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הקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים לשנת 2018
ביום  3.1.18פורסמו תקנות המועצה לענף הלול כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת
 ,)2018התשע"ח( 2018-להלן  -התקנות) .להלן ,בתמצות ,ההוראות העיקריות בנוגע להקצאת מכסות
הטלה למגדלים חדשים לשנת  ,2018בהתאם לקבוע בתקנות.
יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין האמור בהוראות אלו לבין הקבוע בחוק המועצה לענף הלול (ייצור
ושיווק) ,התשכ"ד ( 1963 -להלן  -החוק או חוק המועצה לענף הלול) או בתקנות ,יגבר הנוסח המופיע
בחוק או בתקנות.
א .כללי
בתקנה  5לתקנות נקבע כי ועדת המכסות (להלן  -ועדת המכסות) שהוקמה לפי סעיף  32לחוק
המועצה לענף הלול ,תקבע מכסות אישיות בהיקף של  500,000ביצי מאכל למגדלים חדשים,
בהתאם למפורט להלן:
מכסות בהיקף כולל של עד  65מכסות אישיות למגדלים חדשים ,שיחולקו כך:
 .1עשר מכסות למגדלים חדשים מקרב האוכלוסייה הערבית ,הדרוזית והצ'רקסית בלבד;
 55 .2מכסות יוקצו למגדלי פטם ביישובים שבהם מגדלים מטילות לפי מכסות .מכסה לפי
פסקה זו תיקבע למגדל פטם כאמור בהתמלא כל אלה:
א .הלול המצוי במשקו נמצא במרחק של פחות מ 300-מטר מלול מטילות מאוכלס.
ב .מספר בעלי המכסות בישוב עולה על מספר מגדלי הפטם.
ג .הגידול יתבצע בלול חדש ביישוב שבו מצוי משקו ,במתחם שאינו במשקו של בעל
מכסה אחר.
ד .המבקש הצהיר כי הוא לא יאכלס את הלול בעופות משלוחה שאינה עופות
להטלה ,ואם הוא מגדל בלול עופות משלוחה כאמור הוא יתחייב להפסיק את
הגידול בתום המדגר; "שלוחה" – אחת מאלו :עופות לרבייה ,עופות להטלה או
עופות לפיטום.
 .3על אף האמור ,למגדל פטם שהוא בעל מכסה תיקבע מכסה בהיקף של  250,000ביצי מאכל
שתיווסף למכסתו ובלבד שמתקיימים לגביו יתר התנאים האמורים בפסקה (.)2
ב .תנאי הסף להקצאת מכסות למגדלים חדשים לשנת :2018
 .1המכסה תוקצה אך ורק לתושב ישראל.
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 .2המכסה תוקצה אך ורק לבעלים של קרקע חקלאית שנועדה לשמש לגידול של בעלי חיים
ושניתן לפי כל דין להקים עליה לול לגידול מטילות .לעניין זה "בעלים"  -לרבות מי שזכאי על
פי דין להירשם כבעלים – אם זו קרקע פרטית (במקרה של בעלות משותפת ,נדרש כתב
הסכמה בחתימת כל הבעלים המשותפים להקמת הלול ,מאושר בידי עורך דין) ,וכן בעל זכויות
בנחלה שהוא מחזיק כמשמעותו בסעיף  2לחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש

בקרקע חקלאית ובמים) ,התשכ"ז.1967-
 .3המכסה תוקצה אך ורק למגדל המתגורר מגורי קבע בסמוך לקרקע החקלאית עליה יוקם
הלול ,ואם הוא מחזיק – הוא מתגורר בנחלתו ויקים את הלול בישוב שבו מצויה הנחלה.
 .4המכסה תוקצה אך ורק בתנאי שהמגדל ,או בן זוגו ,לא היה במועד כלשהו קודם לשנת
התכנון ,בעל מכסה לייצור ושיווק ביצי מאכל מכוח החוק ,בעל מכסה מכוח צו הפיקוח על
מצרכים ושירותים (ייצור חלב) ,התשכ"ז  1967 -או מכוח חוק תכנון משק החלב ,התשע"א -
 ,2011למעט מי שנקבעה לו רק מכסת חלב עיזים ומשקו הוכר כמשק סגור.
 .5לא תוקצינה מכסות למגדלים חדשים ביישובים בהם בשל מגבלות וטרינריות לא ניתן לפתח
את השלוחה.
ג.

תנאי סף למימוש המכסה בפועל –
על המבקש לעמוד בהוראות כל דין ,לרבות עמידה באבני דרך לאישור הקמת הלול ,במסגרתן עליו
להמציא אסמכתאות למחלקת תכנון במועצה לענף הלול כי התקדם התקדמות משמעותית
בהשגת האישורים הדרושים ,בקצב סביר ובהתאם למועדים שלהלן:


בתוך  3חודשים על המבקש להתקשר עם מתכנן בנוגע להקמת הלול (מהנדס ,הנדסאי או
אדריכל).



בתוך  3חודשים נוספים על המבקש להגיש בקשה להיתר בניה לוועדה המקומית הרלוונטית.



בתוך  15חודשים נוספים על המבקש להמציא היתר בניה.



בתוך  3חודשים נוספים – על המבקש להראות כי הקים לול בהתאם לחוק התכנון והבניה
התשכ"ה 1965-והתקנות על פיו ,אשר עומד בתנאי חוק רישוי עסקים התשכ"ח1968-
והתקנות על פיו.

ד .הוראות שונות:
 .1ככל שהקצאת מכסה לכל המבקשים העומדים בתנאי הסף ,ובכפוף לאמור בסעיף א' לעיל,
תביא לכך שהיקף המכסה יעלה על היקף המכסה הקבוע בתקנה  5לתקנות ,תפעל ועדת
המכסות בהתאם לאמור בתקנות (5ד) לתקנות.
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 .2ככל שיתברר ,כי מי מהמבקשים לא עמד בתנאי הסף או שאחד מהמבקשים משך את בקשתו,
תתקדם הוועדה לבא ברשימה ,בכפוף לאמור בסעיף  1לעיל.
 .3למען הסר ספק ,הקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים במרום הגליל בהתאם לתקנות ,לא
מקנה זכאות לתשלום סובסידיה בגינה בהתאם להוראות חוק הגליל ,התשמ"ח .1988 -
 .4אין באמור במסמך זה משום הבטחה או התחייבות לכך שיוקצו מכסות חדשות למגדלים
חדשים בשנת  2019ואילך ,בכלל או בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל .הקצאת מכסות
למגדלים חדשים בעתיד ,תתאפשר ,אם בכלל ,בהתאם לעקרונות שייקבעו ע"י שר החקלאות
ופיתוח הכפר ,לאחר התייעצות עם המועצה לענף הלול ,ובהתאם למדיניות ולדין שיחולו
באותה העת.
ה.

אופן הגשת בקשה לקבלת מכסה:
בקשה לקבלת מכסה חדשה לייצור ביצי מאכל לשיווק תוגש על גבי הטופס המצורף לתקנות בשני
עותקים .על המבקש לצרף לבקשה את המסמכים שלהלן:


צילום ת"ז ,כולל ספח ,לרבות של בן /בת זוג ,לפי העניין.



ביחס לקרקע מנהל – חוזה אגודה וטופס "אישור מצב זכויות" מרשות מקרקעי ישראל;
תשריט החלקה ,חתום בידי האגודה או רשות מקרקעי ישראל; אישור האגודה למגורי
המבקש בישוב; טופס מידע להיתר ,חתום בידי מהנדס הוועדה המקומית הכולל היתכנות
להקמת מבנה לול.



ביחס לקרקע פרטית – נסח מלשכת רישום המקרקעין ("טאבו") שהוצא  30ימים לכל
המאוחר לפני מועד הגשת הבקשה; אישור הרשות המקומית בדבר מגורי המבקש בפועל בבית
מגורים הבנוי על הקרקע; אם הבעלות בקרקע משותפת למבקש ולאחרים  -יש לצרף כתב
הסכמה בחתימת כל הבעלים המשותפים להקמת הלול ,מאושר בידי עו"ד; תשריט החלקה
חתום על-ידי לשכת רישום המקרקעין או מודד מוסמך; טופס מידע להיתר ,חתום בידי
מהנדס הוועדה המקומית הכולל היתכנות להקמת מבנה לול.



בנוסף ,ביחס לבקשה של מגדל פטימים לפי תקנה (5א)( )1או תקנה (5א)( – )2אישור מאת
רופא וטרינר ממשלתי בדבר התקיימות התנאי הקבוע בתקנה (5א)(()1א) – בעניין המרחק
מלול מטילות מאוכלס



ניתן לצרף לבקשה מסמכים נוספים ,אשר לדעת המבקש ,יש בהם כדי לסייע בקבלת החלטה
בעניינו .יש לציין על גבי הטופס את שם המסמך ,לרבות הסבר קצר ביחס אליו והטעם
לצירופו.



את הבקשה ,על נספחיה ,יש להגיש למועצה לענף הלול עד ליום ראשון ,ה ,4.03.2018 -לידי
ועדת המכסות בכתובת :המועצה לענף הלול ,רח' קפלן  ,2תל אביב.
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בשאלות ובבירורים ניתן לפנות אל גב' אתי כהן – אגף תכנון וכלכלה בטל' 03-6083279 :או
בפקס.03-6083283 :
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