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מועצת החלב

החלטות ישיבת ועדת מכסות (חלב בקר) מיום 1041141514
נוכחים ,חברי הועדה:

מיכל קראוס ,גבי עדין ואהוד אלפרט.

משקיף :שחר אור גבע ופרץ שורק
משתתפים נוספים :איציק שניידר ,דורית אשכנזי ועו"ד עילית סקפה לנדאו.
להלן הנושאים שהועלו לדיון;
אישור פרוטוקול ישיבה מיום 943545132
.3
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה.
.5

בקשה להמשך חליבה משותפת לאחר פרישת יצרן
החלטה  -הועדה מאשרת הבקשה בכפוף להצגת הסכם שימוש במכון החליבה על ידי המבקשת ובצירוף
תשריט של מבנה הרפת ומכון החליבה.

.1

בקשות להארכת מועד סגירת רפת
דיון – מחירי הבקר כשלעצמם אינם מצדיקים הארכת מועד להמשך ייצור לאחר פרישתו של יצרן מייצור
חלב .באשר לטענה כי בשל תקלה בשו"ט לא התקבלו תוצאות בדיקה ,לא הוצגו על כך אסמכתאות.
החלטה – לא נמצאה הצדקה לקבלת הבקשות .יחד עם זאת ,לפנים משורת הדין ניתנת דחייה לסגירת
הרפת עד ליום .1343545132
יש לעכב את תשלום מענק הפרישה עד לסגירת הרפת.

.2

בקשה להארכת אומנה בשנה נוספת
רקע  -היצרנים נמצאים באומנה החל משנת  5132ומבקשים הארכה לשנה נוספת  -רצ"ב הבקשה.
היתר האומנה ניתן בשל סיבות בריאותיות של היצרן אשר נותרו ללא שינוי ומסיבה זו מבוקשת הארכה.
החלטה – מאושרת אומנה לשנה נוספת .יש להבהיר ליצרן כי לא ניתן להאריך אומנה מעבר ל –  1שנים.

.2

עדכון בדבר הגשת ערר על החלטת הועדה בעניין הקצאת מכסה בשל נסיבות מיוחדות

.6

פרסום החלטות ועדת ערר והחלטות בערעור על החלטת ועדת הערר.
החלטה – יש לפרסם את החלטות ועדת הערר והחלטות בערעור באתר מועצת החלב.

.7

בקשה לפירוק שותפות
החלטה  -מקבלים את בקשת היצרנים והחל מיום  34345132תפורק השותפות.
הודעה תישלח ליצרנים ולמחלבה הקולטת.

.8

בקשה לקבלת מכסה במסגרת אומנה
החלטה  -קביעת תוספת מכסה זמנית ליצרן במסגרת היתר אומנה ,נעשית בהתאם לתקנה  59לתקנות
תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  .5132 -בהתאם להחלטת הועדה מיום ,943545132
תעודכן רשימת היצרנים המקבלים ביום  .34345132המבקש יהיה זכאי לקבלת מכסה במסגרת אומנה,
בהתאם למיקומו ברשימה ועל בסיס התקנות.
הנימוקים שהציג המבקש אינם מצדיקים שינוי בעניין זה.
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.9

החלטה בעניין המשך הקצאת מכסה "זמנית" לשנת - 5132
רקע  -ישנם מקרים בהם בטרם העברת הזכויות במשק החקלאי נרשמה המכסה באופן זמני על שם היצרן
הממשיך .על פי תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,הדבר מתאפשר בעת פטירתו של יצרן
כאשר ביצרן הממשיך מתקיימים יתר התנאים הקבועים בסעיף (7ג) לחוק.
בתחילת החודש נשלח מכתב לכל היצרנים שהוקצתה להם מכסה באופן זמני ,על מנת לקבל עדכון בדבר
רישום הזכויות שלהם במשק החקלאי .בישיבה קודמת נערך דיון בעניין זה לגבי חלק מהיצרנים.
בישיבה זו הוצגו נתונים ביחס ליצרנים נוספים.

.31

בקשה להעברת מכסה לאחר רישום זכויות במשק
דיון  -המכסה נרשמה באופן זמני על שם היצרנית על אף שלא הוצג אישור זכויות בקרקע אך הוצגה עמידה
ביתר התנאים הקבועים בסעיף (7ג) לחוק החלב .כעת הוצג אישור זכויות על שם היצרנית.
החלטה – יש להקצות ליצרנית מכסה לשנת  5132כיצרנית רשומה.

.33

רשימת יצרנים זכאים לקבלת מכסה במסגרת הליך ניוד מסלול א'
החלטה – מקבלים את המלצת ועדת המעקב.
המשך העברת המכסה בהליך ניוד של יצרנים קטנים ,בהתאם לתקנות ,תתבצע באופן הבא :תיבחן פעם
נוספת זכאותם של היצרנים שמקומם ברשימה קודם למקום שאנו נמצאים בו ברשימה היום .יצרנים אשר
לא היו זכאים כלל לקבלת מנות מכסה בשלושת הסבבים ויעמדו בתנאי הסף על פי בדיקה שתיערך החל
מיום  ,34345132תינתן להם אפשרות לקבלת מנת מכסה בטרם תינתן אפשרות ליצרנים הבאים ברשימה.

.35

היתר לשימוש משותף במכון חליבה
בהמשך להחלטת ועדת המכסות מיום  ,3843345132הוזמן היצרן להציג טענותיו בטרם קבלת החלטה.

.31

פגישה עם יצרן בהמשך להחלטת ועדת המכסות מיום  3843345132בעניין המשך הקצאת המכסה לשנת
.5132
החלטה  -בהתאם לתקנה  12לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  ,5132 -בדבר
העברת מכסה בעקבות העברת הזכויות במשק ,הרי שהעברה כאמור יכולה להיעשות רק לאחר העברת
מלוא הזכויות במשק על שם היצרן הממשיך .במקרה זה ,העברת המכסה באופן זמני נעשתה בטרם
כניסתן של התקנות לתוקף ונעשתה באופן זמני עד סוף שנת  5132בלבד.
אשר על כן ,בהמשך להחלטת ועדת המכסות בעניין המשך הקצאת המכסה לשנת  ,5132הרי שמכסת החלב
תמשיך להירשם על שם היצרן הרשום.
יחד עם זאת ,לאחר שהועדה שמעה את טענות היצרן ובנו ,המנהל בשמו את הרפת ,מחליטה הועדה לרשום
את שם הבן לצד היצרן הרשום למשך  61ימים נוספים ,עד ליום  ,34145132על מנת לתת לוועדה שהות
לבדיקת הטענות שהועלו בפניה.
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