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החלטות וועדת המכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 7.5.9102
(ישיבה מספר )6/42
חברי הועדה:
משקיף:
משתתפים נוספים:

מיכל קראוס ,הלל מלכה ואהוד אלפרט
פרץ שורק
אלי ג'ורנו ,עו"ד עילית סקפה לנדאו

להלן הנושאים שהועלו לדיון;
 .4אישור פרוטוקול ישיבה מיום 01/4/9102
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה הנוכחים.
 .9בקשה לשותפות בין יצרן מעוזה לבין יצרן מיכיני
רקע  -רצ"ב טיוטת הסכם שותפות.
בבדיקת מרחק הנסיעה ברכב בין המושבים ,לפי אתר מפה ,המרחק הינו  73ק"מ
אך הנ"ל צרפו מפה למסלול חלופי שמסתכם בכ 92-ק"מ בלבד.
לאחר בדיקת המסלול ,אין מניעה לדרך נסיעה במסלול שהוצג שהוא פחות מ71-
ק " מ.
טיוטת הסכם השותפות מאושרת.
יש לרשום בהסכם את מספרי המשק.
החלטה – בכפוף להצגת הסכם חתום על ידי הצדדים ורישומה של השותפות
כשותפות שאינה מוגבלת ,תאושר השותפות.
 .7בקשה לשותפות בין  9יצרנים ממושב יכיני
החלטה – הוועדה מאשרת הבקשה באופן עקרוני .על הצדדים להציג טיוטת הסכם
לאישורה של הוועדה ,בהתאם לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב),
התשע"ד .9141 -
 .1בקשה לקבלת היתר אומנה נוסף
רקע -
היצרן הפסיק את ייצור החלב במשקו בשנת  9147ובשנת  9146סיים  7שנות
אומנה .בשנת  9143קיבל היתר לשותפות המתקיימת עד היום אך עקב הודעת
הצדדים ,מבוקש לפרק את השותפות בסוף השנה.
כעת ,מבקש היצרן כי לאחר פירוקה של השותפות ,יינתן לו היתר אומנה פעם
נוספת.

דיון  -היתר אומנה לפי סעיף (3ה)( )9לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א ,9144 -
נועד לתת מענה במקרים חריגים ליצרנים שנבצר מהם באופן זמני (ולא יותר
משלוש שנים) להמשיך בייצור החלב "מחמת נסיבות משקיות או אישיות חריגות
אחרות".
במתן היתר אומנה על ידי הוועדה ,היצרן מקבל ההיתר מפסיק את עיסוקו בייצור
חלב והזכות במכסת חלב נשמרת לו בתקופת ההיתר והוא מקבל תשלום קבוע
בהתאם לגובה המכסה שהועברה לייצור על ידי יצרנים אחרים.
מדובר בהיתר חריג וזמני היות והבסיס והתנאים הקבועים להקצאת מכסה ,לפי
סעיף (3ג) לחוק החלב ,אינם מתקיימים וההיתר מאפשר ליצרן להמשיך להשתכר
ממכסת החלב על אף שהוא אינו עוסק בייצור החלב בפועל.
המבקש קיבל היתר כאמור בשנת  9147עקב נסיבות משקיות שהציג ואשר הביאו
לסגירת הרפת כאשר היצרנית שהייתה בעלת הזכות במכסה (אחותו של המבקש)
נפטרה והמבקש מונה כמנהל עיזבון ולא היה בידיו לעמוד בייצור המכסה.
כמו כן ,בשל הנסיבות החריגות של המבקש באותה עת ,קיבל הנ"ל היתר חריג
לפיו על אף האמור בתקנה (42ב) ותקנה (92ד) לתקנות תכנון משק החלב (קביעת
מכסות חלב) ,התשע"ד  ,9141 -הוא יוכל לקבל היתר שותפות לאחר היתר האומנה
וזאת היות ובעת קבלת היתר האומנה לא היה יורש חוקי למשק ולמכסת החלב.
הוועדה אישרה לפנים משורת הדין ,כי היורש החוקי יוכל להקים שותפות יצרנים
גם לאחר היתר האומנה ,בשל המעמד הזמני של רישום המכסה בעת מתן היתר
האומנה.
ואכן ,בשנת  9143החל המבקש בייצור המכסה במסגרת שותפות יצרנים אשר
מתקיימת עד היום.
בפנייתו של המבקש שבפנינו ,מבקש היצרן לקבל היתר אומנה פעם נוספת ,עקב
פירוקה המסתמן של השותפות בסוף השנה .הנסיבות שהוצגו על ידי המבקש
בבקשתו ,אינן נסי בות משקיות או אישיות חריגות המונעות ממנו להמשיך בייצור
חלב ,הן במשקו או במסגרת שותפות אחרת ,ואשר מצדיקות היתר לפי סעיף
(3ה)( )4לחוק החלב.
כמו כן ,סמיכות הבקשה להיתר האומנה האחרון שניתן למבקש מרוקנת מתוכן
את ההגבלה הקיימת בחוק לפיה היתר האומנה יינתן באופן חריג ולתקופה שלא
תעלה על שלוש שנים .המבקש אף אומר בבקשתו כי אין לו מניעה אישית להקים
שותפות חדשה אך הוא לא מצא יצרן שמעוניין בשלב זה להקים עמו שותפות.
מעבר לכך שהמבקש לא הציג ולא נמצאה כל עילה בגינה יש מקום לאשר ליצרן
היתר אומנה שמשמעותו הפסקת העיסוק בייצור חלב והעברת המכסה לייצור על
ידי יצרנים אחרים ,הרי שהוועדה סבורה כי לא ניתן לתת היתר אומנה נוסף
בסמיכות כל כך קרובה להיתר אומנה שמומש ביחס למלוא התקופה שנקבעה
בחוק.

יצוין ,כי בתום השותפות הקיימת בין הצדדים ,המבקש רשאי לחזור לייצור חלב
במשקו או לחלופין להקים שותפות נוספת באישור הוועדה וכך להמשיך את ייצור
החלב כיצרן חלב העוסק בייצור חלב.
החלטה – הוועדה בחנה בכובד ראש את הבקשה שלפניה על סמך המידע הקיים
בידיה ועל סמך המידע שהוצג על ידי המבקש ,לרבות סגירת הרפת בשנת ,9147
היתר האומנה שניתן ליצרן עד סוף שנת  ,9146והעובדה שלא הוצגו על ידי היצרן
מהלכים או אפשרות למהלכים לחזור לייצור חלב במשקו או להצטרף לשותפות
אחרת.
כמו כן יצוין ,כי למבקש נותרה עוד למעלה מחצי שנה עד לסיום היתר השותפות
הקיים ולאחר מכן ,המכסה תישמר לזכותו לפחות שנה נוספת ,אף אם אינה
מיוצרת ,בה יוכל להחליט על המשך ייצור החלב.
לאחר שקלול מכלול השיקולים שפורטו בדיון לעיל ,הוועדה החליטה שלא להיעתר
לבקשה למתן היתר אומנה (נוספת) ליצרן לפי סעיף (3ה)( )9לחוק.
במידה ויש ליצרן מידע נוסף שלא היה בפני הוועדה ו/או במידה וברצונו להופיע
בפני הוועדה על מנת לטעון טענותיו ,הוא מוזמן לפנות למחלקת התכנון במועצת
החלב והוא יוזמן להופיע בפני חברי הוועדה אשר ידונו וייקחו בחשבון כל מידע
נוסף שלא היה בפניהם.
 .2בקשה של "יצרן" חדש ,לקבלת ארכה נוספת לבניית הרפת
החלטה – מוסכם כי יש לבחון אפשרות של מהלך בו תוכר האגודה היצרנית כמי
שפועלת כאגודה שיתופית משויכת לחברי האגודה הרשומים בלבד ,שכן הובהר כי
חברי האגודה הרשומים אינם המשקיעים והמרוויחים בפועל מהרפת.
יחד עם זאת ,יש להבהיר לאגודה פעם נוספת כי הזכאות למכסה של יצרן חדש,
בהתאם ל"קול קורא" ליצרנים חדשים ואשר ניתן באופן אישי כזכאות למכסה
בתנאים שנקבעו ,לא ניתן להעברה לאגודה ואינה יכולה להיות חלק ממכסת
האגודה או מהייצור במסגרת רפת האגודה.
לגבי הארכת מועד הזכאות ,ניתנת בזאת הארכת מועד של  6חודשים להצגת
התקדמות בהקמת הרפת.
 .6הודעה על העברת מכסה בעקבות פטירת יצרן והעברת הזכויות במשק
העברת המכסה אושרה לאחר שהוצג אישור על העברת הזכויות בקרקע על שם
המבקש וכן התקבל אישור מדריך שהנ"ל מתגורר במשק בעובד ברפת.
 .3יצרן חדש  -בקשה להארכת מועד הקמת הרפת.
החלטה  -ניתנת הארכת מועד של  6חודשים נוספים.
 .2המשך דיון בעניין הפחתות מכסה  - 9142מקרים שבהם ההחלטה נדחתה על מנת
לקבל מידע נוסף ו/או חוו"ד מדריך
החלטה – בשלב זה  ,לאור רכישת הפרות ,והתאמת מספר הפרות לייצור המכסה,
לא תופחת מכסתו של היצרן.

