ועדת המכסות

המועצה לענף החלב בישראל  -ייצור ושווק (חל"צ)
כ"א סיון ,תשע"ז
 51יוני7152 ,
52-337-55

החלטות ועדת מכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 06.0.5609
נוכחים ,חברי הועדה :מיכל קראוס ,הלל מלכה ואהוד אלפרט
משקיף :פרץ שורק
משתתפים נוספים :דורית אשכנזי ועו"ד עילית סקפה לנדאו
להלן הנושאים שהועלו לדיון;
.0

אישור פרוטוקול ישיבה מיום 00/60/5600
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה.

.5

בקשה להיתר שותפות
החלטה – בשלב זה ,לא ניתן לדון בבקשת המבקש לקבל היתר לשותפות יצרנים ,בטרם יוחלט
האם ניתן לרשום את הזכויות במכסה החלב על שמו ,אף אם באופן זמני בלבד.
בהתאם למכתב שנשלח למבקש ביום  ,81517152הוא התבקש להציג מסמכים המעידים שהוא
היצרן הממשיך כהגדרתו בתקנה  33לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד -
 7153וכן להתייחס לסוגיית הקרקע ,אם יש בבעלותו ,ולהעביר גם את עמדת היורשים הנוספים.
מעבר לאמור ,יש להבהיר למבקש כי המרחק בין היצרנים בשותפות המבוקשת הוא למעלה מ-
 31ק"מ וועדת המכסות רשאית ,מטעמים מיוחדים ,לאשר שותפות כאמור רק במידה ולא
קיימים ביחס ליצרן המבקש ,יצרנים אחרים שעמם היה ניתן לאשר שותפות.
יחד עם זאת ,הועדה לא יכולה לדון בבקשת השותפות בטרם יוחלט האם המבקש יירשם כיצרן
ממשיך במשק העיזבון.

.0

בקשה לצירוף שותף נוסף לשותפות קיימת בין שני יצרנים
החלטה -השותפות מאושרת בכפוף להצגת הסכם חתום בין הצדדים ורישום השותפות כשותפות
שאינה מוגבלת אצל רשם השותפויות.

.4

בקשה לשמירת זכאות במנת מכסה שהופחתה בשנת 5602
החלטה – יובא לדיון והחלטה בישיבה הבאה ,לאחר קבלת המידע המבוקש.
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.1

בקשה לתוספת מכסה לשנת 5609
החלטה – הקצאת תוספת המכסה הינה בהתאם לתקנות מדיניות הפיתוח בלבד.
על פי הטיוטה המוצעת אין אפשרות להקצות מכסה ליצרן בתת ביצוע מתמשך כהגדרתו בתקנות
כפי שנקבע גם במדיניות הפיתוח לשנת .7152
ועדת המכסות התייחסה לטיעונים שהוצגו על ידי היצרן ,כאשר החליטה שלא להפחית את
מכסתו בשנים קודמות ,הפחתה שככל הנראה לא הייתה נשמרת לזכותו היות ולא הצליח לשפר
את ייצור החלב עד סוף שנת .7152
מסיבה זו ,ועדת המכסות גם לא תפחית את מכסתו של היצרן גם בשנת .7152

.0

בקשה להגדלת מכסה באומנה
החלטה – מאושרת הבקשה להשלמת היקף המכסה באומנה להיקף של  7.3מיליון ליטר לשנת
 .7152האומנה תבוצע במלואה בקיבוץ שבו בכוונת היצרן לעשות חליבה משותפת .יש להבהיר
לקיבוץ כי לא ניתן להאריך את האומנה לאחר  3515717152ועליהם להתחיל בייצור חלב ביום
.51517158

.9

יצרנים חדשים  -דיון בהתקדמותם של כל היצרנים בהקמת הרפת והחלטה בדבר המשך
הזכאות

.8

אישור חריג לחליבה במשק סמוך
החלטה – היצרן נדרש להציג לוועדת המכסות ,בתוך  53ימים ,כיצד מתבצעת החליבה במשקו
והאם נמצא בשלבים להקמת מכון חליבה במשקו .ועדת המכסות לא תוכל לאשר ייצור חלב
במשקו של אחר בניגוד לתנאים הקבועים בחוק תכנון משק החלב ,התשע"א – .7155
לאחר קבלת תגובת היצרן ,תשקול הועדה האם יש מקום להאריך את ההיתר הזמני שניתן לו
לשימוש במכון חליבה במשקו של אחר (משק סמוך) או האם עליו להפסיק את ייצור החלב.

.7

בקשה לשמירת זכאות במנות מכסה שהופחתו בגין תת ביצוע
החלטה –לפנים משורת הדין ,על אף שלא הוצגו צעדים לשיפור הייצור אך עקב הנסיבות
הכלכליות שהוצגו בפני הועדה ,הפחתת המכסה משנת  7152תישמר לזכות היצרנים לשנה נוספת,
עד סוף שנת  .7152במידה ובשנת  7152לא יעמדו בשיפור הנדרש להחזרת מנת המכסה
שהופחתה ,מכסה זו לא תישמר עוד לזכותם.
באשר למנת המכסה שהופחתה בשנת  ,7151היא אינה נשמרת עוד לזכותם והיא נגרעת
לצמיתות ,אלא אם היצרנים יודיע בתוך  53ימים על פרישה מייצור חלב ובמצב זה תשקול הועדה
לאשר את היקף המכסה למכירה לפני הפחתות המכסה כאמור.
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.06

עדכון בדבר רישום מכסה
החלטה  -בכפוף להצגת הסכם שותפות מתוקן ,לפיו המבקשת ,הינה צד להסכם השותפות
ועיסוקה בייצור חלב ,תוכל הועדת לאשר העברת המכסה כמבוקש.

.55

עדכון בדבר רישום מכסה  -הוספת בת זוג כבעלת זכויות במכסת חלב
הוצג אישור זכויות בקרקע ובו שני בני הזוג רשומים.
החלטה  -יש לעדכן את רישום המכסה כמבוקש.

.57

עדכון בדבר רישום זכויות במכסה
מדובר בהעברת מכסה מאב לבנו .הוצג אישור זכויות בקרקע.
החלטה  -בכפוף להצגת הסכם שותפות מתוקן ,לפיו המבקש ,הינו צד להסכם השותפות ועיסוקו
בייצור חלב ,תוכל הועדת לאשר העברת המכסה כמבוקש.
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