ועדת המכסות

המועצה לענף החלב בישראל  -ייצור ושווק (חל"צ)
כ"ב טבת ,תשע"ה
 31ינואר5132 ,
32-13-33

מועצת החלב

החלטות ישיבת ועדת מכסות (חלב בקר) מיום 5055151510
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;
.3

אישור פרוטוקול ישיבה מיום 5143545131
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה.

.5

המשך דיון בעניין הארכת היתר שניתן לחליבה משותפת
הועדה משהה שוב את החלטתה לצורך עיון בפניית היצרנים והזמנתם להשמיע טענותיהם.
לצורך כך ,מוארך בשלב זה ,פעם נוספת ,ההיתר לשימוש המשותף במכון החליבה עד ליום .34145132

.1

מכסה לאומנה ליצרן חדש
החלטה  -על היצרן להציג אישור של מנהל מקרקעי ישראל בעניין העברת השטחים .כמו כן ,על היצרן
להבהיר האם היתר הבנייה שהוצג ,הינו ביחס לשטח שבו הזכויות עתידות לעבור ליצרן החדש.
לאחר העברת הזכויות והצגת היתר הבנייה כנדרש ,תוקצה מכסה התחלתית לייצור באומנה בהתאם
למתווה שנקבע להקמת הרפת.

.1

בקשה להחזר גריעה
דיון – מדובר בשיפור שמשמעותו ייצור של המכסה כמעט במלואה כאשר בשנה זו ניתנה להם גם תוספת
מכסה.
החלטה – בנסיבות שפורטו לעיל ,הוחלט כי יש מקום להחזיר את הגריעה החל מיום .34345132

.2

הליך ניוד רבעוני  – 1עדכון
דווח – ההליך הסתיים ביום  1343545131בהתאם להודעה על פרסום הליך ניוד רבעוני מספר .1
סה"כ היקף היצע –  3,311,111ליטר.
סה"כ ביקוש למכסה –  31,101,111ליטר.
כל אחד מהמבקשים זכאי ל –  6.07%מהמכסה שביקש.
 5בקשות הגיעו אחרי המועד שנקבע ( 5בקשות באותו יום אחרי השעה ו –  1בקשות הגיעו בדואר רשום
ביום ראשון – .)14345132
החלטה  -בעניין בקשות שהגיעו לאחר המועד שנקבע ,כפי שנמסר ליצרנים עם פרסום ההליך ,לא ניתן
להתחשב בבקשות שהגיעו לאחר המועד שנקבע ולכן אין לקבלן.
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.7

בקשה להעברת תוספת מכסה בהליך ניוד החל מיום 34345132
החלטה – הועדה מאשרת הבקשה .היצרן מבקש לדחות את קבלת תוספת המכסה בשל החשש כי לא יעמוד
בייצור מכסה זו בשנת  .5131היות וקבלת החלק היחסי של המכסה עוד בשנת  5131הינו הטבה הניתנת
ליצרנים כאשר בפועל מועד קבלת המכסה הוא אכן בסוף השנה ואין ליצרן הזדמנות אמיתית לייצר תוספת
זו ,אין מניעה לקבלת הבקשה.

.6

אישור אומנה ליצרן חדש
החלטה – לאור כמו המכסה המבוקשת לאומנה ,מאשרים הבקשה.

.0

אישור שותפות של  1יצרנים
רקע  -מדובר בשותפות קיימת של  5יצרנים המבקשים לצרף יצרן נוסף כשותף עימם.
החלטה – אושר עקרונית בכפוף לתיקונים והתאמות הנדרשות בהסכם השותפות בהתאם לחוק תכנון משק
החלב ,התשע"א –  .5133השותפות תחל לאחר הצגת הסכם חתום ורישומה של השותפות אצל רשם
השותפויות.

.9

החלטות בעניין המשך הקצאת מכסה "זמנית" לשנת  - 5132המשך דיון.

.31

יישום החלטה בעניין הפחתת מכסה
החלטה – ניתנת בזאת דחייה נוספת של  71ימים להצגת אישור רשמי בדבר ויתור הזכות למכסת חלב על
ידי היצרנים מהם הועברה המכסה .עליהם להציג אישור במקור ,חתום על ידי כל הצדדים הנוגעים לעניין.
במידה ולא יוצג אישור כאמור ,תועבר המכסה לזכאים בהתאם להחלטת ועדת המכסות מיום 3043345131

.33

בקשה להעברת מכסה עקב פטירת היצרן
מדובר בשותפות של  1יצרנים .קיבלנו אישור על העברת הזכויות במשק וכן אישור מדריך על כך שהמבקש
מקיים את יתר התנאים הקבועים בסעיף (6ג) לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א – .5133
החלטה – מאושרת העברת המכסה כמבוקש.

.35

הזמנת יצרן להופיע בפני ועדת המכסות ,לבקשתו
החלטה  -הועדה שמעה טיעוני היצרן ובחנה אותם פעם נוספת .יחד עם זאת ,הועדה אינה מוסמכת לשנות
את החלטה ,עליה הוגש ערר בפני ועדת הערר.

.31

הזמנת יצרן להופיע בפני ועדת המכסות ,לבקשתו
החלטה  -בחינת הזכאות לקבלת תוספות המכסה המבוקשות ,נעשית בהתאם לתנאים שנקבעו בתקנות
מדיניות הפיתוח ולאחר שנבחנו הטענות בשם היצרנית ,לא ניתן לקבל הבקשה.
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