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חברי הועדה:
משקיף:
משתתפים נוספים:

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

להלן הנושאים שהועלו לדיון;
 92אישור פרוטוקול ישיבה מיום 12989102.
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה הנוכחים.
 .3בקשה להארכת מועד סגירת הרפת
רקע  -היצרן פרש מייצור חלב בהליך העברת מכסות האחרון ומכסתו הועברה.
בהתאם להתחייבותו ,היה עליו לסגור את הרפת עד ליום  059/902והוא קיבל הארכת מועד
לסגירת הרפת ,לבקשתו ,עד ליום .0592902
רצ"ב בקשה נוספת מטעמו ובה הוא מבקש הארכת מועד נוספת לסגירת הרפת .לטענתנו ,יש
הסגר על הרפת בשל מחלת קטרת העור ,וכן סוחרים לא מעוניינים לרכוש את הפרות .כמו כן,
הוא ממתין לתשובה ממשק נוסף הנמצא בהסגר ובמידה ויאשרו לו את השמדת העדר הוא יוכל
לרכוש ממנו את הפרות.
דיון  -מכסתו של היצרן הועברה לייצור כבר מהמחצית השנייה של השנה ,ומיוצרת על ידי
יצרנים אחרים .היצרן קיבל  21ימים נוספים ,מעבר ל  21 -הימים שניתנים לכלל היצרנים אשר
פורשים מייצור חלב.
בשיחה עם ד"ר מיטל בקל וייס ,מנהלת מחוז העמקים בשו"ט ,נבדק מצב ההסגר שהוטל
במקום .לטענתה יש עדיין סגר והיא תבדוק עד מתי .יחד עם זאת ,במידה והעדר מחוסן כנדרש,
ניתן למכור את העדר  30יום מיום מתן החיסונים גם לבשר וגם לחלב ללא קשר לסיום ההסגר.
החלטה  -לאור האמור ,לא ניתנת הארכת מועד נוספת לסגירת הרפת .החל מיום 0192902
ההיצרן לא יהיה עוד מוכר כיצרן חלב ויש להודיע למחלבה שלא יאספו חלב מהרפת.
 .2בתי ספר חקלאיים  -יצרנים חדשים במסגרת תקנות מדיניות הפיתוח 310/
רקע  -במסגרת תקנות מדיניות הפיתוח לשנת  310/הוחלט בתקנה  2לתת זכאות למכסת חלב
לשני בתי ספר חקלאיים חדשים בהיקף של  511,111ליטרים כל אחד.
לאחר הליך של "קול קורא" ניתנה זכאות לבית ספר אחד אשר עמד בתנאים הנדרשים ואילו
בבקשה הנוספת שהייתה בפנינו ,הייתה בעיה בעניין רישום הזכות בקרקע על שם בית הספר
עצמו וניתנה להם שהות להמצאת מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף עד ליום .2095902
עד היום לא התקבלה כל פנייה מטעמם.
החלטה – היות ולא התקבלה כל פנייה ולא המציאו עמידה בתנאי הסף ,ולאור חלוף הזמן
הממושך ,יש להודיע לבית הספר שהם אינם זכאים לקבלת מכסה.

 .4זכאות למכסת חלב ("ליצרנים חדשים") בענף הבקר ,במסגרת תקנות מדיניות הפיתוח לשנת
3102
רקע  -בשנת  3102נקבע בתקנות מדיניות הפיתוח כי וועדת המכסות תיתן זכאות למכסת חלב
בקר ,לשני קיבוצים בהיקף של  2.2מיליון ליטרים לכל אחד ול  00-מבקשים יחידים בהיקף של
 511,111ליטרים כל אחד.
בהתאם נערך "קול קורא" ונבחרו הזכאים.
לפי המתווה להקמת רפת חדשה ,היה על הזכאים להציג היתר בנייה עד ליום .09/93102
פנינו לכל הזכאים שלא הגישו היתר בנייה כדרש לצורך תזכורת וקבלת עמדתם.
להלן פירוט הטיפול בבקשות בהן נדרשת החלטת הוועדה:

 .5זכאים למכסה משנת 3101
רקע  -הנ" ל קיבלו הארכות מועד והתבקשו להציג התקדמות וכיצד בכוונתם להקים את הרפת,
עד ליום ה .49/902 -
לא התקבלה פנייה מטעמם.
החלטה – יש להודיע להם על ביטול הזכאות למכסת חלב .לא עמדו בתנאים הנדרשים ועל אף
שניתנה להם הארכת מועד ,הם לא הציגו כל פעולה שנעשתה על ידם לצורך קידום בניית הרפת
במשקם ולכן יש לבטל זכאותם למכסת חלב.
 .1זכאות למכסה שניתנה בשנת 3103
רקע  -הנ"ל קיבל זכאות למכסה בשנת  3103ולאחר הצגת היתר בנייה קיבל היתר אומנה במשך
 2שנים עד סוף  .310/היות ולא הוצגה התקדמות בהקמת הרפת ,החליטה הוועדה לבטל
הזכאות למכסה ולאחר בקשה נוספת לשמירת הזכאות לתקופה נוספת ,החליטה הוועדה
להיעתר לבקשה וניתנה לו ארכה להצגת התקדמות ובניית הרפת עד ליום .209/93102
לא התקבלה כל פנייה מטעמו.
החלטה – לאור האמור ,יש לבטל הזכאות למכסה.
 .2הפחתת מכסה בגין תת ביצוע
רקע  -בישיבות קודמת נדון עניינו של היצרן בנושא הפחתת מכסות בגין תת ביצוע .הוועדה
נמנעה מהפחתת מכסתו היות והגיש בקשה לפרישה מייצור חלב .אך היות והמבקש חזר בו
מבקשת הפרישה ,הועלה עניינו לדיון נוסף והוחלט ל קבל חוו"ד מדריך בטרם קבלת החלטה.
מציגים את נתוני הייצור.
לטענתו ,בשנים אלו הייתה תמותה רבה של עגלים ופרות בשל מחלת קטרת העור .בנוסף ,בשנת
 3101עזב את הרפת העובד הזר הקבוע ולקח זמן למציאת מחליף .
ניתן לראות שיפור בייצור כבר במהלך שנת  .3102בשנים  3102-310/המשק עבר שיקום
שבעקבותיו מצפה לעמוד במלוא הייצור בשנה הנוכחית.
ממידע שהתקבל ייצור החלב ברפת הופסק לחלוטין.
החלטה – המכסה של היצרן תופחת בהתאם לתקנה  1לתקנות תכנון משק החלב (קביעת
מכסות חלב) ,התשע"ד –  .3104יש להבהיר ליצרן את הזכויות שלו בשמירה על המכסה ללא
ייצור למשך שנה בלבד ואת הזכות שלו להעביר את המכסה במלואה במהלך השנה .במידה

וימשיך את ייצור החלב במשקו או במסגרת היתר שותפות ,יהיה זכאי להחזר מנת המכסה
שנגרעה ככל שיראה שיפור בייצור.

 ./תיקון תקנות המכסות בעניין העברת מכסה בין קרובי משפחה מדרגה ראשונה שאינם היורשים
של המשק
רקע  -ביוני  3101העברתי למשרד החקלאות בקשה לתיקון תקנות תכנון משק החלב (קביעת
מכסות חלב) ,התשע"ד  3104 -בכמה נושאים.
לאור הדחיפות בקידום תיקונים מסוימים (ביניהם הסדר אומנה חלקי במקרה של התפרצות
מחלה) ,התיקון שהועבר לאישור משרד המשפטים היה חלקי בלבד ולא כלל את התיקון בדבר
העברת מכסה בין קרובי משפחה קרובים.
על פי התיקון שהוצע ,וועדת המכסות תהא רשאית להעביר מכסה של יצרן לאחר ,שאינו יצרן,
אם התקיימו התנאים הבאים:
( )0הבקשה הוגשה על ידי היצרן המעביר .אם היצרן המעביר נפטר ,תוגש הבקשה על ידי
הממשיך במשק שנקבע על ידי וועדת המכסות לפי תקנה  24לתקנות.
( )3הנעבר הוא בן משפחה מדרגה ראשונה של המעביר או בן 9בת זוגו; לעניין זה ,בן
משפחה מדרגה ראשונה הינם הורים ,ילדים או אחים.
( )2הנעבר עומד בתנאים הנדרשים בסעיף (2ג) ל חוק.
( )4המעביר והנעבר הם יצרנים יחידים.
יש להעביר תזכורת בעניין התיקון האמור למשרד החקלאות.
 .2עדכון בנוגע למכסת החלב על שם יצרן שנפטר והנושא מצוי בהליכים משפטיים
רקע  -הסכסוך המשפטי בין היורשים של היצרן עדיין נמשך ובתיק מונה מנהל עיזבון.
בשיחה עם מנהל העיזבון הובהר המצב המשפטי ,כפי שהובהר גם בכתב לצדדים ,ולפיו וועדת
המכסות לא תוכל להמשיך להקצות את המכסה על שם הנפטר בשנת  3131ויש להודיע לוועדה
עד סוף השנה מיהו הממשיך במשק ,אף אם באופן זמני בלבד ,על מנת שניתן יהיה להמשיך
להקצות את המכסה בשנת  3131ולייצר את החלב.
מנהל העיזבון ביקש אישור לאפשרות שהרישום הזמני ייעשה במקביל לחתימה על מסמך
נאמנות לפיו לא ניתן לבצע מהלכים שונים במכסת החלב ללא ידיעת בית המשפט.
נאמר לו כי אין מניעה לכך ובכל מקרה רישום זמני אינו מאפשר ליצרן הזמני לבצע מהלכים
בלתי הפיכים במכסת החלב ,מעבר לייצור החלב בפועל.
ממתינים לקבלת אישור בית המשפטי לגבי הממשיך הזמני במשק.
 .01בקשה בנוגע להחלטת וועדת המכסות על פירוק השותפות החל מיום 09093131
דיון והחלטה – ההחלטה על ביטול היתר השותפות ניתנה לבקשת הפונה.
כפי שהובהר לוועדה ,לאחר שהיצרנים הופיעו בפני צוות חלב על מנת לטעון טענותיהם ,נמצא כי
הפונה אינו ערוך לייצר את מכסתו באופן עצמאי במשקו באופן מיידי ולכן אין מניעה לאשר את
המשך ייצור המכסה במסגרת היתר השותפות עד סוף השנה.
לאחר שהוועדה שקלה את מכלול הנסיבות ,הוחלט על ביטול היתר השותפות בסוף השנה
הנוכחית.
במידה והיצרן ,יראה לוועדה כי הוא ערוך לייצר את מכסתו במשקו לפני תום השנה ,הוועדה
תשקול לבטל את היתר השותפות במועד מוקדם יותר על מנת למזער את הנזק לשני הצדדים.
יצוין ,כי הוועדה אינה מתערבת בהסכמי התשלום בין הצדדים השותפים ועליהם לפעול בהתאם
להסכם השותפות ביניהם .הסיבה לביטול היתר השותפות ,מעבר לבקשתו של היצרן ,היא
התנהלות הצדדים במסגרת השותפות והעובדה כי היצרן אינו חלק פעיל בשותפות.

