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החלטות ועדת המכסות בישיבת זום (חלב בקר) מיום 220902/2/
(ישיבה מספר )31/9292

חברי הועדה:
משקיף:
משתתפים נוספים:

איציק שניידר ,הלל מלכה ואהוד אלפרט
פרץ שורק
אלי ג'ורנו ועו"ד עילית סקפה לנדאו

להלן הנושאים שנדונו על ידי הוועדה:
 .3אישור פרוטוקול מיום  - 2/2/9292הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר אך טרם נחתם.
ייחתם על ידי החברים בישיבה הבאה שתתקיים במשרדנו.
 .9בקשה לקבלת היתר אומנה –
אלי גו'רנו לא נכח בדיון שהתקיים בעניין זה.
רקע – בהמשך להחלטת הוועדה לדחות את בקשת היצרן לקבלת היתר אומנה ,היצרן
ביקש להציג את טענותיו בפני הוועדה והוזמן בישיבה קודמת .לאחר שחברי הוועדה
שמעו את היצרן ,הוא התבקש להציג אסמכתאות על מנת לבחון את לוח הזמנים
ואבני הדרך להקמת הרפת במשקו בתחילת .9293
רצ" ב המסמכים שנשלחו על ידי היצרן והכוללים הצעה לשדרוג מערכת זיהוי
והשמשת מכון קיים ,תעודה המעידה על הזמנת עבודות שונות ברפת וכן הסכם
לרכישת  02פרות חולבות .כמו כן ,נמסר לועדה כי הוצגו צילומים של המחאות של
היצרן לגבי תשלום מקדמות לביצוע העבודות.
החלטה –
הבקשה לקבלת היתר אומנה לשנת  9292מאושרת לפנים משורת הדין .הוועדה מצאה
כי הנסיבות המשקיות של היצרן והמהלכים שהוא מבצע להתחלת ייצור חלב מחודש
במשקו בתחילת שנת  ,9293מצדיקים מתן היתר אומנה זמני עד סוף השנה הנוכחית
בלבד .הוועדה מדגישה כי בנסיבות המקרה ,כפי שפורט בהרחבה בישיבות קודמות,
לא תינתן הארכת היתר לשנה נוספת.
 .1עדכון בדבר הגשת ערר –
היצרנים הגישו בקשה לפירוק שותפות במטרה לקבל אישור לעובד זר נוסף (או שניים)
בשל מצבו הבריאותי של אחד היצרנים ,לאור העובדה שהזכאות לעובד היא לכל רפת
בנפרד .יחד עם זאת ,היצרנים מבקשים להמשיך את ייצור החלב באותו משק תוך
הפרדת העדרים.

הוועדה קיבלה החלטה לפיה אין מניעה לפירוק השותפות אך משמעות הפירוק היא
המשך ייצור החלב של כל יצרן במשקו על פי היתר לפי סעיף (7ה) לחוק החלב.
היצרנים הגישו ערר על החלטת הוועדה.
 .4בקשה לקבלת היתר אומנה –
רצ"ב בקשת היצרנית.
על פי הבקשה ,היצרנית היא בת  50ומצב הרפת אינו מאפשר המשך ייצור ללא חידוש
ושדרוג .כמו כן ,נטען כי הבת סובלת ממחלה סופנית והדבר מקשה עליה את המשך
הטיפול ברפת.
החלטה –
הבקשה להיתר ייצור במשקו של אחר (היתר אומנה) בהתאם לסעיף (7ה)( )3לחוק
תכנון משק החלב ,התשע"א –  9233מאושרת .יש להבהיר ליצרנית כי במידה ומבקשת
את ההיתר לשנה הנוכחית ,הרי שהמכסה שתועבר לאומנה הינה יתרת המכסה שלא
יוצרה על ידה בשנה זו וכי ניתן יהיה להאריך את היתר האומנה פעמיים נוספות בלבד,
לשנה בכל פעם.
 .0העברת מכסת חלב על שם עיזבון – עדכון
הנושא נדון על ידי הוועדה בישיבות קודמות והוועדה החליטה ,כי נוכח אי עמידתו של
היצרן הרשום (שהוא בן הזוג לשעבר של היצרנית המנוחה) בתנאים הקבועים בסעיף
(7ג) לחוק החלב והיות והובהר על ידי מנהלת העיזבון ,לאחר הכרעת הדין שניתנה
בתיק משפחה הנוגע לעניין עזבון היצרנית המנוחה ,כי ליצרן הרשום אין זכויות
להקמת רפת במשק ואין ממשיך במשק להמשך ייצור החלב ,כי יש להודיע ליצרן
הרשום על הכוונה לרשום את המכסה על שם העיזבון עד תום השנה ובכך לאפשר את
העברת המכסה.
נשלחה הודעה לפיה בהתאם לתקנה (14ד) לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות
חלב) ,התשע"ד  ,9234 -בכוונת הוועדה להעביר את רישום המכסה על שם העיזבון של
היצרנית המנוחה ,ולבטל את ההיתר שניתן לייצור המכסה במסגרת שותפות היות
והיצרן אינו עומד בתנאי (7ג) לחוק החלב.
ליצרן ניתנה הזדמנות להעביר את טענותיו בכתב והוא העביר צו של בית המשפט
האוסר כל דיספוזיציה במכסה בעקבות ערעור שהוגש על ידו על החלטת בית המשפט.
לאחרונה נשלחה אלינו החלטת בית משפט ,לפני דיון בערעור ,ולפיה אין לבצע
דיספוזיציה במכסה לצד שלישי אך אין מניעה להעבירה ליורשים או למנהלת העיזבון
עד להחלטה בערר.
בתשובה שנשלחה במייל למנהלת העיזבון ,נמסר כי הנושא יועבר להחלטת הוועדה
ויש לקחת בחשבון כי המכסה יכולה להירשם על שם העיזבון עד סוף השנה בלבד.
לאחר מכן ,לא ניתן להמשיך להקצות את המכסה על שם העיזבון.

החלטה-
לאור האמור ,היות ובשלב זה לא מתקיימים הוראות סעיף (7ג) לחוק באף אחד
מהיורשים של היצרנית המנוחה וכן בבעל הזכות במשק ,עליו נרשמה הזכות במכסה
לאחר פטירת היצרנית ,הרי שיש מקום לרשום את המכסה על שם העיזבון ,עד תום
תקופת המכסה השנתית שאושרה בלבד ,כלומר עד סוף שנת  ,2/2/בהתאם לתקנה
(14ד) לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד – .9234
בתום השנה ,במידה ולא תתקבל החלטה בדבר המשך ייצור החלב או הזכות להעברת
המכסה לצד ג' ,הזכות במכסה תישמר למשך שנה נוספת מבלי להקצות אותה לייצור
בפועל.
 .1בקשה לאישור שותפות – צירוף שותף רביעי לשותפות קיימת
רקע – בפנינו טיוטת הסכם שותפות בין היצרנים.
כמו כן ,רצ"ב בקשת עו"ד המייצג את היצרנים ,לאשר הקמתה של השותפות.
הבקשה מוגשת לאחר שוועדת המכסות בחנה וקיבלה אישור בדבר המרחק בין
המושבים – עד  1ק"מ.
החלטה –
הבקשה לשותפות מאושרת בכפוף להצגת הסכם חתום בין הצדדים ואישור בדבר
רישומה של השותפות כשותפות שאינה מוגבלת .כמו כן ,האישור כפוף להסדר שיווק
החלב לאותה מחלבה ובהתאם לקיום התנאים ,קביעת מועד לתחילתה של השותפות.

