ועדת המכסות

המועצה לענף החלב בישראל  -ייצור ושווק (חל"צ)
י"ז אדר ב ,תשע"ו
 72מרץ7102 ,
02-032-00

מועצת החלב

החלטות ועדת מכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 50.0.5600

נוכחים ,חברי הועדה :הלל מלכה ואהוד אלפרט
חסרה :מיכל קראוס
משקיף :שחר אור – גבע
משתתפים נוספים :דורית אשכנזי ,איציק שניידר ועו"ד עילית סקפה לנדאו
להלן הנושאים שהועלו לדיון;
.0

אישור פרוטוקול ישיבה מיום 57/5/5600
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה הנוכחים.

.5

בקשה לאישור אומנה של יצרן חדש
החלטה  -בטרם קבלת החלב בדבר אישור האומנה ,יש להזמין את היצרנים לישיבה בפני "צוות
חלב".

.0

העברת מכסה באופן זמני  -עדכון
בהתאם לתקנה  33לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  ,7103 -לאחר
שהוצגה צוואת היצרנית וכן צו קיום צוואה לפיה הזכויות במשק עתידות לעבור על שם הבן,
ובהתאם לאישור של מדריך מאל"ה בדבר עיסוקו של המבקש בייצור חלב ,מועברת המכסה
באופן זמני על שמו עד סוף שנת  7102או עד להעברת מלוא הזכויות בקרקע.

.4

העברת מכסה באופן זמני  -עדכון
בהתאם לתקנה  33לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  ,7103 -לאחר
שהוצגו מסמכים המעידים על הליך להעברת הזכויות במשק החקלאי למבקש ,היות והרפת
נמצאת במשקו ולפי חוו" ד מדריך המבקש מתגורר במקום ועוסק בפועל בייצור חלב ,תועבר
המכסה באופן זמני על שמו עד סוף שנת  7102או עד להעברת מלוא הזכויות בקרקע.

.2

בקשה לקבלת אומנה
רקע  -בשנת  ,7102היצרן לא היה זכאי לקבלת מכסה באומנה בשל תת ביצוע של למעלה מ 2% -
בשנת .7103
בבקשה הרצ"ב מבוקש כי לאור השיפור בייצור בשנת  ,7102תינתן לו אפשרות לקבלת מנת מכסה
באומנה כבר בשנת  ,7102מבלי שימתין למקומו ברשימה שתתבצע בסבב הבא בלבד.
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ועדת המכסות

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

החלטה  -בהתאם לתקנה (72א) לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד -
 ,7103הזכאות של היצרן לקבלת מנת מכסה באומנה נעשית במועד שבו מבוקש להעביר מכסה
כאמור .המבקש לא היה זכאי לקבלת מנת מכסה באומנה בשנת  ,7102אך זכאותו תיבחן פעם
נוספת בהתאם לרשימת היצרנים שנערכה לפי תקנה (72ב) .לא ניתן לקבל הבקשה ל"חזור
אחורה" ברשימת היצרנים הזכאים שכן במצב זה היה עלינו לבחון מחדש את כלל היצרנים אשר
לא היו זכאים למכסה בשנת  7102והדבר נעשה בהתאם לסדר הופעתם ברשימה בלבד.
.0

בקשה לקבלת אומנה בשנת 5600
רקע  -הנ"ל קיבל מנת מכסה לייצור באומנה בשנת  7102בהתאם לפרק ה' לתקנות תכנון משק
החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד ( 7103 -להלן  -תקנות קביעת מכסות חלב) ,אך סיים את
השנה בתת ביצוע של מכסתו אף ללא תוספת האומנה.
החלטה  -על אף הנסיבות שתוארו על ידי היצרן ואשר מנעו ממנו לייצר את מנת המכסה שקיבל
במסגרת אומנה בשנת  ,7102לא ניתן להקצות לו מנת מכסה נוספת באומנה שלא בהתאם
לרשימת היצרנים הזכאים לאמן לפי פרק ה' לתקנות קביעת מכסות חלב.

.9

תת ביצוע 5602
רקע  -בהמשך לדיון שנערך בישיבה הקודמת ,ביום  ,722727102בעניין יצרנים שמכסתם
הופחתה בשנת  7102לפי תקנה (2ב) לתקנות תכנון משק ה חלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד -
( 7103להלן  -התקנות) ,להלן המשך דיון בעניינם של  00יצרנים נוספים אשר לא שיפרו את
הייצור בשנת  7102ב  01% -לפחות ביחס לשנת  7103ועל הועדה להחליט האם לשמור את
זכאותם למנת המכסה שהופחתה עד סוף שנת  7102לפי תקנה (2ג) לתקנות.
התקבלו החלטות פרטניות בכל מקרה לפי נסיבותיו.
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