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החלטות הוועדה בישיבתה בזום (חלב בקר) מיום 2201102/2/
(ישיבה מספר )02/0202

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:
 .1אישור פרוטוקול מיום  - 11/11/0202הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר אך טרם
נחתם .ייחתם על ידי החברים בישיבה הבאה שתתקיים במשרדנו.
 .0עדכון  -הליך העברת מכסות במגזר השיתופי בעקבות פרישתו של קיבוץ מורן
 .9בקשה לאישור מחלבה קטנה קולטת
רקע  -מדובר במחלבה חדשה ולאחרונה קיבלו אישור לרכישת חלב לאחר הצגת
רישיון יצרן ממשרד הבריאות.
מבקשים לקלוט חלב ישירות מהיצרן.
רצ"ב נוהל מכירת חלב מרפת למחלבה קטנה קולטת.
דיון והחלטה  -על מנת לאפשר את המשך פעילותה של המחלבה ,לאחר שהוועדה
השתכנעה כי אין למחלבה הקטנה היתכנות תפעולית לרכישת החלב ממחלבה אחרת,
ולאחר שהתקבלה חוו"ד של מדריך מאל"ה ,ממנה עולה כי למחלבה יש את האמצעים
לנטר את כמות החלב שיתקבל מהיצרן ,הבקשה מאושרת בכפוף לעמידה באמות
המידה שנקבעו ב"נוהל מכירת חלב גולמי מרפת או דיר למחלבה קטנה" ,מיום
.7/4/0214
על המחלבה להעביר פנייה משותפת עם היצרן עמו היא מבקשת להתקשר לצורך
רכישת חלב בכמות שאינה עולה על  02%מהיקף המכסה של היצרן בפועל ולא יותר מ
  022,222ליטרים .המחלבה מתחייבת לקלוט את כל החלב מהיצרן המבוקש בלבד,לשלם את ההיטלים למועצת החלב ולדווח מדי חודש על כמויות החלב שרכשה
מהיצרן בחודש הקודם.
וועדת המכסות רשאית לבטל היתר להעברת החלב מהיצרן למחלבה ,אם מצאה
שהצדדים לא מקיימים האמור בנוהל.
 .4בקשה להארכת היתר אומנה
רקע – הנ"ל קיבל היתר "אומנה" בשנים  0213ו – .0202
מבקש להאריך ההיתר לשנת  – 0201רצ"ב בקשתו.
החלטה  -הוועדה מאשרת הארכת ההיתר לפי סעיף (7ה)( )1לחוק החלב ,בשנה נוספת,
עד סוף שנת  .0201יש להבהיר ליצרן כי לא ניתן יהיה להאריך ההיתר בתקופה נוספת.

 .2בקשה חוזרת להחזרת מנת מכסה שנגרעה
רצ"ב בקשת היצרן ומסמכים מצורפים.
דיון והחלטה  -בקשה דומה נדונה על ידי הוועדה בישיבתה מיום .14/12/0202
על אף שהיצרן מציג קיומם של הליכים להסדרת רישום המשקים ,הוועדה חוזרת
ומדגישה כי הקצאת המכסה לשנת  0202בוצעה בתחילת השנה ונעשתה על ידי הוועדה
לפנים משורת הדין ועל אף האמור בתקנה (94ב) לתקנות תכנון משק החלב (קביעת
מכסות חלב) ,התשע"ד  ,0214 -לפיה לא ניתן להאריך את רישום המכסה באופן זמני
על שמו של מדמוני ישראל מעבר לשש שנים שבה המכסה נרשמה על שמו.
הוועדה חוזרת על החלטתה ולפיה הקצאת מכסה בכמות מופחתת ,על מנת למזער את
הפגיעה ביצרן ,הייתה סבירה בנסיבות העניין ואין מקום לשנותה.
 .6אפשרות לאומנה חלקית בין מגזרים
איציק שניידר  -בהמשך לתיקון תקנות המכסות כפי שאושר בשבוע שעבר בוועדת
הכלכלה של הכנסת ,יש לקבל החלטה עקרונית בעניין אומנה בין מגזרים .מדובר
באומנה שהתהליך בה דומה להיתר אומנה שניתן ליצרנים חדשים והיא לא מנוהלת
על ידי המועצה כפי שנעשה בעניינם של יצרנים קיימים .ההסכמים נסגרים בין
המשקים המאמנים.
מבוקש לאשר בקשות לאומנה חלקים בין מגזרים.
אהוד אלפרט -מאשר
פרץ שורק  -עמדת ההתאחדות היא כי לא תועבר מכסה בין מגזרים גם במקרים אלו.
מציע כי בראש ובראשונה תיבחן אפשרות בתוך המגזר ורק לאחר מכן תינתן אפשרות
למגזר אחר.
החלטה  -חברי הועדה סבורים שאין להגביל את יצרנים המקבלים היתר לאומנה
חלקית ,בהסכמים עם יצרנים מאותו מגזר .כל מקרה יישקל לגופו ואין מניעה לאשר
התקשרות בין יצרנים מושבי לשיתופי ולהפך.
 .7בקשה להיתר אומנה חלקית לשנת  0201בעקבות מחלת ברוצלה
רצ"ב בקשה לאומנה חלקית בעקבות התפרצות מחלת הברוצלה והטלת סגר על
המשק לפני מספר חודשים.
כמו כן ,מצורפת רשימת יצרנים עמם מבקשים להתקשר באומנה.
צורף אישור מיום  00/7/0202על הכרזת שטח כנגוע .
דיון  -לצורך דיון בבקשה בהתאם לתיקון תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות
חלב) ,התשע"ד  0214 -והוספת תקנה 08א ,על הוועדה לקבל החלטה לאחר
שהשתכנעה כי ההיתר נדרש בשל משך תקופת ההכרזה ובשל מספר בעלי החיים שמתו
או הומתו בעקבות התפרצות המחלה.
מבוקש לקבל מהיצרנים השלמה בעניין תמותת הפרות בעקבות התפרצות המחלה
והערכה לגבי משך התקופה של הסגר .כמו כן ,יש להציג את תכנית הייצור עד סוף
השנה ולצרף אסמכתאות.
בכל מקרה ,הוועדה תוכל לאשר אומנה חלקית בהיקף כזה שבצירוף הייצור הצפוי
במשק ,אינו עולה על גובה המכסה שאושרה ליצרנים.

 .8בקשה לאומנה חלקית לשנת 0202
רקע  -בעקבות מחלת השחפת שפרצה בעדר של ,העדר הושמד במלואו בחודש יולי
.0202
דיון  -לצורך דיון בבקשה בהתאם לתיקון תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות
חלב) ,התשע"ד  0214 -והוספת תקנה 08א ,על הוועדה לקבל החלטה לאחר
שהשתכנעה כי ההיתר נדרש בשל משך תקופת ההכרזה ובשל מספר בעלי החיים שמתו
או הומתו בעקבות התפרצות המחלה.
מבוקש לקבל מהיצרנים השלמה בעניין תקופת הסגר בצירוף אסמכתאות והערכת
ייצור שלהם עד סוף השנה.
בכל מקרה ,הוועדה תוכל לאשר אומנה חלקית בהיקף כזה שבצירוף הייצור הצפוי
במשק ,אינו עולה על גובה המכסה שאושרה ליצרנים.
 .3יצרנים חדשים – עדכונים והחלטות
"יצרנים חדשים" לעניין זה ,הינם יצרנים שקיבלו זכאות למכסת חלב אך טרם החלו
בייצור החלב במשקם.
התקבלו החלטות פרטניות לגבי כל אחד מהזכאים בהתאם לחומר שהוצג לוועדה.
ההחלטות שניתנו הינם בעניין בקשות להיתר אומנה (לאחר הצגת היתר בנייה),
הארכות מועד להצגת היתר בנייה או החלטות לבטל זכאות ו/או הודעה על כוונה
לביטול זכאות נוכח אי עמידה במתווה להקמת רפת.
 .12בקשה להמשך ייצור לאחר היתר אומנה בשנת  - 0200הבהרה
רקע – בהמשך להחלטת וועדת המכסות בישיבה קודמת ,במסגרתה קיבל היצרן ,בין
היתר ,היתר אומנה לשנת  ,0201וכן אושר ליצרן באופן עקרוני להקים את הרפת
המחודשת בסמוך לרפת קיימת ולחזור לאחר היתר האומנה לחליבה משותפת,
מובהר כי לאור התיקון שאושר לפני מספר ימים בתקנות תכנון משק החלב (קביעת
מכסות חלב) ,התשע"ד ,02124 -ולפיו ניתן לחזור לייצור בשותפות לאחר היתר
אומנה ,הרי שאין מניעה כי היצרן יחזור לחליבה משותפת (שותפות במכון החליבה),
ללא תלות ברישום הקרקע ברמ"י.

