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החלטות ועדת מכסות (חלב בקר) בנושאים שנשלחו בדוא"ל ביום 17/3/2020
ולאחר מכן התקיימה ישיבה טלפונית ביום 25.3.2020
(ישיבה מספר )6/20

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;
 .1נמסר עדכון בנוגע להליך העברת מכסות 1/2020
במסגרת הליך העברת המכסות המתקיים כעת ,המחיר ירד ל  ₪ 2.1לליטר וניתן היה
להגיש בקשות עד ליום  .15/3היות ולא הוגשו די הצעות לקבלת מלוא ההיצע ,עלינו
להפחית מחיר פעם נוספת.
שקלנו האם לאור המצב יש מקום לעכב את ההליך ומצאנו כי כל עיכוב מהווה פגיעה,
וההליך יימשך בהתאם לתקנות.
 .2בקשה לקבלת היתר אומנה
רקע :הנ"ל מייצרת בשותפות עם בנה במשקים סמוכים .היצרנים לא מצליחים לייצר את
מכסת השותפות במלואה ומבקשים להעביר את המכסה של האם לאומנה עד להקמת רפת
מחודשת שבה יוכלו לחלוב את כל המכסה.
הובהר ליצרנים ,כי בהתאם לדין החל היום לאחר היתר אומנה לא ניתן להצטרף לשותפות
יצרנים ועל היצרן לחזור לייצור חלב עצמאי במשקו.
החלטה – לאחר דיון ,הבקשה לקבלת היתר אומנה מאושרת .יש להבהיר ליצרנים ,פעם
נוספת ,את הוראות הדין באשר לחזרה לייצור חלב עצמאי לאחר היתר אומנה.
 .3בקשה לקבלת היתר אומנה –
רקע  -עניינה עלה בישיבה קודמת בעניין תת ביצוע מתמשך והוחלט לדחות את בקשת
האומנה לישיבה הבאה .היצרנית הגישה בקשה לפרוש מייצור חלב בהליך הנוכחי אך היות
והמחיר המזערי שרשמה הינו  ,₪ 2.2מכסתה לא הועברה.
כעת רצ"ב מכתב הבקשה להיתר אומנה ,מטעמים בריאותיים.
הובהר ליצרנית כי היתר אומנה הינו זמני וכי בשלב זה לא ניתן לחזור לייצור חלב
בשותפות לאחר היתר אומנה ושלא ניתן למכור השנה את המכסה.
 .4בקשה לצירוף שותף חמישי לשותפות קיימת באותו יישוב
רקע – הנושא הועלה לדיון בישיבה קודמת אך לאור הצורך בנימוקים מיוחדים שיירשמו
לאישורה של שותפות של למעלה משלושה יצרנים ,רצ"ב מכתב בקשתם עם הנימוקים לשותפות.
החלטה – מלאחר דיון ,מקבלים את הנימוקים בבקשה ומאשרים את השותפות ואת טיוטת
הסכם השותפות שהוצגה.

 .5עדכון בעניין העברת המכסה בין יצרנים שהשותפות פורקה
היצרן העביר את התמורה עבור המכסה ,ללא מע"מ .כמו כן ,הודיע כי הוא מגיש בקשה לעיכוב
הכספים אצלנו עד לבירור התביעה המשפטית שהגיש.
הובהר לב"כ היצרן ,כי מועצת החלב לא תוכל לעכב את הכספים ללא החלטה שיפוטית.
יובהר ליצרן כי במידה ולא תתקבל החלטה של ביהמ"ש עד ליום ראשון ,אנו מחויבים להעביר
הכספים ליצרן הפורש .כמו כן ,עליו להעביר את הסכום במלואו (את המע"מ) בטרם תועבר לו
המכסה.
במקביל ,יש לדרוש מהיצרן הפורש ,הצגת חשבונית מקורית כתנאי להעברת התשלום בפועל.
 .6בקשה להעברת מכסה בין שותפים
רקע – בפנינו בקשה שהוגשה על ידי ב"כ היצרנים ,במסגרתה הוגשה בקשה לפרישה מייצור חלב
של שותפה א' ובקשה להעבירה לשותף במחיר של  ₪ 2.1לליטר וכן בקשת השותף ,לקבל את
המכסה במחיר של  ₪ 2.1לליטר.
החלטה – אין מניעה לאשר את בקשת היצרנים בהסכמה לאור העובדה כי מדובר בשותפות של
למעלה מ –  5שנים .יחד עם זאת ,יש לדרוש הבהרה של היצרנים או ב"כ לפיה ידוע להם
שהמחיר שנקבע בהליך העברת המכסות האחרון הינו  ₪ 2.3לליטר וכי המחיר בהליך הנוכחי
טרם נקבע סופית.

