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לשיווק לייצור ביצי מאכל מכסות בדבר (כללים המועצה לענף הלול תקנות
התשס"ו-2005 ,(2006 בשנת

התשכ"ד-  (ייצור ושיווק), לענף הלול המועצה ו–53 לחוק סעיפים  31 לפי סמכותי   בתוקף
לפי  הכנסת של הכלכלה ועדת עם המועצה ובאישור התייעצות לאחר החוק), - (להלן  11963
תקנות מתקין אני התשל"ז-31977, העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א סעיף

אלה:

אלה - 1. בתקנות

ימים; שבעה גיל עד משעת בקיעתם מהביצה אפרוחים - "אפרוחות"

לפי תקנות אלה; התכנון לשנת מכסה לו שנקבעה מי "בעל מכסה" -

לחוק; 2 סעיף על פי שהוקמה הלול לענף המועצה "המועצה" -

לשיווק מאכל ביצי לייצור מכסות בדבר (כללים הלול לענף המועצה תקנות - "2005 "כללי
התשס"ה-42005; ,(2005 בשנת

מגדל; שמחזיק אחד בגיל מטילות - "להקה"

שבתחום במשק אחר או במען הרשום שלו מכסה בעל המצוי במשקו של לול הבסיס" - "לול
יישוב; אותו

פרגיות; בגידול העוסק אדם - פרגיות" "מגדל

חודשים; חמישה על עולה שגילן תרנגולות - "מטילות"

ואפרוחות; פרגיות מטילות, - להטלה" "עופות

חמישה חודשים; תרנגולת בגיל שעד "פרגית" -

.2006 - שנת "שנת התכנון"

גידול יהיה  התכנון, בשנת ארצי בהיקף לשיווק מאכל ביצי לייצור הלול משק גודל  .2
הארצית). המכסה - (להלן לשיווק מאכל ביצי 1,671,000,000 לייצור מטילות

התכנון, לשנת מגדל לכל לשיווק מאכל ביצי לייצור אישיות מכסות לקביעת העקרונות .3
4 עד 6. בתקנות כאמור יהיו הארצית, המכסה במסגרת

שתהיה שווה התכנון, בשנת לשיווק מאכל ביצי לייצור אישית מכסה תיקבע לכל מגדל .4
.2005 לו לשנת שנקבעה לשיווק מאכל ביצי לייצור למכסה האישית

אם אלא חלופי), לול - (להלן הבסיס ללול מחוץ מכסתו את מכסה בעל ייצר לא (א) .5
האלה: התנאים כל התקיימו כן

מ–10 ימים לפני  יאוחר בכתב למועצה לא הודעה על כך המכסה מסר בעל (1)
החלופי; בלול המכסה ייצור לשם להטלה עופות קבלת מועד

אחר; מכסה של בעל במשק החלופי מצוי הלול (2)

החלופי. בלול מכסתו מלוא את מייצר המכסה בעל (3)

הגדרות

ארצית מכסה

מכסות קביעת
אישיות

אישית מכסה

הגידול מקום

__________
.455 עמ' התשס"ג, 1 ס"ח התשכ"ד, עמ' 12;

.166 עמ' התשס"א, 2 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

.348 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;

4 ק"ת התשס"ה, עמ' 341.
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מלוא  שגידל בשנת 2005 את למעט מי חלופי, בלול מכסתו את מכסה המייצר (ב) בעל  
(1 בפברואר  התשס"ה בשבט כ"ב שנכרת לפני יום מכוח הסכם בכתב חלופי בלול מכסתו
התכנון בשנת מכסתו  תקטן חלופי, לול באותו התכנון בשנת לייצרה ממשיך  והוא (2005

אלה: בשיעורים

ל'  יום עד  בלול החלופי, מכסתו לגידול התקשר בהסכם אם 10 אחוזים - (1)
(31 בדצמבר 2005); התשס"ו בכסלו

.(1) כאמור בפסקה בהסכם התקשר לא אם אחוזים - 20 (2)

שלא נקבעה מכסה בעל לכל המכסות תקבע ועדת ,4 לפי תקנה המכסה על (א) נוסף .6
מאכל ביצי לייצור חד–פעמית תוספת ,2005 לכללי 6(א) תקנה מכוח חד–פעמית מכסה לו
גיל לצד בתוספת כמפורט לו, בשיעור מהמכסה האישית שנקבעה  התכנון, בשנת לשיווק

בקיעתן. מועד לפי התכנון בשנת מחזיק שהוא הלהקות

כי  אלה, תקנות פרסום מיום למועצה, בתוך 30 ימים להודיע רשאי מכסה (ב) בעל  
(א). תקנת משנה תוספת המכסה לפי מוותר על הוא

,2005 לכללי מכוח תקנה 6(א) חד–פעמית לו תוספת מכסה שנקבעה מכסה (ג) בעל  
האמורה. התוספת בשיעור ,4 לפי תקנה לו שתיקבע תוקטן המכסה

תום 30  עד קיבל על כך הודעה לא 4 והוא לפי תקנה אישית למכסה שזכאי (א) מי .7
לוועדת  האמור הפרסום מיום 60 ימים עד תום לפנות רשאי אלה, תקנות פרסום ימים מיום

לקביעת מכסתו. המכסות בבקשה

לה  לדון בבקשות שהוגשו שיירשמו, מיוחדים מנימוקים ועדת המכסות רשאית, (ב)  
האמור. המועד לאחר

במהלכה, לזמן מזמן וכן התכנון שנת בתחילת מכסה, בעל לכל תקבע המועצה (א) .8
הלהקה לגיל לב בשים שתקבע, מפתחות אחידים על פי מכסתו, לייצור להטלה עופות מכסת

גידולה. ותקופת מחזיק שהוא

להטלה  העופות מכסת על העולה בכמות להטלה עופות יחזיק לא מכסה בעל (ב)  
לו המועצה. האחרונה שקבעה

על מכסת  עודפת בכמות  להטלה עופות מחזיק  המועצה  קביעת מכסה שלפי (ג) בעל  
המועצה. שתורה באופן לשחיטה, העודפת הכמות את יעביר לו, קבעה שהיא להטלה העופות

שנקבעה העופות מכסת שתפורט בה מגדל תעודת מכסה לכל בעל תנפיק המועצה (א) .9
מכסתו. לייצור לו

אפרוחות  ישווק לא להטלה אפרוחות בשיווק העוסק אחר אדם וכל מורשה קבלן (ב)  
תעודות לפניו הציג אשר פרגיות למגדל או שלו המגדל תעודת את לפניו שהציג למגדל אלא
לא כאמור האפרוחות שתשווק כמות הפרגיות; את יגדל הוא המגדלים שבעבורם לו שמסרו

הענין. לפי המשווק, לפני או בתעודות שהוצגו בתעודה הרשומה הכמות על תעלה

הרשומה  לכמות ובהתאמה מגדל, תעודת בידיו כן אם אלא מטילות אדם יחזיק לא (ג)  
בה.

גידל אותן  שמהן האפרוחות קיבל את הוא כן אם פרגיות, אלא מגדל יחזיק (ד) לא  
של הצגתה כנגד להטלה, בשיווק אפרוחות העוסק אדם אחר או מדגרה בעל מורשה, מקבלן
לכמויות המועצה, ובהתאם לו שמסרה בכתב באישור או מכסה, בעל שמסר לו מגדל תעודת

כאמור. באישור או בתעודה הנקובות

חד תוספות
פעמיות

לקביעת פניה
אישיות מכסות

עופות מכסת
להטלה

מטילות גידול
ופרגיות
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אלה: שניים לפניו שהציג למגדל אלא פרגיות מגדל ישווק לא (ה)

בה; הרשומה לכמות ובהתאמה שלו המגדל תעודת (1)

המטילות את לשחיטה המגדל העביר ולפיו המועצה של בכתב אישור (2)
להחליף. מיועדות פרגיות שאותן

אחר. דין של מכוחו לגרוע כדי אלה בתקנות אין .10

תוספת
6(א)) (תקנה

הבקיעה מועד לפי הלהקות גיל
התוספת שיעור

האישית מהמכסה באחוזים

 2005 פברואר

 2005 מרס

 2005 אפריל

 2005 מאי

 2005 יוני

 2005 יולי

 2005 אוגוסט

 2005 ספטמבר

 2005 אוקטובר

 2005 נובמבר

 2005 דצמבר

3

5

8

10

14

16

17

12

9

6

3

(29 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ח
כץ ישראל  (3-685 (חמ

הכפר החקלאות ופיתוח שר                                                                                   

התשס"ו-2005 לישראל, הכניסה הודעה

 - התשל"ד-11974 (להלן לישראל, הכניסה לתקנות תקנה 24א(ה) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: אני מודיע התקנות),

בחודש  שפורסם  המדד לעומת   2005 אוקטובר בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
התשס"ו (1 בינואר  בטבת א' ביום בתוספת לתקנות, החל א' חלק נוסח 2002, יהיה אוקטובר

כלהלן: ,(2006

שמירת דינים

סכומי הגדלת
אגרות

__________
.1010 עמ' התשס"ה, 310 ועמ' 181; עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התשל"ד, עמ' 1517;
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א': אגרות בעד בקשות לשירותים "חלק

השירות המבוקש
א' טור

חדשים בשקלים
ב' טור

בדולרים

ארעי לישיבת ורישיון אשרה .1
א/1 מסוג למעט הסוגים 14525מכל

מעבר לישיבת ורישיון אשרה .27517

לישיבת ביקור אשרה ורישיון .3
ב/1 14525מסוג

לישיבת ביקור אשרה ורישיון .4
איננו  ב/2 כשהמבקש מסוג

המדינות של אחת דרכון בעל
ב' לחלק 2 בסעיף 7517המפורטות

לישיבת ביקור אשרה ורישיון .5
ב/4 או ב/3 7517מסוג

קבע לישיבת ורישיון אשרה רישיון 6. קבלת 590 ובעת
75 שקלים חדשים  הקבע
הכלולה נפש לכל נוספים

ברישיון

רישיון  קבלת 100 ובעת
נוס־ דולרים 13 הקבע
לכל נפש הכלולה פים

ברישיון

קבע לישיבת ורישיון אשרה 6א.
אשרה בעל של זוגו לבן

לפי קבע לישיבת ורישיון
לחוק, שתשולם 2(א)(4) סעיף

תשלומים: 2345בשני

הבקשה הגשת במועד (1)1335

אשרה קבלת במועד (2)
1010ורישיון

פרט זה אין בהוראות
אגרה מכל לגרוע כדי

תקנות לפי שתידרש
שבין הזמן בפרק אלה

האמורים. המועדים

חוזר אשרת .77517

הישיבה - רישיון 8. החלפת

ברישיון כלשהו מסוג (1)
קבע לישיבת

רישיון  קבלת 590 ובעת
75 שקלים חדשים  הקבע
הכלולה נפש לכל נוספים

ברישיון

רישיון  קבלת 100 ובעת
13 דולרים נוספים  הקבע

נפש הכלולה לכל
ברישיון

ב/4 מסוג לרישיון ב/2 מסוג (2)7517

רישיון אחרת כל החלפת (3)14525
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השירות המבוקש
א' טור

חדשים בשקלים
ב' טור

בדולרים

הסוגים מכל רישיון הארכת תקופת 9. כל 145 בעד
הארכה

תקופת  כל 25 בעד
הארכה

אשרת או כניסה אשרת .10
גבול הניתנת בתחנת חוזר

של דרכון בעל איננו והמבקש
המפורטות מהמדינות אחת

3(2), תוספת של 22040בתקנה

בוטל. .11

מסוג קבוצתית כניסה אשרת .12
ומעלה נפשות ל–10 ב/2

75 בתוספת 30 שקלים 
נפש לכל חדשים

17 בתוספת 5 דולרים 
לכל נפש

למ־ פרט ,8 תקנה לפי מסמך .13
אשרת עם הניתן כאמור סמך
אשרה לישיבת או עם עולה

א/1 מסוג 14525ארעי

8 הניתן  תקנה לפי מסמך .14
שאבד, כאמור מסמך במקום

הושחת או 40"220נגנב

(12 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"א

ק ז ר אבו אוסקר      
(3-600 (חמ

הפנים משרד של הכללי המנהל                                                                                
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