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החלטות ועדת מכסות בישיבת זום (חלב בקר) מיום 0100/02/2/
(ישיבה מספר )11/9292

חברי הועדה:
משקיף:
משתתפים נוספים:

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

להלן הנושאים שנדונו על ידי הוועדה:
 .1אישור פרוטוקול מיום  - 93/2/9292הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר אך טרם
נחתם .ייחתם על ידי החברים בישיבה הבאה שתתקיים במשרדנו.
 .9בקשה לביטול החלטה בעניין מתן היתר שותפות ליצרנים
רקע – בהמשך לישיבה מיום  ,2/2/92הצדדים הגישו טענותיהם בכתב וכן ביקשו
להשמיע טענותיהם בעל פה בפני הוועדה והוזמנו לישיבת זום היום.
הוועדה שמעה את טענות הצדדים (כל אחד בנפרד בצירוף ב"כ).
הדיון וההחלטה נדחים לישיבה הבאה.
 .3בקשה להיתר אומנה חלקי בעקבות התפרצות מחלת שחפת–
רקע – בפנינו פנייה של יצרנים בשותפות לקבל אומנה חלקית בעקבות התפרצות
מחלת שחפת בעדר הפרות.
דיון – הנושא מוכר לנו והצורך לאישור אומנה חלקית במקרים של מחלת עדר
שגורמת לתמותה משמעותית של העדר וחוסר יכולת לבצע את מלוא המכסה הועלה
בשנתיים האחרונות ברפתות שונות .עם זאת ,היות ועל פי פרק ה' לתקנות תכנון משק
החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד –  ,9212לא ניתן לאשר העברת מכסה לייצור
במשקו של אחר (היתר אומנה) ביחס לחלק ממכסתו של יצרן ,יזמנו תיקון של
התקנות לעניין זה בדיוק.
התיקון הנדרש עבר את השלבים הנדרשים לפני העברתו לדיון בוועדת הכלכלה
והתעכב נוכח חילופי הממשלה .כעת ,ממתינים לאישור מחודש של שר החקלאות
המכהן על מנת להעבירו לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת.

החלטה – בהתאם לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד – ,9212
לא ניתן להיעתר לבקשת היצרנים ולאשר להם "היתר אומנה" ביחס לחלק מהמכסה
שנקבעה להם .יחד עם זאת ,ככל שיאושר התיקון המבוקש בעניין זה ,ניתן יהיה
להחילו ביחס לכל השנה שבה יתקבל האישור.
תישלח תשובה ליצרנים עם העתק ללשכת מנכ"ל משרד החקלאות.
 .2בקשה להמשך רישום זמני של מכסה והחזרת מנת מכסה שנגרעה בשל כך –
רקע  -עד לשנת  ,9212במהלך  6שנים ,נרשמה המכסה באופן זמני בהתאם לתקנה
(32ב) ו – (ג) לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד –  ,9212היות
והיצרן לא הציג אישור בדבר העברת הזכויות במשק על שמו .בשנת  ,9292על אף שלא
ניתן להאריך את הרישום הזמני ,החליטה הוועדה לאפשר את המשך ייצור החלב
וקבעה מכסה זמנית נוספת לשנת  9292עם הפחתה של  182,222ליטרים מהמכסה
שנקבעה לו בשנה קודמת.
היצרן מבקש את המשך הרישום הזמני והחזרת מנת המכסה שהופחתה.
דיון – היצרן לא הציג כל התקדמות מעשית בטיפול בהעברת המשק .היצרן מודע
לצורך בהעברת המשק למעלה משש שנים.
החלטה – בשלב זה ,המכסה נרשמה על שמו של המבקש עד סוף שנת  9292והדיון
בהארכת הרישום ייעשה לקראת סוף השנה.
לעניין היקף המכסה ,הוועדה החליטה על הקצאת המכסה בשנת  ,9292על אף האמור
בתקנה (32ב) לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד –  9212אשר
מגבילה את הרישום הזמני לשש שנים בלבד .החלטת הוועדה להקצות מכסה מופחתת
על מנת למזער את הפגיעה ביצרן ולאפשר לו תקופה נוספת להשלמת הליכי רישום
המשק על שמו ,הינה סבירה בנסיבות העניין ואין מקום לשנותה.
 .5בקשה של יצרן חדש לאישור חליבה משותפת
אין מניעה עקרונית לאישור מהלך של הקמת הרפת סמוך לרפת קיימת ,לצורך חליבה
משותפת.
יחד עם זאת ,האישור הינו בכפוף להחלפת קרקעות שבכוונת הצדדים לבצע כך
שהרפת החדשה שתקום תהיה על שטח בבעלות היצרן החדש.
יש להעביר ליצרנים הערות לטיוטת הסכם החליבה המשותפת שהועבר על ידם בעניין
היתר האומנה שכפוף לאישורה של וועדת המכסות ,להבהיר כי זכות סירוב לרכישת
מכסה אינה ניתנת במקרה של חליבה משותפת וכי שיווק החלב והחלב העודף ייעשה
בהתאם למדיניות מועצת החלב.
כמו כן ,על הצדדים לצרף תשריטים של המקום ולהבהיר היכן השטח של הרפתות
ביחס למכון החליבה.
 .6בקשה להעברת מכסה בעקבות פטירת יצרן
רקע  -הוצגה תעודת פטירה וכן אישור בדבר העברת זכויות במשק.
החלב מיוצר במסגרת שותפות יצרנים .על פי בדיקת מדריך ,מאיר רייכמן ,המבקש
אכן מתגורר במשק ופעיל בניהול הרפת.
החלטה – המכסה מועברת כמבוקש בהתאם לתקנה (32א) לתקנות תכנון משק החלב
(קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד – .9212
יחד עם זאת ,על מנת להמשיך את ייצור החלב במסגרת היתר השותפות שניתן ,עליהם
להציג בתוך  32ימים הסכם מחודש של היצרנים השותפים לאישורה של וועדת
המכסות.

 .1בקשה להעברת מכסה זמנית בעקבות פטירת יצרנית
רקע  -הרפת נמצאת במשק .על פי אישור מדריך ,מאיר רייכמן ,המבקשת מתגוררת
במקום ועוסקת בייצור חלב.
כמו כן ,צורפו תצהירים של  9היורשות הנוספות בדבר הסתלקות מעיזבון לטובת
המבקשת.
החלטה – העברת המכסה מאושרת באופן זמני ,בהתאם לתקנה (32ב) לתקנות תכנון
משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד –  ,9212בשלב זה עד סוף השנה או עד
להצגת אישור בדבר העברת הזכויות במשק ,המוקדם מבינהם.
 .8פירוק שותפות בין יצרנים
רקע  -מדובר בשותפות בין  3יצרנים המייצרים.
בהתאם להסכמת הצדדים כפי שהובאה בפנינו הן בהחלטה של הליך בוררות והן
בשיחות טלפוניות עם היצרנים ,מבוקש לאשר את פירוק השותפות בסוף השנה
הנוכחית.
החלטה – השותפות תפורק בסוף שנת .9292
החל מיום  1/1/9291היצרנים המבקשים להמשיך בשותפות יגישו בקשה מסודרת
הכוללת הסכם שותפות מחודש.
כמו כן  ,היצרן הנוסף להודיע לוועדה האם בכוונתו להמשיך את ייצור החלב במשקו
החל ממועד זה או האם נדרש לו פרק זמן נוסף להתארגנות.
 .2בקשה של יצרנים שיתופיים שאינם קיבוצים להשתתף בהליך העברת מכסות במגזר
השיתופי
רקע – המבקשים היו קיבוצים בעת הקצאת המכסה לראשונה אך הפכו לפני מספר
שנים למושב.
מבקשים לקבל מנת מכסה במסגרת הליך העברת המכסה שמתקיים כעת בהתאם
לתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר),
התשע"ה – .9215
דיון–
על פי ההגדרות בתקנות אלו" ,יצרן שיתופי" ,כולל גם יצרן שבעת שהוקצתה לו מכסת
החלב לראשונה היה קיבוץ או מושב שיתופי ועל כן המבקשים הם יצרנים שיתופיים
לפי התקנות.
יחד עם זאת ,בתקנה  5לתקנות אלה ,נקבעו תנאי סף ברורים ולפיהם נדרש היצרן
השיתופי להציג אכלוס מסוים על מנת שיהיה זכאי לקבל מנת מכסה לפי תקנות אלו -
 62חברים או יותר או לחלופין אישור תכנית מאושרת של צמיחה דמוגרפית.
בתקנה  5אין התייחסות ליצרן שיתופי שאינו קיבוץ או מושב שיתופי.
מכאן ,שעל פי התקנות יצרן שיתופי שהוא אינו קיבוץ או מושב שיתופי כיום ,רשאי
להעביר את מכסתו לפי תקנות אלה אך אינו רשאי לקבל מכסה (לרכוש) במסגרת
תקנות אלו.

החלטה – בקשת היצרנים נדחית .תנאי הסף קבועים וברורים וגם יצרנים שיתופיים
שהם קיבוץ או מושב שיתופי אשר לא עומדים בתנאי הסף ,לא יוכלו לקבל מנת מכסה
במסגרת הליך העברת המכסות אם אינם עומדים בתאני הסף.

