ועדת המכסות

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

כ"ז חשון ,תשע"ו
 9נובמבר5102 ,
02-657-00

החלטות וועדת מכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 5.00.5602
נוכחים ,חברי הועדה :מיכל קראוס ,גבי עדין ואהוד אלפרט.
משקיף :לא הגיע.
משתתפים נוספים :דורית אשכנזי ועו"ד עילית סקפה לנדאו.
להלן הנושאים שהועלו לדיון;
 .0אישור פרוטוקול ישיבה מיום 5050655602
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי ה חברים.
 .5בקשה לביטול החלטה בעניין העברת מנת מכסה בהליך ניוד - 2
דיון החלטה – הועדה בחנה את דבריו של ב"כ היצרנית.
לאחר בחינת מכלול הנסיבות ,הועדה אינה מוצאת מקום לקבל את בקשת היצרנית להעברת
מנת המכסה ,בניגוד להחלטתה מיום  95755602ולכן החלטת הועדה בעניין היצרנית ,כפי
שהתקבלה ביום  ,5050655602נשארת בעינה.
יצוין ,כי החלטת ועדת המכסות מיום  69995102נוגעת למספר יצרנים אשר לא העבירו את
התשלום במועד ולכן בוטלה הזכות שלהם לקבלת מנות המכסה במסגרת הליך הניוד.
 .3בקשה לביטול החלטה בעניין העברת מנת מכסה בהליך ניוד - 2
החלטה  -הועדה אינה מקבלת את בקשת היצרן מהטעמים שפורטו לעיל .היצרן רשאי להשתתף
בהליך הניוד הקרוב.
 .4יצרנים חדשים  -דיון והחלטה על המשך זכאות לקבלת מכסת חלב וכן דיון בעניין המשך
בקשות לאומנה לשנת 5600
ההחלטות התקבלו על בסיס המצב שהוצג על ידי כל הזכאים לקבלת מכסה ובהתאם למתווה
שניתן להם להקמת רפת במשקם.
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 .2בקשה לאישור הסכם חליבה משותפת
החלטה  -באופן עקרוני ועל בסיס הצגת טיוטת ההסכם ,מאשרת הועדה את הקמת הרפת צמוד
לרפת קיימת ,על מנת שיוכלו לבצע חליבה משותפת במכון החליבה הקיים.
עליהם להעביר הסכם מתוקן וחתום על ידי הצדדים ,בצירוף תשריט של הרפתות ומכון החליבה.
 .0דיון בעניין הקצאת מכסות שהוחזרו מיצ רנים שפרשו מייצור חלב ולא היו זכאים להעביר את
מנות המכסה שקיבלו במסגרת מתווה לוקר
רקע – בידנו  0.1מיליון ליטר אשר הועברו בהתאם למתווה לוקר ,בהליך ניוד מכסות (מסלול א')
מיצרנים פורשים קטנים ליצרנים קטנים אחרים .היות והיצרנים אליהם הועברה המכסה
החליטו לפרוש מייצור חלב בטרם חלפו  2שנים ,מכסה זו הוחזרה מבלי שהיו זכאים להעבירה.
בדיון שהתקיים בעניין זה בועדת המעקב ,סוכם כי מכסה זו מיועדת להעברה ליצרנים קטנים
(שמכסתם מתחת ל –  611,111ליטר) אחרים בלבד.
יש לבחון באיזה אופן מוצע להעביר מכסה זו.
החלטה -
על מנת להימנע מהליך של התקנת תקנות לצורך חלוקת המכסה ,יש לבחון אפשרות של המשך
הליך הניוד לפי מתווה לוקר (מסלול א') ,ולקבל החלטה באשר להעברת הכספים שיתקבלו מניוד
מכסה זו כהשתתפות בייעוץ וליווי כלכלי לרפתות קטנות.
במידה ולא ניתן להפנות מכסה זו להליך הניוד הקיים ,יש לפעול להתקנות תקנות לצורך הקצאת
המכסה ליצרנים קטנים מהקטן לגדול עם אפשרות של מדרגות בהיקף המכסה שתחולק.
מוצע כי התקנות יהיו ביחס למכסה שנצברת עד סוף שנת  5102בלבד וכל מכסה שתצטבר לאחר
מכן ,חלוקתה תהיה ליצרנים קטנים בהתאם לתקנות שייקבעו את אופן חלוקתן.
 .9הליך ניוד רבעוני מספר – 0
החלטה  -אין מקום לעכב את הליך ניוד המכסות ויש לבצעו בהקדם.
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