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החלטות וועדת מכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 0.00.8102
(ישיבה מספר )11811
חברי הועדה:
משקיף:
משתתפים נוספים:

מיכל קראוס ,הלל מלכה ואהוד אלפרט
פרץ שורק (חסר)
עו"ד עילית סקפה לנדאו ,דורית אשכנזי

להלן הנושאים שהועלו לדיון;
 .1אישור פרוטוקול ישיבה מיום 01/01/8102
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה הנוכחים.
 .8תוספת מכסה מיוחדת ליצרנים מושביים קיימים
רקע  -בתקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת  9111בענף הבקר ובענפי
הצאן)(הוראת שעה) ,התשע"ח  ,9111 -נקבע בתקנה  7כי וועדת המכסות תקצה מכסה
בהיקף כולל של  1מיליון ליטרים ,ליצרנים מושביים קיימים המעסיקים במשקם את
בנם8תם או בני זוגם.
ביום  98289111פורסמו התקנות ברשומות וביום  38289111פורסמו על ידנו במסגרת
"החלב שלנו" בצירוף מכתב הבהרה ליצרני החלב ,כיצד מגישים את הבקשה לקבלת
התוספת האמורה ,לרבות טופס הצהרת רו"ח ,וכי את הבקשות יש להגיש עד ליום
( 1181189111זאת על פי התקנות).
תזכורת בעניין זה פורסמה ב"חלב שלנו" ביום  1181189111ולאחר מכן ,ביום האחרון -
 ,1181189111נשלחה תזכורת לכלל היצרנים המושביים בהודעת .sms
סה"כ התקבלו  119בקשות  177 -בקשות התקבלו במשרדנו במועד ,ו  1 -בקשות הגיעו
לאחר המועד.
בדקנו את הבקשות ומקום שבהם היו חסרים פרטים ו8או נדרשה הבהרה ,פנינו ליצרנים
לקבלת החסר.
 91בקשות נפסלו בשלב מקדמי היות ולא עמדו בתנאי הסף הנדרשים  -הודעה נשלחה
ליצרנים ושניים מתוכם הגישו בקשה לעיון חוזר בוועדה ,כפי שתובא להלן.
רצ"ב קובץ מפורט של כלל הבקשות .נדון להלן במספר בקשות שקיים ספק בדבר
עמידתם בתנאים הנדרשים.
מובהר ,כי יש מקום להבהיר שיש להסדיר רישום שותפויות כחברה.

להלן פירוט הבקשות בהן נדרש דיון הוועדה:

 .3בתי ספר חקלאיים  -בהמשך לישיבה קודמת  -עדכון
מיכל – הובא לידיעתנו כי היצרנים שקיבלו תוספת מכסה נדרשו לשלם לבית הספר
שפרש כסף על מנת שיוכלו להמשיך להחזיק במכסה.
החלטה  -יש להוציא מכתב ליוסי אלימלך עם העתק ליצרנים ,לפיו המכסה שחולקה
בעקבות פרישת בית הספר ,אינה מצריכה תשלום ואינה מותנית בתשלום כאמור.
 .4תוספות מכסה לבתי ספר חקלאיים בהתאם לתקנות מדיניות הפיתוח
רקע  -בהתאם לתקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת  9111בענף הבקר
ובענפי הצאן)(הוראת שעה) ,התשע"ח  ,9111 -עלינו לתת תוספת מכסה ליצרנים שהם
בתי ספר חקלאיים ,אינם בתת ביצוע מתמשך כהגדרתו בתקנות ומכסתם נמוכה מ -
 211,111ליטרים .התוספת הינה השלמה למכסה כאמור.
פנינו לבתי הספר אשר עומדים בתנאי ,חמישה במספר ,וכולם הציגו אישור של מדריך
שה" מ לפיו לצורך ייצור תוספת המכסה הם אינם נדרשים לבצע השקעות כלשהן ברפת.
החלטה  -יש להקצות לכל בתי הספר את תוספת המכסה כאמור.

 .5פנייה של קיבוץ לביטול שותפות קיימת ובקשתם לקבל אישור עקרוני לשותפות עם
קיבוץ אחר
רקע – מבקשים אישור עקרוני לאשר שותפות עם קיבוץ למרות שהם נמצאים
מרחק של  51ק"מ.
החלטה – לא ניתן לאשר הבקשה בשל המרחק בין שני הקיבוצים.

 .6העברת מכסה בעקבות פטירת יצרן
רצ"ב אישור בדבר העברת הזכויות בקרקע .כמו כן ,בשיחה עם המדריך ,גולן יעקב ,הנ"ל
מאשר כי המבקש מוכר כמי שמתגורר במשק ועוסק בייצור החלב (במסגרת השותפות
המאושרת).
החלטה  -המכסה תירשם כמבוקש .יש לעדכן את הסכם השותפות ורישומה של
השותפות בהתאם ולהעביר אלינו הסכם ואישור עדכון אצל רשם השותפויות.

