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החלטות וועדת המכסות בישיבת שהתקיימה בזום (חלב בקר) מיום 22/12/2020
(ישיבה מספר )22/2020

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  - 9/12/2020הפרוטוקול הועבר לצדדים ואושר אך טרם
נחתם .ייחתם על ידי החברים בישיבה הבאה שתתקיים במשרדנו.
 .2החלטה בעניין חלוקת מכסות 2021
ככל שלא ייחתם הצו עד ליום  ,31/12/20נידרש לקבל החלטה לעניין הקצאת המכסות
במועד.
יועבר להחלטת חברי הוועדה בדוא"ל.
 .3אישור אומנה חלקית בעקבות מחלה – אושר על ידי חברי הוועדה בדוא"ל
החלטה –
הבקשה אושרה בהתאם לתקנה 28א לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב),
התשע"ד  , 2014 -לפיה הוועדה רשאית לאפשר היתר אומנה חלקי בתנאים הקבועים
בתקנה.
 .4בקשה של יצרנים לפרוש מייצור חלב
החלטה –
הועדה מכירה בייצור החלב על ידי האגודה ,כייצור חלב של היצרנים שהיו חברים
באגודה והיות והאגודה החלה בייצור לפני למעלה מחמש שנים ,יצרני החלב שהוכרו
כיצרנים רק השנה ,זכאים לפרוש מייצור חלב ולהעביר את מכסתם.
יחד עם זאת ,בחישוב היקף המכסה להעברה ,לא ניתן לאשר ליצרנים להעביר את
היקף המכסה שהוקצה להם כתוספת מכסה בשנת  2020היות ומכסה זו לא יוצרה
במהלך חמש שנים לפחות.

 .5בקשה להחזר מנת מכסה שנגרעה בגין תת ביצוע

רצ"ב בקשת היצרנים להחזר מנות המכסה שהופחתו ממכסתם בשנים  2019ו -
 ,2020בהיקף כולל של כ –  170אלף ליטרים.
החלטה – הועדה נעתרת לבקשת היצרן להחזרת מנת המכסה שהופחתה ממכסתו
בשנת  2019היות ושיפר את ייצור החלב בהיקף של למעלה מ –  10%וצפוי להיות
בעודף ייצור שנתי בשנת  .2020יחד עם זאת ,הדיון לגבי מנת המכסה שהופחתה בשנת
 ,2020יתקיים לקראת סוף הרבעון הראשון של שנת  2021על מנת לבחון את המשך
שיפור הייצור .יצוין ,כי החזר מנת המכסה שהופחתה בשנת  ,2020בשלב זה ,יגרום
לתת ביצוע של המכסה גם השנה.
יש להדגיש בפני היצרן כי הוא רשאי לייצר את מלוא המכסה שלו בתוספת מנת
המכסה שהופחתה ובמידה ויראה שיפור בייצור המכסה תוחזר לו לשנת .2021
 .6בקשה של יצרן חדש
רקע – ועדת המכסות החליטה ,בישיבתה מיום  ,25/11/2020להודיע ליצרן על כוונתה
לבטל את הזכאות במכסה.
רצ"ב הודעה שהתקבלה מהיצרן בדוא"ל מיום .10/12/20
לטענתו הוא הגיש תכניות לקבלת היתר בנייה ונדרש לבצע שינויים והתאמות.
החלטה –
לצורך קבלת החלטה ,מבוקש להציג את התכניות שהוגשו על ידו למועצה וכל מסמך
נוסף המעיד על התקדמות שלו בהקמת הרפת במשקו.
 .7החלטה בערר – עדכון
הועדה בחנה את החלטת ועדת הערר ומצאה שלא ניתן לקבוע חליבה משותפת במשק
אחד כאשר התנאי הבסיסי לחליבה משותפת הוא שכל אחד מהיצרנים ממשיך לייצר
במשקו.
לא ניתן לקיים את החלטת הועדה שהיא מנוגדת לתקנות תכנון משק החלב (קביעת
מכסות חלב) ,התשע"ד –  2014ויש חשיבות לאמירה מול הועדה .
להחלטה שהתקבלה ישנן השלכות רוחב שלא ניתן להתעלם ולכן יש מקום לערער
עליה.
החלטה – יש מקום להגיש ערעור על החלטת ועדת הערר שיישומה מהווה תקדים.
עילית תקבע פגישה עם פרקליט מטפל מטעם הפרקליטות לצורך הגשת הערעור.

 .8בקשה לקבלת היתר לייצור חלב במשקו של אחר (אומנה)
התחיל את ייצור החלב בחודש פברואר  2015והפסיק לייצר בחודש אוגוסט .2020
הוא יצרן למעלה מחמש שנים ואין מניעה לאשר לו אומנה לשנת .2021
החלטה – מאושר היתר אומנה לשנת .2021
 .9בקשה להגדלת מכסה
פנה טלפונית בבקשה להגדלת מכסה.
השתתף בהליך לרכישת מכסה בהיקף של  200,000ליטרים בתחילת השנה אך בשנת
 2020המכסה לייצור היא בהפחתה של  32,000ליטרים.
נמצאים בעודף ייצור.
החלטה  -לוועדה אין מקור להגדלת מכסתו של היצרן ולא ניתן להיעתר לבקשתו.
 .10בקשה להיתר שותפות
רקע – בהמשך לדיון בישיבה קודמת ,מיום  ,9/12/2020בוצע ביקור במשק על ידי הלל
מלכה.
החלטה – הועדה אינה מאשרת חליבה של  8יצרנים באותו מכון חליבה והדבר גם לא
התבקש באופן מפורש במסגרת הבקשה שהוגשה ,עד לביקור שנערך ברפת על ידי הלל.
היצרנים רשאים להמשיך בשותפויות הקיימות עד לסיום בניית הרפת ומכון החליבה
לצורך הקמת השותפות המבוקשת.
 .11בקשה להגדלת מכסה לבתי ספר חקלאיים
בישיבה קודמת הועלתה פנייתו של גאן אטלי מטעם המנהל לחינוך התיישבותי
במשרד החינוך ,לעניין הקצאת המכסה שניתנה זכאות ליצרן חדש והנ"ל הודיע על כך
שהוא מוותר על הזכאות למכסה.
על פי תקנות מדיניות הפיתוח לשנת  ,2018אז ניתנה הזכאות ,נקבע כי במידה ולא
יוכר יצרן חדש המכסה תחולק באופן שווה בין בתי הספר החקלאיים.
נוכח העובדה שתקנות מדיניות הפיתוח הן שנתיות הוחלט להעביר למשרד החקלאות
לצורך קביעת מדיניות בעניין חלוקת מכסה זו.
דיון והחלטה  -לאחר התייעצות עם הלשכה המשפטית ,נוכח העובדה כי מדובר
במכסה שניתנה למגזר בתי הספר החקלאיים וחלפו כשנתיים בלבד ממתן הזכאות
למכסה ,יש מקום לבצע את הקצאת המכסה בהתאם לתקנה (9ד) לתקנות תכנון משק
החלב (מדיניות הפיתוח לשנת  2018בענף הבקר ובענפי הצאן)(הוראת שעה) ,התשע"ח
–  ,2018על אף שמדובר בתקנות שנתיות וזאת על מנת לבצע את הקצאת המכסה
,בהיקף של  500,000ליטרים שלא הוקצתה כאמור ,בהתאם למדיניות שנקבעה.
יצוין ,כי בהתאם לתקנה זו ,סך הקצאת המכסה לבתי הספר החקלאיים באותה שנה
לא תעלה על מיליון ליטרים.

 .12בקשה להארכת היתר אומנה בשנה נוספת
רקע – הנ"ל קיבל היתר אומנה בשנת .2020
רצ"ב בקשתו להארכת היתר האומנה לשנת .2021
החלטה  -הועדה מאשרת את בקשת היצרן להארכת היתר האומנה לשנת  ,2021בשל
הסיבות שתוארו בבקשתו .יש לחדד ליצרן את העובדה שלא ניתן להאריך את היתר
האומנה מעבר לשלוש שנים.
 .13בקשה להגדלת מכסה
החלטה – הועדה מקבלת את הצורך בהקצאת תוספת מכסה אך יוכלו לקבל תוספת
מכסה רק כאשר תהיה תוספת מכסה ארצית .בשלב זה ,אין מקור להקצאת תוספת
מכסה  ,אך הם יכולים להשתתף בהליך העברת מכסות שיתקיים בחודש ינואר .2021
 .14העברת מכסה באופן זמני
היצרנים הרשומים נפטרו .בפנינו תעודות פטירה וכן צוואה וצו קיום צוואה לפיו כל
הזכויות במשק יועברו לבן.
כמו כן ,אישור של מדריך מאל"ה ,גברי פרץ ,שהבן מתגורר במשק ומנהל אותו.
המכסה מיוצרת בשותפות ויש לדאוג להעברת הסכם שותפות מעודכן בין בצדדים.
החלטה – לאור האמור ,ובהתאם לתקנה  34לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות
חלב) ,התשע"ד –  ,2014המכסה תירשם כמבוקש עד להצגת אישור הזכויות במשק על
שמו.
 .15בקשה לאומנה חלקית בעקבות מחלה
רקע – בפנינו בקשה לקבלת היתר אומנה חלקי בעקבות התפרצות מחלת השחפת
במשק שותפות היצרנים.
בדיונים קודמים ,לפני כניסת התקנות לתוקף בקשתם נדחתה אך היות והבקשה
הייתה לשנת  2021הוחלט לדון בה בשלב מאוחר יותר.
כעת בפנינו בקשה מחודשת הן לשנת  ,2020בהיקף מכסה של  20,000ליטרים ,והן
לשנת .2021
החלטה – הועדה מאשרת את הבקשה באופן עקרוני בהתאם לתיקון שאושר בתקנות
לעניין זה .יחד עם זאת ,האישור והיקף המכסה הינו בכפוף לקבלת כל המסמכים
הנדרשים ובהתאם לתת ביצוע הצפוי.
בשלב זה ,נראה כי היצרנים לא יהיו בתת ביצוע לשנת  –2020לבדיקתו של הלל.

