ועדת המכסות

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

א' שבט ,תשע"ה
 12ינואר1122 ,
22-37-22

החלטות הועדה בישיבת ועדת מכסות (חלב בקר) מיום 1755151510
נוכחים ,חברי הועדה :מיכל קראוס ,גבי עדין ואהוד אלפרט.
משקיף :שחר אור גבע
משתתפים נוספים :איציק שניידר ,דורית אשכנזי ועו"ד עילית סקפה לנדאו.
להלן הנושאים שהועלו לדיון;
.2

אישור פרוטוקול ישיבה מיום 124124112/
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה.

.1

אומנה ליצרנים חדשים
החלטה  -יש להעביר מכתב תזכורת בעניין אומנה לשנת  1122ולהבהיר את הוראת תקנה 2/
לתקנות קביעת מכסות.

.7

בקשה להגדלת מכסה
החלטה – בעניין הגדלת המכסה למכסה בסיסית ,לא ניתן להגדיל המכסה שלא בהתאם
לקריטריונים הנקבעים לחלוקת תוספת מכסות כאשר יש הגדלה של המכסה הארצית .עקרונות
חלוקת תוספות מכסה כאמור נקבעים בתקנות לפי חוק החלב ובשנת  1122לא הוגדלה המכסה
הארצית ועל כן אין תוספת מכסה לחלוקה.
בעניין הארכת המועד להחזר הגריעה והחלטה בעניין גריעה נוספת לשנת  ,1122הנושא ייבחן לאחר
המלצת מדריך שיבקר במקום  -באחריות גבי עדין.

./

בקשה לקבלת מנת מכסה במסגרת הליך ניוד של יצרנים קטנים
החלטה – הועדה אינה מקבלת הבקשה.
הזכאות לקבלת מ נות מכסה במסגרת הליכי ניוד נבדקת במועד בו מתבצע הליך הניוד.

.2

החלטה בעניין הקצאת תוספת מכסה.
החלטה – לאור ההתקדמות שהוצגה ,מאשרת הועדה המשך ייצור באתר הקיים ואת תוספת
המכסה שנשמרה לזכות היצרן משנת .1127

.6

החלטות שונות בעניין עדכון רישום מכסה
החלטה  -מאושר עדכון רישום המכסה כמבוקש ,לאור פטירת היצרן ולאחר שנבדקה עמידה
בתנאים הקבועים בסעיף (3ג) לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א .1122 -
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.3

אישור שותפות בין  1יצרנים
החלטה – הבקשה לשותפות נדחית היות והמרחק בין היצרנים עולה על  71ק"מ ועל פי תקנות
תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  ,112/ -לא ניתן לאשר הבקשה.

.8

אישור שותפות בין  /יצרנים ממושב פדויים
החלטה – מאושרת השותפות בכפוף להצגת אישור רישומה אצל רשם השותפויות ,הצגת הסכם
שותפות חתום על ידי הצדדים ועמידה בתנאים הנדרשים לשיווק חלב לאותה מחלבה.

.9

אישור שותפות בין  7יצרנים ממושב אחיהוד
החלטה  -בשלב זה לא ניתן לאשר הבקשה .על היצרנים להציג בקשה מפורטת לאישור שותפות
והסיבות לבקשה וכן להציג טיוטת הסכם בין כל ארבעת היצרנים המבקשים להקים השותפות
ביניהם.

 .21אישור שותפות בין חברי אגודה יצרנית
דיון והחלטה  -בהתאם להחלטת הועדה בעניין זה ,אין מניעה להכיר מחדש בחברי האגודה כיצרני
חלב ולאשר להם להמשיך את ייצור החלב ביניהם בדרך של שותפות יצרנים .יחד עם זאת ,נדרשים
שינויים בהסכם השותפות שהוצג על ידי הצדדים.
 .22בקשה לבחינת אפשרות לקבלת תוספות מכסה
דיון והחלטה -
בדיקת זכאותם של היצרנים לתוספות מכסה נעשתה בהתאם לכללים המחייבים בתקנות קביעת
מכסות חלב ולכן החלטת הועדה באשר לתוספת המכסה משנת  ,112/עומדת בעינה והיצרנים
אינם זכאים לתוספת שחולקה .בעניין הזכאות של היצרנים לקבלת מנת מכסה נוספת בהליך ניוד
מכסות של יצרנים קטנים ,הועדה מוצאת כי היות ובשנת  112/היצרנים עמדו בייצור מכסתם ואכן
נראה שיפור משמעותי בייצור החלב על ידם ,יש מקום ,לפנים משורת הדין ,לחשב את החלק
היחסי מתוספות המכסה שניתנו להם בשנת  1127לרבעון הרביעי בלבד רק לעניין הזכאות לקבלת
מנת המכסה בסבב השלישי.
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