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החלטות וועדת מכסות (חלב בקר) בשיבתה מיום 81.12.8102
(ישיבה מספר )1181/
חברי הועדה:
משקיף:
משתתפים נוספים:

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

להלן הנושאים שהועלו לדיון;
.1

אישור פרוטוקול ישיבה מיום  02/10/8102ופרוטוקול ישיבה בדוא"ל מיום .01/0/8102
הפרוטוקולים אושרו ונחתמו על ידי חברי הועדה הנוכחים.

.9

עדכון הליך העברת מכסות ובקשות שונות
רקע  -ביום  58/8911/הסתיים הליך העברת מכסות עם ביקוש העולה על היצע המכסות
להעברה ועל כן הסתיים במחיר ראשוני של  9.2ש"ח לליטר .באותו השבוע נשלחו לכל
היצרנים המבקשים הודעות בדבר סיום ההליך ,היקף המכסה שעליהם לרכוש והמועד
האחרון להעברת התשלום  .9/8/8911/ -כמו כן ,נשלחו הודעות ליצרנים הפורשים כי
עליהם להפסיק את ייצור החלב בתוך  21ימים.
א .הארכת מועד העברת תשלום .התקבלו במשרדנו מספר פניות להאריך את מועד
התשלום לתחילת ספטמבר.
החלטה – מועד התשלום יוארך לכלל היצרנים המקבלים ,עד ליום .282811/
הודעה תישלח לכלל היצרנים שהשתתפו בהליך.
ב .בקשה לביטול בקשת פרישה לאחר המועד הקובע ולאחר העברת המכתבים -
על אף שהדיון בעניין זה מתייתר נוכח הודעה טלפונית מטעם היצרן לפיה הוא חוזר
בו מבקשתו לבטל את פרישתו מייצור חלב ,הרי שיש מקום לציין כי בהתאם לתקנה
29טו לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) ,התשע"ד  ,9111 -לא ניתן
לבטל בקשה לפרישה מייצור חלב לאחר שניתנה ליצרנים המקבלים הודעה לפי
תקנה 29יב ,כפי שנעשה במקרה זה ולכן לא ניתן לקבל בשלב זה בקשה לביטול
בקשת פרישה אף מטעמים מיוחדים.

.2

בקשה להתחלת ייצור לאחר אומנה וקבלת היתר לחליבה משותפת
החלטה – הוועדה מקבלת את בקשת היצרן להתחיל בייצור חלב עצמאי לכל המאוחר
בתחילת  .9112באשר לחליבה משותפת ,על מנת לקבל היתר כאמור ,על היצרן להעביר
טיוטת הסכם וכן תשריט שבו יופיע מיקום הרפתות ומכון החליבה.

.1

תקנות מדיניות הפיתוח לשנת 8102
רקע  -לפני כשבוע אושרו בכנסת תקנות מדיניות הפיתוח לשנת  911/ולאחר פרסומן
ברשמות ניתן יהיה להקצות את תוספות המכסה לשנת .911/
דיון במקרים מיוחדים .

.5

תוספות לבתי ספר חקלאיים  -חוו"ד של מדריך שה"מ
בתקנות מדיניות הפיתוח לשנת  911/נקבעה תוספת מכסה ליצרנים קיימים שהם בתי
ספר חקלאיים (השלמה להיקף מכסה של  211,111ליטרים) ,בכפוף לכך שתתקבל מהם
תכנית לביצוע ההשקעות הנדרשות לייצור מנת המכסה הנוספת או חוו"ד של מדריך
שה"מ כי הוא אינו נדרש להשקעות נוספות לצורך ייצור מנת המכסה לה הוא זכאי.
רשימת בתי הספר החקלאיים שמכסת החלב שלהם נמוכה מ  211,111 -ליטרים תועבר
לגבי עדין להמשך טיפול.

.6

בקשה של יצרני חלב לקבלת תוספות מכסה מיוחדות לשנת 8102
החלטה – לוועדה אין סמכות להקצות תוספות מכסה מעבר לתוספות שנקבעו בתקנות
מדיניות הפיתוח.
יחד עם זאת ,הוועדה מקדמת תיקון של התקנות בעניין מתן היתר אומנה במקרים של
מחלה בעקבותיה הוטל הסגר על רפת או איזור ,כך שיצרנים כאמור יוכלו לייצר את
המכסה שלא יוצרה על ידם במהלך השנה.

.7

שפיכת חלב בחגים -
איציק שניידר – מעדכן את הוועדה כי צפויה שפיכה של כ –  6מיליון ליטר בתקופת
החגים.

