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(ישיבה מספר )5/12
חברי הועדה:
משקיף:
משתתפים נוספים:

מיכל קראוס ,הלל מלכה ואהוד אלפרט
פרץ שורק
אלי ג'ורנו ,עו"ד עילית סקפה לנדאו ,דורית אשכנזי

להלן הנושאים שהועלו לדיון;
 .1אישור פרוטוקול ישיבה מיום 92/3/9102
הפרוטוקול אושר ונחתם על ידי חברי הועדה הנוכחים.

 .9אישור בקשות בדוא"ל מיום  1///9112ומיום  ,9///9112כמפורט להלן:
(א) בקשה להארכת מועד סגירת רפת של יצרן פורש בשלושה שבועות.
(ב) בקשות לקבלת הארכת מועד להעברת תשלום עבור מנת מכסה בהליך העברת
המכסות האחרון.
החלטות הוועדה:
(א) הבקשה אושרה ועל היצרן לסיים את הפעילות ברפת לא יאוחר מיום .91///9112
הודעה נמסרה למחלבה.
(ב) הבקשות לדחיית מועד העברת התשלום נבחנו על ידי הוועדה ונוכח הנסיבות
שהובהרו ,לפיהן היצרנים קיבלו אישור להלוואות אך העברת הכספים התעכבה ,אישרה
הוועדה הארכת מועד להעברת התשלום ,עד ליום .15///9112

 .3המשך דיון בעניין הפחתת מכסה בגין תת ביצוע מתמשך משנת 9112
בהמשך לישיבה קודמת ,הועברה לבדיקתו וחוו"ד של הלל מלכה שביקר במקום.
החלטה – היות ונמצאים בתת ביצוע משמעותי ולא ברור האם יעמדו במכסה גם השנה,
אין מקום בשלב זה להחזיר את ההפחתה אך יש מקום להאריך את הזכאות במכסה
שהופחתה עד סוף שנת  .9112אם יחרוג מייצור עוד השנה ,עליו לפנות לקבלת החזר
המכסה.

 ./בקשה של יצרן לקבלת תוספת מכסה
דיון והחלטה  -בשלב זה ,לא ניתן להיעתר לבקשה .לוועדה אין אפשרות לחלוקת תוספת
מכסה שאינה במסגרת תוספת המכסה הארצית ובהתאם לתקנות מדיניות הפיתוח
שנקבעות לעניין זה.
יצוין כי בשנת  ,9112נקבעה תוספת מכסה והוקצתה בהתאם לתקנות מדיניות הפיתוח
לשנה זו.
 .5בקשה של יצרנים שהחלו בייצור חלב לפני שנה לקבלת הסכם עקרוני להקמת שותפות
רקע  -היצרנים החלו בייצור חלב בחודש מאי .9112
החלטה – היות וחלפה כמעט שנה מתחילת הייצור העצמאי על ידי היצרנים ,הם רשאים
לפנות לוועדה בבקשה לשותפות בצירוף טיוטת הסכם שותפות.
 .6הארכת מועד להצגת היתר בנייה של יצרנים חדשים
רקע  -יצרנים חדשים שקיבלו זכאות בשנת  9116נדרשו להציג היתר בנייה עד ליום
( 1///9112לאחר שניתנה להם הארכת מועד) .ליצרנים חדשים שלא הגישו בקשה
להארכת מועד נוספת ,נשלחה תזכורת ביום .96/3/9112
נערך דיון בבקשות שהתקבלו להארכת מועד.
 .7דיון בעניין הפחתות מכסה 9112
לפנינו רשימת יצרנים 31 ,במספר ,שקיבלו הודעה על כוונת הוועדה להפחית את מכסתם
לאור נתוני הייצור שלהם ולפי תקנה (6א) לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות
חלב) ,התשע"ד .911/ -
יצוין ,כי ישנם יצרנים שעל אף שנתוני הייצור שלהם אפשרו הפחתת מכסה לפי תקנה
(6א) כאמור ,החליטה הוועדה כי הנסיבות אינן מצדיקות הפחתה בשלב זה ויצרנים אלו
קיבלו מכתב עדכון בעניין.
הוועדה דנה בכל מקרה לגופו בהתאם לנתוני הייצור של כל יצרן ברשימה והטענות
שהועלו על ידו לעניין זה.

