לדיון היום .כל החומר בעניינו של היצרן נשלח לעו"ד מבעוד מועד.
החלטה  -הועדה בחנה את היקף המכסה שניתן להתיר ליצרן להעביר בהליך העברת מכסות.
במידה והיצרן יבקש לפרוש מייצור חלב ,תוחזר המכסה שנגרעה בתוספת מנת המכסה
שנגרעה בשנת  6102בגין תת ביצוע מתמשך היות והיצרן חדל מייצור חלב כבר בשנת .6102
 .2בקשה חוזרת להיתר שותפות עם יצרנים במרחק העולה על  21ק"מ
החלטה  -הועדה חוזרת על החלטתה מישיבה קודמת ולפיה לא ניתן לאשר את החריג להיתר
שותפות במקרה זה ,למרחק של  21ק"מ .במרחק של  21ק"מ ישנם יצרנים רבים שניתן
להתקשר עמם בשותפות וחבר הועדה ,הלל מלכה ,מציע את עזרתו בעניין זה.
 .2בקשה של יצרן לקבל מכסה בהליך העברת מכסה
רקע  -הנ"ל פנה למשרדנו לאחר סיום הליך העברת המכסות (ביום  )028686102בטענה כי לא
נשלח אליו מכתב בדבר העברת התשלום .בבדיקה הוברר כי היצרן אינו רשום כמי שביקש
לקבל מנת מכסה ולא נמצאה בקשה שלו בעניין.
היצרן טען כי נשלח על ידו במייל וכי הוא דיבר עם משרדנו על מנת לאשר קבלת המייל.
מוצגת הודעת הדוא"ל שנשלחה על ידו במועד ,ביום  ,98086102אך על פי כתובת הדוא"ל
מתברר כי נשלחה לכתובת לא נכונה והיצרן אף קיבל הודעת שגיאה על משלוח המייל.
כמו כן ,מציג פירוט שיחות מהטלפון לפיו ערך שיחה עם משרדנו למשך  01דקות ,לאחר מועד
משלוח הודעת המייל.
מבקש לקחת חלק בהליך בהתאם לבקשתו ולקבל מנת מכסה בהתאם.
החלטה -
לאחר שהועדה שקלה את הבקשה ,לפנים משורת הדין ונוכח מצבור העובדות העומדות בפני
הועדה ,הוחלט לאשר הבקשה ולראות את בקשתו של היצרן ,כבקשה שהגיע במועד ולזכות
אותו במנת מכסה.
החלטה זו מבוססת גם על כך שאחד היצרנים שהגיש בקשה בהליך זה ,התחרט וחזר בו
מבקשתו לאחר המועד ,כך שיש בידי הועדה את מנת המכסה הנדרשת לצורך העברתה ליצרן
המבקש .במידה ולא הייתה מכסה כאמור ,לא ניתן היה לקבל את בקשתו של היצרן.
בנוסף ,הועדה רואה את מכלול הנסיבות בפניה וסבורה כי היות והוגשה על ידי היצרן בקשה
לקבלת מכסה במועד (בקשה שכאמור לא הגיע ליעדה) ואין המדובר בטופס שנרשם לאחר
המועד והיות ואין פגיעה בצד שלישי כלשהו בקבלת הבקשה של היצרן ,כי יש מקום לאשרה.

 .2אישור שותפות
רקע  -בישיבה קודמת התקבלה החלטה לאשר באופן עקרוני אפשרות לשותפות בין היצרנים
לאור מרחק הנסיעה שהוצג על ידם והעובדה שמדובר ב  6 -יצרנים בודדים.
מוצג טיוטת הסכם שותפות שהוצג על ידי היצרנים.
החלטה  -ההסכם שהוצג על ידי הצדדים מאושר והשותפות מאושרת בכפוף להצגת רישומה
כשותפות שאינה מוגבלת אצל רשם השותפויות.
 .9בקשה לחליבה משותפת –
רקע  -בישיבה קודמת הוחלט כי אין מניעה עקרונית לאישור בקשה לחליבה משותפות ובלבד
שיוצג אישור זכויות בקרקע עליה מתעתד היצרן להפעיל את הרפת והיותה בצמידות למכון
החליבה של הרפת בה הוא מבקש לבצע חליבה .כמו כן ,הצדדים התבקשו להציג הסכם
שימוש משותף במכון חליבה.
הסכם לחליבה משותפות הוצג  -רצ"ב.
הלל מלכה ביקר במקום  -מציג תמונות לפיהן מתכוונים לאכלס את הפרות בסככה קיימת
בתוך הרפת בה מבוקש לחלוב ולא ברור כיצד ניתן להעביר חלק מהמשק במצב האמור.
דיון – עדיין לא הוצג אישור זכויות נדרש וספק אם ניתן להציג אישור כאמור ,לפי התמונות
שהוצגו שכן מדובר בסככה שהיא חלק בלתי נפרד מהמשק .
אשר על כן ,טרם התקבלה החלטה בבקשה.
 .01בקשה לחליבה חלקית במשק נוסף בעקבות הטלת הסגר  -המשך דיון
רקע  -בהמשך להחלטת ועדת המכסות מיום  ,068686102הוצג בפנינו הסכם לחליבה משותפת
וכן אישור על החלפת קרקעות למשך שנה.
מצורף ההסכם לחליבה משותפת.
החלטה  -לאור האמור ,מאושרת חליבה משותפת באופן זמני ,כאמור בהחלטת הועדה מיום
.068686012
 .00המשך שיווק חלב למחלבה קולטת
רקע  -בהודעה בדבר קביעת מכסתו של היצרן לשנת  ,6102נקבע כי על היצרן לשווק את החלב,
באופן זמני ,עד סוף חודש פברואר  ,6102למחלבה קולטת אותה ביקש.
דיון והחלטה  -על היצרן להודיע לאיזו מחלבה קולטת הוא מבקש להמשיך לשווק את החלב
החל מיום  08286102נוכח העובדה כי המחלבה הקולטת הקיימת אינה רשאית עוד לקלוט חלב
מיצרנים.
הודעה בעניין זה תימסר ליצרן מיד לאחר הישיבה הן בדוא"ל והן בשיחה טלפונית.
יש להבהיר ליצרן כי שיווק חלב למחלבה הנוכחית ,הוא אינו חוקי החל מיום .08286102

 .06הפחתות מכסה בגין תת ביצוע מתמשך לשנת 6102
מוצג קובץ שבו כ  21 -יצרנים אשר עומדים בתנאים להפחתת מכסה לפי תקנה  2לתקנות
תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  6102 -ונמצאים לפחות  2שנים בתת ביצוע
הגדול מ  2% -בכל שנה או שבשנה שקדמה לשנה החולפת היו בתת ביצוע של  02%ומעלה ולא
שיפרו את הייצור בשנה החולפת ב  01% -לפחות.
בטרם יישלח ליצרנים מכתב בדבר הכוונה להפחית את מכסתם ולאחר עיון בנתוני הייצור של
היצרנים המופיעים ברשימה ,הוחלט כי יצרנים אשר עומדים בתנאים שיפורטו להלן יקבלו
מכתב לפיו הועדה החליטה שעל אף היותם בתת ביצוע מתמשך ,מכסתם לא תופחת בשלב זה
ועליהם לשפר את הייצור בצורה משמעותית בשנת .6102
 יצרנים אשר שיפרו את הייצור בשנת  6102ביחס לשנה קודמת ,ב  2% -לפחות והם
נמצאים בתת ביצוע נמוך מ  02% -מהמכסה המעודכנת.
 יצרנים ששיפרו את הייצור בהיקף של  01%ומעלה לעומת הייצור בשנה קודמת ,ללא
תלות בהיקף תת הביצוע ממכסתם המעודכנת.
 יצרנים אשר מכסתם גדלה בשנים  6102ו  6102 -בהיקף של  011,111ליטרים ומעלה
ושיפרו (כל שיפור) את הייצור בשנת  6102ביחס לשנת .6102
יתר היצרנים יקבלו מכתב בדבר הכוונה להפחית את מכסתם והחלטה בעניינם תתקבל לאחר
שתינתן להם זכות הטיעון כאמור.

