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החלטות ועדת מכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 16767102.
חברי הועדה נוכחים:

מיכל קראוס ,אהוד אלפרט

חסר:

הלל מלכה

משקיף:

פרץ שורק

משתתפים נוספים:

איציק שניידר ,דורית אשכנזי ועו"ד עילית סקפה לנדאו

להלן הנושאים שהועלו לדיון;
.0

אישור פרוטוקול ישיבה מיום 7271577102
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה.

.7

חלוקת תוספת מכסה מיוחדת לפי תקנה  2לתקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת
 7102בענף הבקר ובענפי הצאן)(הוראת שעה) ,התשע"ז  - 7102 -עדכון
חלוקת המכסה המיוחדת בהיקף של  0מיליון ליטר הסתיימה.
המכסה חולקה ל  023 -יצרנים אשר עמדו בתנאים שנקבעו בתקנה  2כאמור וחולקה תוספת
מכסה של  5,2,1ליטרים לכל יצרן.
 07בקשות נדחו.

.3

בקשה לדיון נוסף בבקשה לקבלת מכסה מיוחדת עבור העסקת בן ברפת
דיון והחלטה  -הוועדה מחויבת לפעול בהתאם לתקנות ולכן אין לה אלא לדחות הבקשה
שבפנינו.
יחד עם זאת ,הועדה סבורה כי במקרים כאמור ,היה מקום להכיר גם בעיסוקם של נכדים ברפת.
בטרם קביעתן של ת קנות מדיניות פיתוח בשנים הבאות וככל שנושא זה יידרש ,יש מקום לדון
בתנאים מחדש.

.4

בקשות להכרה ביצרנים חדשים  -עדכון וקבלת החלטות

.5

בקשה להחזר הפחתת מכסה בגין תת ביצוע
החלטה – הועדה מקבלת את המלצתו של הלל מלכה ,להחזיר את מנת המכסה שהופחתה כבר
במהלך השנה .נתוני הייצור של היצרן מעידים על שיפור משמעותי בייצור המצדיקים החזר
ההפחתה אף אם היצרן לא יצליח לעמוד במלוא המכסה טרם ההפחתה בשנת .7102

.6

בקשה להחזר מנת מכסה שהופחתה ליצרנים בשותפות -
החלטה  -הועדה מקבלת הבקשה .הצטרפותו של היצרן לשותפות ונתוני הייצור עד כה ,מצביעים
על שיפור משמעותי בייצור עד לייצור מלוא המכסה ועל כן יש מקום להחזרת מנת המכסה כבר
בשלב זה.

.2

בקשה להחזר מנת מכסה שהופחתה
החלטה  -לאור נתוני הייצור ועל מנת שהיצרן יוכל להמשיך לשפר את ייצור החלב ולעמוד
במכסה שנקבעה לו (בטרם ההפחתה) ,אנו מקבלים את בקשתו להחזר מנות המכסה שהופחתה.

.,

בקשה של יצרן חדש לקבלת היתר אומנה -
החלטה  -הועדה אינה מאשרת הבקשה .הועדה אינה סבורה שיש לחרוג מהמתווה שנקבע באשר
להקמת הרפת והשלבים השונים להקצאת מכסה .קביעת מתן היתר האומנה רק לאחר קבלת
היתר הבנייה נקבעה לא בכדי שכן קיימת הערכה באשר למועדים הנדרשים על מנת להקים רפת
עם קבלת היתר הבנייה והיתר האומנה מוגבל ,כאמור ,ל  3 -שנים בלבד.

.2

העברת זכות במכסת חלב עקב פטירתו של יצרן  -עדכון
הוצגה תעודת פטירה ואישור זכויות במשק.
החלטה  -המכסה במיוצרת במשקה של המבקשת ובהתאם לאישור הזכויות שהוצג,
תועבר הזכות במכסה.

 .01בקשה לשותפות –
רצ"ב פרוטוקול הדיון עם היצרנים מישיבה קודמת.
דיון והחלטה  -הועדה אינה מקבלה הבקשה .לאחר שהיצרנים הופיעו בפני הועדה והציגו בפניה
את בקשתם ,הועדה לא השתכנעה שיש בטיעוני היצרנים בכדי לחרוג מהכלל הקבוע בתקנה
(02א) לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  ,7104 -לפיו המרחק בין
היצרנים השותפים לא יעלה על  31ק"מ .הועדה סבורה כי יש ליצרנים המבקשים אפשרות
להתקשר בשותפויות אחרות עם יצרנים הנמצאים בסמיכות אליהם ,במגבלת המרחק הקיימת
כאמור ולכן לא מוצאת שיש הצדקה לאישור השותפות במקרה זה ,בהתאם לתקנה (02ב)
לתקנות אלו.
 .00החלטה בעניין היתר אומנה או העברת מכסה
החלטה – היות ואנו נמצאים כבר במחצית שנת  7102והיות ולא קיים הליך להעברת מכסות
(טרם אושרו תקנות בעניין זה) ,יש להמשיך עם היתר האומנה כפי שאושר ליצרן ,עד סוף שנת
.7102
היות ונרשמו במשרדנו מספר עיקולים ,יש להנחות את היצרנים המקבלים במסגרת האומנה
להעביר את התשלום לפקודת מועצת החלב ואנו נעביר את התשלום לתיק ההוצל"פ.
יצוין ,כי הועדה לא רואה מקום להאריך את היתר האומנה שניתן ליצרן בתום השנה.

