ועדת המכסות

המועצה לענף החלב בישראל  -ייצור ושווק (חל"צ)
ל' כסלו ,תשע"ה
 22דצמבר2102 ,
02-508-00

מועצת החלב

החלטות ישיבת ועדת מכסות (חלב בקר) מיום 7.11.14
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;
.0

אישור פרוטוקול ישיבה מיום 05400402
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה.

.2

בקשה בעניין אופן הקצאת מכסה לחברים באגודה יצרנית שקיבלו היתר לשותפות בין יצרנים
החלטה – מכסת החלב שהוקצתה ל אגודה תחולק באופן שווה בין החברים אשר יוכרו כיצרני חלב ולכל
יצרן תהא הזכות במכסת החלב שלו בלבד .כל יצרן יהיה זכאי לתוספות מכסה בהתאם לכללים שייקבעו
בתקנות מעת לעת .כמו כן ,מאושרת בקשת היצרנים להצטרף לרשימת הזכאים לקבלת מכסה במסגרת
הליך ניוד מכסות של יצרנים קטנים.

.3

הליך ניוד רבעוני מספר  - 2עדכון
פורסם הליך רבעוני במסגרתו ניתן להגיש בקשות עד סוף חודש דצמבר  2102והעברת המכסות של היצרנים
הפורשים תתבצע החל מיום .04042108

.2

החלטה בעניין שותפות  -תוספות במצב של תת ביצוע
החלטה – נדחתה בקשת היצרנים היות ובשנים  2103 + 2102היצרנים היו בתת ביצוע .היצרנים אינם
זכאים לתוספת המכסה שניתנה בשנת  2102וכן לקבלת מכסה במסגרת הליך ניוד של יצרנם קטנים בשנת
 2102בלבד.

.8

בקשה לאישור שותפות של  2יצרנים מאותו מושב ,פדויים
החלטה – ניתן אישור עקרוני להקמת שותפות בין  2יצרנים ,בכפוף לסיכום ביקור של מדריך שה"מ
לבחינת הטיעונים שהוצגו ובכפוף לאישור הסכם שותפות בין היצרנים שיכלול את כל הפרטים המנויים
בתקנה (21ג) לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד –  ,2102על ידי ועדת המכסות.

.6

רשימת יצרנים הזכאים לאומנה
החלטה – לאור התקנת התקנות והשינוי בקריטריונים שנקבעו לזכאות ,ולאור חלוף הזמן מעריכת
הרשימה והשינויים הרבים בהרכב היצרנים בשנים אלו ,רשימת היצרנים הזכאים תעודכן החל מיום
 04042108ותפורסם באתר המועצה.

.7

בקשה לקבלת מכסה במסגרת אומנה
החלטה  -לאור החלטת הועדה בסעיף  5לעיל ,זכאותו של היצרן תיבחן ותיקבע בהתאם לתקנות תכנון
משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  2102 -ועל בסיס מיקומו ברשימה שתיערך בתחילת שנת .2108

.5

בקשה לאישור שותפות של  3יצרנים
החלטה – הסכם השותפות שהוצג אינו כולל את הפרטים הנדרשים לצורך אישור שותפות ולכן בשלב זה
לא ניתן לאשר השותפות.
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.9

בקשה לאישור שותפות
החלטה – הועדה מאשרת השותפות החל מחודש דצמבר  2102בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם שהוצג בין
היצרנים ובכפוף להצגת אישור של רשם השותפויות בדבר רישום שותפות שאינה מוגבלת.

.01

החלטה בעניין גובה המכסה לניוד
החלטה – בהתאם לתקנות (8ב) ו – (02ב) לתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים  2102עד 2106
ומדיניות הפיתוח לשנת  2102בענף הבקר)(הוראת שעה) ,התשע"ד  ,2102 -המכסה המאושרת להעברה היא
המכסה שנקבעה ליצרן בשנת  2102בלבד.

.00

בקשה להארכת היתר אומנה
החלטה – מאושרת אומנה לשנה נוספת .יש להבהיר ליצרן כי לא ניתן להאריך אומנה מעבר ל –  3שנים.

.02

יצרנים חדשים  -עדכון והחלטה

.03

בקשה להעברת מכסה באופן זמני
החלטה – בטרם העברת המכסה יש להזמין את המבקש לדיון על מנת לבחון עמידתו בתנאים הנדרשים
בסעיף (7ג) לחוק תכנון משק החלב ,התשע"א – .2100

.02

העברת מכסה
החלטה – מאושרת העברת המכסה בהתאם לתקנה  38לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב),
התשע"ד  .2102 -יש להציג הסכם שותפות מתוקן לאישורה של ועדת המכסות.

.08

בקשה להעברת מכסה
החלטה – יש לרשום את המכסה באופן זמני על שם המבקשת בהתאם לתקנה  32לתקנות לתקנות תכנון
משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  .2102 -עליה להציג אישור זכויות במשק וכן הסכם שותפות
מתוקן ,לצורך המשך הקצאת המכסה.

.06

פגישה עם יצרנים שלא התקשרו עם מחלבות
הובהר ליצרנים כי לצורך המשך הקצאת מכסה ,עליהם להציג הסכם התקשרות עם מחלבה מאושרת.
מועצת החלב ו4או ועדת המכסות אינן יכולות לחייב מחלבה להתקשר עימם.
יחד עם זאת ,נמצא כי יש מקום להפנות ליצרנים מדריכים של שה"מ ,של התאחדות מגדלי בקר ושל
מועצת החלב ,לצורך הכנת תכנית עבודה לשיפור איכות החלב במשק.

.07

בקשה לקבלת תוספת מכסה משנת .2102
החלטה – לא ניתן לקבל הבקשה .קביעת תוספת המכסה לשנת  2102קבועה בתקנות תכנון משק החלב
(העברת מכסות בשנים  2102עד  2106ומדיניות הפיתוח לשנת  2102בענף הבקר)(הוראת שעה) ,התשע"ד -
 .2102בבחינת נתוני הייצור של היצרן ,הוא אינו זכאי לתוספת המכסה בשנת .2102

.05

בקשה לשותפות
החלטה – לא ניתן לאשר הבקשה במסגרתה מבוקש כי יינתן היתר לשימוש משותף במכון חליבה של
למעלה משבעה יצרנים וזאת בניגוד לתקנה (28ב)( )2לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב),
התשע"ד .2102 -

כתובת הועדה ,במשרדי מועצת החלב :דרך החורש  ,4יהוד  ,00155ת.ד79 .
טל' 7004905-50 :פקס7004900-50 :

