כ"ד טבת ,תשע"ט
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החלטות וועדת מכסות (חלב בקר) בישיבתה מיום 01.10.8102
(ישיבה מספר )1181/

חברי הועדה:
משקיף:
משתתפים נוספים:

מיכל קראוס,גבי עדין (ממלא מקום של הלל מלכה) ואהוד אלפרט
פרץ שורק
איציק שניידר (חסר) ,עו"ד עילית סקפה לנדאו ,דורית אשכנזי

להלן הנושאים שהועלו לדיון;
.1

אישור פרוטוקול ישיבה מיום  81/12/8102ופרוטוקול החלטה בדוא"ל מיום 6/2/8102
הפרוטוקולים אושרו ונחתמו על ידי חברי הועדה הנוכחים.

.9

עדכון מכסה זמנית כמכסה ברישום קבוע
רקע  -המכסה נרשמה על שם היצרן באופן זמני עד להצגת אישור זכויות בקרקע.
משהוצג אישור כאמור והיצרן עומד בתנאים הנדרשים ,יוסר הרישום הזמני והמכסה
תירשם באופן קבוע.

.3

עדכון בנושא הארכת היתר ליצרן לחליבה שאינו במשקו
החלטה – הארכת מועד נוספת לצורך מעקב עד סוף שנה.

.4

בקשה לצירוף שותף רביעי לשותפות קיימת
דיון  -בהתאם לתקנה (1/ב) לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד -
 ,9114וועדת המכסות רשאית להתיר שותפות של עד  7יצרנים ,מטעמים מיוחדים
שיירשמו ובמידה וכל היצרנים השותפים מתגוררים באותו יישוב או ביישוב סמוך
שהמרחק בין מרכזו לבין הרפת אינו עולה על שלושה ק"מ.
היצרנים מבקשים את אישורה של הוועדה לשותפות על מנת שיוכלו להגדיל הייצור
ברפת על מנת להתייעל כלכלית ולנצל את היתרונות לגודל שמתאפשרים להם ברפת
הקיימת של השותפות.
החלטה – הוועדה מאשרת הבקשה לצירוף שותף רביעי לצורך ההתייעלות בייצור החלב
ובכפוף להמשך עיסוקם של כלל היצרנים בייצור חלב .היצרנים עומדים בתנאים
הנדרשים להקמת השותפות ולצורך אישורה ,עליהם להציג טיוטת הסכם שותפות
לאישורה של הוועדה ולאחר מכן לבצע עדכון בדבר רישומה של השותפות כשותפות
שאינה מוגבלת בהרכב השותפים החדש.

.5

בקשה לשותפות בין  8יצרנים מאותו מושב
רצ"ב טיוטת הסכם בין היצרנים
החלטה – הבקשה מאושרת .לצורך תחילת הייצור בשותפות ,על היצרנים להציג הסכם
שותפות חתום וכן לבצע רישום של שותפות שאינה מוגבלת ברשם השותפות.

.1

היתר לחליבה משותפות בין יצרנים
בפנינו טיוטת הסכם בין הצדדים בצירוף תשריט של המקום.
על פי ההסכם בכוונת הצדדים להתקשר בהסכם חליבה משותפת למשך שנה ,כאשר על
היצרן להקים את הרפת במשקו בחלקה הצמודה לרפת השותפות הקיימת .החליבה
תתבצע במכון החליבה של השותפות .לאחר שנה בכוונת הצדדים להתקשר בשותפות
יצרנים ,בכפוף לאישורה של הוועדה.
החלטה  -הבקשה מאושרת בכפוף להצגת הסכם חתום ותחילת ייצור עד ינואר .9112

.7

בקשה לקבלת תוספת המכסה לשנת 8102
רקע  -בהתאם לתקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת  911/בענף הבקר
ובענפי הצאן)(הוראת שעה) ,התשע"ח  ,911/ -חולקו לאחרונה תוספות מכסה ליצרני
החלב לשנת .911/
החלטה  -על פי נתוני הייצור של היצרנית ,ובהתאם לתקנה  9לתקנות אלו ,היצרנית
אינה זכאית לתוספת מכסה היות ונמצאת בתת ביצוע מתמשך.
על אף שחל שיפור בייצור בשנת  ,911/נתוני הייצור שבאים בחשבון לצורך קבלת
תוספת המכסה הם מכל אחת משלוש השנים הקודמות לשנה השוטפת ולכן היצרנית
אינה זכאית לתוספת מכסה בשנת .911/

./

ביטול בקשה לקבלת מכסה והפחתת מכסה
רקע  -היצרנים הגישו בקשה לקבלת מכסה בהיקף של  911,111ליטרים ,כל אחד,
במסגרת הליך העברת המכסות שהתקיים בחודש אוגוסט .היצרנים קיבלו הודעה כי הם
זכאים לקבל מכסה בהיקף של  14,293ליטרים ,כל אחד ,וכי עליהם להעביר את התשלום
עד ליום  .9/8/מאוחר יותר ,בעקבות בקשות של יצרנים אחרים הוארך המועד לתשלום
לכלל היצרנים עד ליום .382
היצרנים לא העבירו התשלום במועד ובשיחה טלפונית שנערכה איתם הובהרו להם
ההשלכות לכך  -ביטול הבקשה והפחתת מכסתם למשך שנתיים.
לא התקבלה כל פנייה מטעמם.
דיון והחלטה  -בהתאם לתקנה 39יג לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב),
התשע,ד  ,9114 -מבוטלת בקשתם של היצרנים לקבלת מכסה במסגרת הליך העברת
המכסות וכן מכסתם תופחת בשנת  911/ובשנת  9112ב  31,111 -ליטרים (לכל יצרן ובכל
אחת מהשנים) .מנת מכסה שהופחתה כאמור ,נשמרת לזכותו של היצרן ומוקצית לו
מחדש בשנה שלאחר השנה העוקבת להפחתת המכסה.
המכסה שהיצרנים היו זכאים לה בהליך זה ,תועבר להליך העברת המכסות הבא.

.7

יצרנים חדשים  -קבלת זכאות בשנת  - 8106עדכון והחלטות
רקע  -על הזכאים למכסה משנת  9111היה להציג היתר בנייה עד ליום .18118911/
יצרנים שפנו לקבלת הארכת מועד ,נמסרה תשובה פרטנית.
ליתר היצרנים נשלחה הודעה לפיה עליהם להעביר את ההיתר ו8או התייחסות אחרת
בעניין .להלן התייחסות הזכאים למכתב והחלטות בדבר הארכות מועד.

