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מועצת החלב

החלטות וועדת מכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 05.7.5600
נוכחים ,חברי הועדה :מיכל קראוס ,גבי עדין ואהוד אלפרט
משקיף :פרץ שורק (הגיע במהלך הישיבה)
משתתפים נוספים :דורית אשכנזי ועו"ד עילית סקפה לנדאו
להלן הנושאים שהועלו לדיון;
.0

אישור פרוטוקול ישיבה מיום 57/60/5600
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה.

.5

בקשות לקבלת מכסה  -יצרנים חדשים  -עדכון והחלטות שונות
א .ארבע בקשות נפסלו בשל אי עמידה בתנאי הסף ומכתב נשלח לפונים.
ב.

בישיבה קודמת העלנו את הסוגיה בדבר פסילת בקשות שהגיעו במועד אך הטופס המקורי
הגיע לאחר המועד.
לאחר בחינת האמור במסמך "קול קורא" ,כפי שפורסם ,היות ונקבע המועד האחרון להגשת
הבקשה והמסמכים אך לא צוין כי הבקשה צריכה להיות במקור ,ועל אף שהדרישה בעל פה
כלפי כלל המבקשים הייתה להצגת הבקשה במקור ,הרי שהספק בעניין זה הינו לטובת
המבקשים ולכן  4בקשות אשר הגיעו במועד אך לא במסמך מקורי לא ייפסלו מטעם זה.

ג.

מיעוטים  -ישנן  4בקשות .התבקשו מספר השלמות וכעת ממתינים להשלמת מסמך בדבר
אישור המימון של אחד המבקשים אשר הגיש תצהיר שאינו מספק.

ד.

בחינת הסכם שנערך בין מגיש בקשה לבין האגודה.
ההסכם לא מקובל והצדדים אינם יכולים להתנות על הזכות במכסת החלב שהיא זכות
אישית הנקבעת על ידי ועדת המכסות על פי דין .יחד עם זאת ,מציעים לקבל את הבקשות
ולהבהיר כי המכסה היא אישית ולא ניתן להתנות על הזכויות של היצרן במכסת החלב.

מבקשים שנדרשו להשלים פרטים בבקשתם ,נדרשו לעשות זאת בתוך  04ימים .עם קבלת
ההשלמות הנדרשות וסיום הבדיקות בסוגיות השונות שהועלו ,תיערך הגרלה לבחירת הזכאים.
ההגרלה תיערך בהשתתפותם של אהוד אלפרט ,דורית אשכנזי ועילית סקפה לנדאו.
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ועדת המכסות

המועצה לענף החלב בישראל  -ייצור ושווק (חל"צ)
מועצת החלב

 .0בקשה חוזרת להארכת מועד סגירת רפת
החלטה – הועדה מבינה את הסיטואציה אליה נקלעה היצרנית ולכן ,לפנים משורת הדין ,תינתן לה
ארכה נוספת עד סוף החודש בלבד (עד ליום  .)019/96102לאחר מועד זה ,לא תינתנה הארכות מועד
נוספות ויהיה עליה לדאוג להפסקת חליבה.
 .4דיון ובחינה מחודשת בדבר מעמד היצרן וזכאותו להשתתף בהליכי העברת מכסה
דיון והחלטה -
לא מדובר במשק סגור ולכן המכסה לא יכולה לגדול בהתאם לביקוש של המחלבה.
יחד עם זאת ,שינוי הנסיבות והבקשה להגדלת המכסה ,צריכה להיבחן עם הגדלת המכסה הצפויה
לשנת  ,6107כפי שהדבר נעשה בשנת  .6102ועדת המכסות תשקול גם בהגדלה המכסה הבאה לתת
ליצרן תוספת מכסה בהתאם לתוספת שתיקבע ליצרן חלב במשק המשפחתי.
לגבי השתתפות בהליך ניוד מכסות ,ה ועדה סבורה כי יש לאפשר ליצרן להשתתף בהליך ניוד מכסות
לקבלת מנות מכסה בהתאם לבקשתם אך המגבלה באשר ל"מכירת" מכסתם ,כפי שנקבעה בעת
הכרתם כיצרני חלב ,תישאר בעינה (כלומר ,לא יוכלו למכור את מכסתם עד לשנת .)610/
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