


רשומות

קובץהתקנות
3בינואר2018 7919 ט"זבטבתהתשע"ח

עמוד

תקנותהמועצהלענףהלול)כלליםבדברמכסותלייצורביצימאכללשיווקבשנת2018(,
התשע"ח-2018                                                                 748



קובץהתקנותו1ו7,ט"זבטבתהתשע"ח,2018ו1ו3 748

תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל 
לשיווק בשנת 2018(, התשע"ח-2018

בתוקףסמכותילפיסעיפים31ו־53לחוקהמועצהלענףהלול)ייצורושיווק(,התשכ"ד-
63ו11)להלן-החוק(,לאחרהתייעצותעםהמועצהובאישורועדתהכלכלהשלהכנסת,לפי

סעיף2)ב(לחוקהעונשין,התשל"ז-77ו21,אנימתקיןתקנותאלה:
בתקנותאלה-1והגדרות

"אגודהחקלאית"-כמשמעותהבתקנה2)1(לתקנותהאגודותהשיתופיות)סוגיאגודות(,
התשנ"ו-5וו31;

"אפרוחות"-אפרוחיםמשעתבקיעתםמהביצהעדגילשבעהימים;

"אתרחדש"-אתרשיוקםבשנתהתכנוןאושהוקםבשנתהתכנוןהקודמת,אשריועתקאליו
לולהבסיסומתקיימיםלגביהלולשהוקםבוהתנאיםהקבועיםבתקנהו)ב()4()א(ו–)ב(;

"בעלמכסה"-מישנקבעהלומכסהלשנתהתכנוןלפיתקנותאלה;

"המועדהקובע"-י"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(;

"המועצה"-המועצהלענףהלולשהוקמהלפיסעיף2לחוק;

"כללי2017"-תקנותהמועצהלענףהלול)כלליםבדברמכסותלייצורביצימאכללשיווק
בשנת2017(,התשע"ז-42016;

"כללי2016"-תקנותהמועצהלענףהלול)כלליםבדברמכסותלייצורביצימאכללשיווק
בשנת2016(,התשע"ו-52015;

"להקה"-מטילותבגילאחדשמחזיקמגדל;

"לולהבסיס"-לולהמצויבמשקושלבעלמכסהבמעןהרשוםשלואובמשקשלבעל
מכסהאחרבתחוםאותויישוב;

"לולחדש"-לולשהוקםבמהלךשנתהתכנוןאובמהלךשנתהתכנוןהקודמתומתקיימים
לגביוהתנאיםהקבועיםבתקנהו)ב()4()א(ו–)ב(,ובלבדשהשטחשיעמודלרשותכל
תרנגולתמטילהבתאלאיפחתמשבעמאותוחמישיםסמ"ר;לענייןהגדרהזו,"לול

שהוקם"-לרבותלולקייםשהותאםלדרישותהקבועותבהגדרהזו;

"לולבלאכלובים"-לולשהמטילותבומוחזקותבמבנהבלאכלובים;

"מגדלפטם"-בעלמשקובולוללייצורפטמים,אשרהלולהמצויבמשקוהיהמאוכלס
בעופותבאחתמשלושהשניםהאחרונותשקדמולשנתהתכנוןלפחות;

"מגדלפרגיות"-אדםהעוסקבגידולפרגיות;

"מטילות"-תרנגולותשגילןעולהעלחמישהחודשים;

"מכסתהבסיס"-מכסהאישיתשנקבעהלמגדללראשונהלפיכלליםאותקנותשהותקנו
מכוחסעיפים31ו־53לחוק,כוללתוספותקבועותשהוקצולהםמכוחהכללים

והתקנותכאמור,למעטתוספתשניתנהלפיתקנה7)א(לתקנותאלהולכללי2017;

"עופותלהטלה"-מטילות,פרגיותואפרוחות;

"פטמים"-תרנגוליםותרנגולותשגילםאינועולהעלחמישהחודשיםהמיועדיםלגידול
למאכל;

ס"חהתשכ"ד,עמ'12;התשס"ג,עמ'455ו 1

ס"חהתשל"ז,עמ'226;התשנ"ד,עמ'348ו 2

ק"תהתשנ"ו,עמ'246ו 3

ק"תהתשע"ז,עמ'462ו 4

ק"תהתשע"ו,עמ'534)עמ'1634(ועמ'1000ו 5
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"פרגית"-תרנגולתבגילשמונהימיםעדחמישהחודשים;

"שנתהתכנון"-שנת2018;

"שנתהתכנוןהקודמת"-שנת2017ו

גודלמשקהלוללייצורביצימאכללשיווקבהיקףארציבשנתהתכנון,יהיהגידול2ומכסהארצית
מטילותלייצור2,330מיליוןביצימאכללשיווק)להלן-המכסההארצית(ו

קביעתמכסות
אישיות

העקרונותלקביעתמכסותאישיותלייצורביצימאכללשיווקלכלמגדללשנתהתכנון,3ו
במסגרתהמכסההארצית,יהיוכאמורבתקנות4עד8ו

לכלמגדלתיקבעמכסהאישיתלייצורביצימאכללשיווקבשנתהתכנון,שתהיה4ומכסהאישית )א(
שווהלמכסההאישיתלייצורביצימאכללשיווקשנקבעהלולשנתהתכנוןהקודמתו

ועדתהמכסותתקבעלכלמגדלשבאחתמןהשנים2015,2014ו–2016שיווקכדין )ב(
ביציםבכמותהעולהעל87אחוזיםמהמכסהשנקבעהלולאותהשנה,תוספתמכסה

של1אחוזמהמכסהשנקבעהלולפיתקנתמשנה)א(ו
ועדתהמכסותתקבעעד65מכסותאישיות)להלן-ההיקףהכוללשלהמכסות5ומכסותחדשות )א(

החדשות(למגדליםחדשיםכמפורטלהלן:

55מכסותאישיותבהיקףשל500,000ביצימאכלכלאחתמתוךההיקףהכולל )1(
שלהמכסותהחדשותיוקצולמגדליפטםביישוביםשבהםמגדליםמטילותלפי

מכסות;מכסהלפיפסקהזותיקבעלמגדלפטםכאמורבהתמלאכלאלה:

הלולהמצויבמשקונמצאבמרחקשלפחותמ–300מטרמלולמטילותמאוכלס; )א(

מספרבעליהמכסותביישובעולהעלמספרמגדליהפטם; )ב(

הגידוליתבצעבלולחדשביישובשבומצוימשקו,במתחםשאינובמשקו )ג(
שלבעלמכסהאחר;

המבקשהצהירכיהואלאיאכלסאתהלולבעופותמשלוחהשאינה )ד(
יתחייב הוא כאמור משלוחה עופות בלול מגדל הוא ואם להטלה, עופות
להפסיקאתהגידולבתוםהמדגר;בתקנתמשנהזו,"שלוחה"-אחתמאלה:

עופותלרבייה,עופותלהטלהאועופותלפיטום;

עלאףהאמורבפסקה)1(,למגדלפטםשהואבעלמכסהתיקבעמכסהבהיקף )2(
של250,000ביצימאכלבלבדשתיווסףלמכסתו,ובלבדשמתקיימיםלגביושאר

התנאיםהקבועיםבפסקה)1(;

עשרמכסותמתוךההיקףהכוללשלהמכסותהחדשותיוקצולמגדליםחדשים )3(
מקרבהאוכלוסייההערבית,הדרוזיתוהצ'רקסיתבלבדו

קביעתמכסהלפיתקנתמשנה)א(תותנהבהתקייםכלאלה: )ב(

מרשם בחוק כהגדרתו - "תושב" זה, לעניין ישראלי; תושב הוא המגדל )1(
האוכלוסין,התשכ"ה-65ו61;

המגדלהואבעליםשלקרקעחקלאיתשנועדהלשמשלגידולבעליחיים )2(
ושניתןלפיכלדיןלהקיםעליהלוללגידולמטילות;לענייןזה,"בעלים"-לרבות
מישזכאיעלפידיןלהירשםכבעלים-אםזוקרקעפרטית,וכןבעלזכויותבנחלה,
שהואמחזיקכמשמעותובסעיף2לחוקההתיישבותהחקלאית)סייגיםלשימוש

בקרקעחקלאיתובמים(,התשכ"ז-67ו71)להלן-מחזיק(;

המגדלמתגוררמגוריקבעבסמוךלקרקעהחקלאיתהנזכרתבתקנתמשנה)ב()2(,ואם )3(
הואמחזיק-הואמתגוררבנחלתוויקיםאתהלולביישובשבומצויההנחלה;

"פרגית"-תרנגולתבגילשמונהימיםעדחמישהחודשים;

"שנתהתכנון"-שנת2018;

"שנתהתכנוןהקודמת"-שנת2017ו

גודלמשקהלוללייצורביצימאכללשיווקבהיקףארציבשנתהתכנון,יהיהגידול2ו
מטילותלייצור2,330מיליוןביצימאכללשיווק)להלן-המכסההארצית(ו

מכסהארצית

העקרונותלקביעתמכסותאישיותלייצורביצימאכללשיווקלכלמגדללשנתהתכנון,3ו
במסגרתהמכסההארצית,יהיוכאמורבתקנות4עד8ו

קביעתמכסות
אישיות

לכלמגדלתיקבעמכסהאישיתלייצורביצימאכללשיווקבשנתהתכנון,שתהיה4ו )א(
שווהלמכסההאישיתלייצורביצימאכללשיווקשנקבעהלולשנתהתכנוןהקודמתו

מכסהאישית

ועדתהמכסותתקבעלכלמגדלשבאחתמןהשנים2015,2014ו–2016שיווקכדין )ב(
ביציםבכמותהעולהעל87אחוזיםמהמכסהשנקבעהלולאותהשנה,תוספתמכסה

של1אחוזמהמכסהשנקבעהלולפיתקנתמשנה)א(ו

ועדתהמכסותתקבעעד65מכסותאישיות)להלן-ההיקףהכוללשלהמכסות5ו )א(
החדשות(למגדליםחדשיםכמפורטלהלן:

מכסותחדשות

55מכסותאישיותבהיקףשל500,000ביצימאכלכלאחתמתוךההיקףהכולל )1(
שלהמכסותהחדשותיוקצולמגדליפטםביישוביםשבהםמגדליםמטילותלפי

מכסות;מכסהלפיפסקהזותיקבעלמגדלפטםכאמורבהתמלאכלאלה:

הלולהמצויבמשקונמצאבמרחקשלפחותמ–300מטרמלולמטילותמאוכלס; )א(

מספרבעליהמכסותביישובעולהעלמספרמגדליהפטם; )ב(

הגידוליתבצעבלולחדשביישובשבומצוימשקו,במתחםשאינובמשקו )ג(
שלבעלמכסהאחר;

המבקשהצהירכיהואלאיאכלסאתהלולבעופותמשלוחהשאינה )ד(
יתחייב הוא כאמור משלוחה עופות בלול מגדל הוא ואם להטלה, עופות
להפסיקאתהגידולבתוםהמדגר;בתקנתמשנהזו,"שלוחה"-אחתמאלה:

עופותלרבייה,עופותלהטלהאועופותלפיטום;

עלאףהאמורבפסקה)1(,למגדלפטםשהואבעלמכסהתיקבעמכסהבהיקף )2(
של250,000ביצימאכלבלבדשתיווסףלמכסתו,ובלבדשמתקיימיםלגביושאר

התנאיםהקבועיםבפסקה)1(;

עשרמכסותמתוךההיקףהכוללשלהמכסותהחדשותיוקצולמגדליםחדשים )3(
מקרבהאוכלוסייההערבית,הדרוזיתוהצ'רקסיתבלבדו

קביעתמכסהלפיתקנתמשנה)א(תותנהבהתקייםכלאלה: )ב(

מרשם בחוק כהגדרתו - "תושב" זה, לעניין ישראלי; תושב הוא המגדל )1(
האוכלוסין,התשכ"ה-65ו61;

המגדלהואבעליםשלקרקעחקלאיתשנועדהלשמשלגידולבעליחיים )2(
ושניתןלפיכלדיןלהקיםעליהלוללגידולמטילות;לענייןזה,"בעלים"-לרבות
מישזכאיעלפידיןלהירשםכבעלים-אםזוקרקעפרטית,וכןבעלזכויותבנחלה,
שהואמחזיקכמשמעותובסעיף2לחוקההתיישבותהחקלאית)סייגיםלשימוש

בקרקעחקלאיתובמים(,התשכ"ז-67ו71)להלן-מחזיק(;

המגדלמתגוררמגוריקבעבסמוךלקרקעהחקלאיתהנזכרתבתקנתמשנה)ב()2(,ואם )3(
הואמחזיק-הואמתגוררבנחלתוויקיםאתהלולביישובשבומצויההנחלה;

ס"חהתשכ"ה,עמ'270ו 6

ס"חהתשכ"ז,עמ'108ו 7
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המגדל,אובןזוגו,לאהיהבמועדכלשהוקודםלשנתהתכנוןאחדמאלה: )4(

בעלמכסהלייצורושיווקביצימאכלמכוחהחוק,למעטמגדלפטםשהואגם )א(
בעלמכסהומתקיימיםלגביוהתנאיםהקבועיםבתקנתמשנה)א()1(;

בעלמכסהמכוחצוהפיקוחעלמצרכיםושירותים)ייצורחלב(,התשכ"ז- )ב(
67ו81,אומכוחחוקתכנוןמשקהחלב,התשע"א-2011ו)להלן-חוקתכנוןמשק
החלב(,למעטמישנקבעהלורקמכסתחלבעזים,וועדתהמכסותשהוקמהמכוח

סעיף5לחוקתכנוןמשקהחלב,הכירהבמשקוכמשקסגורו

בקשהלקבלתמכסהתוגשבתוך60ימיםמיוםפרסומןשלתקנותאלהותהיה )ג(
מועד המכסותתהיהרשאיתלקבוע ועדת הראשונה; הנוסחשבתוספת לפי ערוכה
נוסףלהגשתבקשותמטעמיםשיירשמוובלבדשהודעהעלכךתפורסםבשניעיתונים
המועצהשכתובתו בשפההערביתובאתרהאינטרנטשל לפחות,מהםאחד יומיים

להגשת והמועדים הדרך המועצה(; של האינטרנט אתר - )להלן wwwוofotוorgוil
בקשהלפיתקנתמשנהזויפורסמובאתרהאינטרנטשלמשרדהחקלאותופיתוחהכפר

שכתובתוilוgovוmoagוwwwו

ראתהועדתהמכסותכיקביעתמכסהלכלהמבקשיםהעומדיםבתנאיםלפיתקנת )ד(
משנה)א()1(או)א()2(וכןבתנאיםלפיתקנתמשנה)ב(עולהעלהיקףהמכסותהכולל

הקבועלאותהתקנתמשנה,תפעלכדלקמן:

תחילהתקבעמכסהלקבוצתמבקשיםשהיחסבינםלביןסךכלמגדליהפטם )1(
המגדליםאתהפטמיםבלולהנמצאבמרחקשלפחותמ–300מטרמאותולולמטילות
הוא1,ושמספרמבקשיםבאותהקבוצההואהקטןביותר,בסדרעולה;ראתהועדת
המכסותכיבשתיקבוצותאויותרישאותומספרהמבקשיםוכיהביקושעולהעל

ההיצעתערוךהגרלהביןהקבוצותבהתאםלקבועבתקנתמשנה)ה(;

נותרהמכסהלאחרקביעתמכסותלפיתקנתמשנה)ד()1(,תחילהתיקבעמכסה )2(
לקבוצתמבקשיםשהיחסבינםלביןסךכלמגדליהפטםבאותויישובהמייצריםבלול
הנמצאבמרחקשלפחותמ–300מטרמאותולולמטילותהואהגדולביותר,בסדריורד;
ראתהועדתהמכסותכילשתיקבוצותאויותרישאותויחסוכיהביקושעולהעל

ההיצעתערוךהגרלהביןהקבוצותבהתאםלקבועבתקנתמשנה)ה(;

ראתהועדתהמכסותכיבקביעתמכסותלפיפסקאות)1(ו–)2(לאותהקבוצת )3(
מבקשים,הביקושעולהעלההיצע,תערוךהגרלהביןחבריהקבוצהבהתאםלקבוע

בתקנתמשנה)ה(ו

בתקנתמשנהזו,"קבוצתמבקשים"-סךכלהמבקשיםהעומדיםבתנאיהקבועבתקנת
משנה)א()1()א(ביחסלאותולולמטילותו

ראתהועדתהמכסותכיקביעתמכסהלכלהמבקשיםשעומדיםבתנאיםלפיתקנת )ה(
משנה)א()3(וכןבתנאיםלפיתקנתמשנה)ב(תביאלכךשהיקףהמכסההכולליעלה
עלהיקףהמכסההכוללהקבועבאותהתקנתמשנה,תערוךהגרלהפומביתביןאותם
המבקשים,ותקבעמכסהאישיתכאמורבאותהתקנתמשנהלזוכיםבהגרלה;ההגרלה
תיערךבפיקוחעורךדין,ויוזמנואליהכלהמבקשים;הוועדהתערוךרשימהשלכל

המבקשיםלפיתקנהזובהתאםלתוצאותההגרלהו
מכסותמיוחדות

למוסדותלהכשרה
מקצועיתולבתי

ספרחקלאיים

ועדתהמכסות,לאחראישורמנהלהאגףלחינוךהתיישבותיבמשרדהחינוךאומנהל6ו
האגףלהכשרהמקצועיתבמשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,לפיהעניין,
חקלאי ספר לבית מאכל ביצי 100,000 עד של בהיקף חדשה מכסה לקבוע רשאית
במשרדהעבודההרווחה מקצועית אולביתספרמקצועישבפיקוחהאגףלהכשרה
והשירותיםהחברתייםשמתוכננתלקוםבומגמתלימודחקלאיהכוללתלולהטלה,אם
מספרהתלמידיםהרשומיםללימודבמגמהזוהוא20לפחות,ובלבדשהמכסההכוללת

ק"תהתשכ"ז,עמ'87ו2ו 8

ס"חהתשע"א,עמ'762 ו
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שתוקצהלפיתקנהזולאתעלהעל1,000,000ביצים;מכסהלפיתקנהזותיקבעלפי
בקשתביתהספרהחקלאיאוביתהספרהמקצועי,לפיהענייןו

ועדתהמכסותתקבעלבעלמכסהשוויתרעלשימושחקלאיבקרקעשעיבדכדיןלטובת7ותוספותקבועות )א(
האגודההחקלאיתשבהנמצאמשקולצורךהקמתאתרחדש,תוספתמכסהבהיקףשלעד

25,000ביציםלכלדונםקרקעשעובדכדיןבמועדעקירתהגידול,אםהתקיימוכלאלה:

זו,"חלקהא'"-חלקמנחלהשהוא הקרקעאינהקרקעבחלקהא';בפסקה )1(
שטחרצוףשלקרקעהמיועדבתכניתתקפהלמגורים,למבנימשקשלבעלהזכויות

בנחלהולעיבודחקלאי;

זכותהשימושבקרקעשעליהיוקםהאתרהחדשתינתןלכלבעליהנחלות )2(
באותוהיישובהמגדליםאתמכסתםבלולזה;

הבעלותעלהלולשיוקםבאתרתהיהשלכלבעליהמכסהמאותויישוב )3(
המגדליםבלול;

הוכחלהנחתדעתהשלועדתהמכסותשהמגדלעתידלהעתיקאתגידול )4(
מכסתולאתרהחדש;

לבקשהלוועדתהמכסותיצורףאישורמנהלהמחוזבמשרדהחקלאותופיתוח )5(
הכפרשבתחומומצויההקרקעעלעיבודהקרקעכדיןו

תוספתמכסהלפיתקנתמשנה)א(תתבטלאםבעלהמכסהלאיגדלאתכלמכסתו )ב(
באתרהחדשבתוך24חודשיםמיוםעקירתהגידולאואםיפסיקלהתקייםתנאיאחר

מהתנאיםהאמוריםבתקנתהמשנההאמורהו

ועדתהמכסותתקבעלבעלמכסהשבשנתהתכנוןהעתיקאתהגידולשלובמלואו )ג(
ללולחדשושיכולתהייצורבוהיאבהיקףשלעד16,000מטילות,תוספתמכסהשל100,000
ביצים,אםלאיהיהבכךכדילהגדילאתמספרהמטילותבלולהחדשמעברל–16,000
מטילות,ובלבדשאיןבצמידותלאותוהלולמבנהלולנוסףבבעלותשלבעלמכסההמייצר
באותוהלול,ישבלולהחדשמערכותהפעלההנפרדותמכללולאחר,ואםהלולהוקם
בשנתהתכנוןהקודמת,לאיוצרהבומכסהבהיקףשללמעלהמ–16,000מטילות;תוספת
כאמורתינתןרקלמגדלששיווקכדיןביציםבאחתמןהשנים2015,2014ו־2016בכמות
העולהעל87אחוזיםמהמכסהשנקבעהלולאותהשנה;לבקשהלוועדתהמכסותיצורף
אישורמנהלהמחוזבמשרדהחקלאותופיתוחהכפרשבתחומומצויהלולעלהעברתכל
הגידולללולחדשכאמור;המכסההכוללתשתוקצהלפיתקנתמשנהזולאתעלהעל20
מיליוןביצים;בתקנתמשנהזו,"מערכותהפעלה"-מערכתאספקתמזון,מערכתלאיסוף

זבל,מערכתאיסוףביציםומערכתקירורביציםו

ועדתהמכסותתקבעלבעלמכסהשמכסתהבסיסשלוקטנהמ–500,000ביצים, )ד(
תוספתמכסהשתשליםאתמכסתהבסיסשלול–500,000ביצים,אםהואמייצראת
מלואמכסתובשנתהתכנוןבלולחדשביישובשבומצוימשקו,במתחםשאינובמשקו

שלבעלמכסהאחר,וכלעודהואייצראתמלואמכסתובאותוהלולו

ועדתהמכסותתקבעלבעלמכסהשהעתיקבשנתהתכנוןאתהגידולשלומלול8ותוספתחד־פעמית )א(
הבסיסשאינועומדבדרישותהאמורותבתקנהו)ב()4()ב(לאתרחדששאוכלסלראשונה
בשנתהתכנון,בהתאםלבקשתו,תוספתמכסהחד־פעמיתבהיקףהשווהלכמותהביצים
שתטילהלהקההמצויהבלולהבסיסבתקופהשממועדהעתקתוכאמורעדתוםשנת
התכנוןאועדהגעתהלהקהלגיל26חודשים,הנמוךמביניהם;בתוםהתקופההאמורה
בתקנתמשנהזולאיגדלבעלהמכסהאתמכסתואוחלקממנהבלולהבסיס,אלאאם
כןבזמןשחלףממועדהעתקתהגידולניתןללולהבסיסאישורכיהואעומדבדרישות

לפיתקנהו)ב()4()א(ו–)ב(;

שתוקצהלפיתקנהזולאתעלהעל1,000,000ביצים;מכסהלפיתקנהזותיקבעלפי
בקשתביתהספרהחקלאיאוביתהספרהמקצועי,לפיהענייןו

ועדתהמכסותתקבעלבעלמכסהשוויתרעלשימושחקלאיבקרקעשעיבדכדיןלטובת7ו )א(
האגודההחקלאיתשבהנמצאמשקולצורךהקמתאתרחדש,תוספתמכסהבהיקףשלעד

25,000ביציםלכלדונםקרקעשעובדכדיןבמועדעקירתהגידול,אםהתקיימוכלאלה:

תוספותקבועות

זו,"חלקהא'"-חלקמנחלהשהוא הקרקעאינהקרקעבחלקהא';בפסקה )1(
שטחרצוףשלקרקעהמיועדבתכניתתקפהלמגורים,למבנימשקשלבעלהזכויות

בנחלהולעיבודחקלאי;

זכותהשימושבקרקעשעליהיוקםהאתרהחדשתינתןלכלבעליהנחלות )2(
באותוהיישובהמגדליםאתמכסתםבלולזה;

הבעלותעלהלולשיוקםבאתרתהיהשלכלבעליהמכסהמאותויישוב )3(
המגדליםבלול;

הוכחלהנחתדעתהשלועדתהמכסותשהמגדלעתידלהעתיקאתגידול )4(
מכסתולאתרהחדש;

לבקשהלוועדתהמכסותיצורףאישורמנהלהמחוזבמשרדהחקלאותופיתוח )5(
הכפרשבתחומומצויההקרקעעלעיבודהקרקעכדיןו

תוספתמכסהלפיתקנתמשנה)א(תתבטלאםבעלהמכסהלאיגדלאתכלמכסתו )ב(
באתרהחדשבתוך24חודשיםמיוםעקירתהגידולאואםיפסיקלהתקייםתנאיאחר

מהתנאיםהאמוריםבתקנתהמשנההאמורהו

ועדתהמכסותתקבעלבעלמכסהשבשנתהתכנוןהעתיקאתהגידולשלובמלואו )ג(
ללולחדשושיכולתהייצורבוהיאבהיקףשלעד16,000מטילות,תוספתמכסהשל100,000
ביצים,אםלאיהיהבכךכדילהגדילאתמספרהמטילותבלולהחדשמעברל–16,000
מטילות,ובלבדשאיןבצמידותלאותוהלולמבנהלולנוסףבבעלותשלבעלמכסההמייצר
באותוהלול,ישבלולהחדשמערכותהפעלההנפרדותמכללולאחר,ואםהלולהוקם
בשנתהתכנוןהקודמת,לאיוצרהבומכסהבהיקףשללמעלהמ–16,000מטילות;תוספת
כאמורתינתןרקלמגדלששיווקכדיןביציםבאחתמןהשנים2015,2014ו־2016בכמות
העולהעל87אחוזיםמהמכסהשנקבעהלולאותהשנה;לבקשהלוועדתהמכסותיצורף
אישורמנהלהמחוזבמשרדהחקלאותופיתוחהכפרשבתחומומצויהלולעלהעברתכל
הגידולללולחדשכאמור;המכסההכוללתשתוקצהלפיתקנתמשנהזולאתעלהעל20
מיליוןביצים;בתקנתמשנהזו,"מערכותהפעלה"-מערכתאספקתמזון,מערכתלאיסוף

זבל,מערכתאיסוףביציםומערכתקירורביציםו

ועדתהמכסותתקבעלבעלמכסהשמכסתהבסיסשלוקטנהמ–500,000ביצים, )ד(
תוספתמכסהשתשליםאתמכסתהבסיסשלול–500,000ביצים,אםהואמייצראת
מלואמכסתובשנתהתכנוןבלולחדשביישובשבומצוימשקו,במתחםשאינובמשקו

שלבעלמכסהאחר,וכלעודהואייצראתמלואמכסתובאותוהלולו

ועדתהמכסותתקבעלבעלמכסהשהעתיקבשנתהתכנוןאתהגידולשלומלול8ו )א(
הבסיסשאינועומדבדרישותהאמורותבתקנהו)ב()4()ב(לאתרחדששאוכלסלראשונה
בשנתהתכנון,בהתאםלבקשתו,תוספתמכסהחד־פעמיתבהיקףהשווהלכמותהביצים
שתטילהלהקההמצויהבלולהבסיסבתקופהשממועדהעתקתוכאמורעדתוםשנת
התכנוןאועדהגעתהלהקהלגיל26חודשים,הנמוךמביניהם;בתוםהתקופההאמורה
בתקנתמשנהזולאיגדלבעלהמכסהאתמכסתואוחלקממנהבלולהבסיס,אלאאם
כןבזמןשחלףממועדהעתקתהגידולניתןללולהבסיסאישורכיהואעומדבדרישות

לפיתקנהו)ב()4()א(ו–)ב(;

תוספתחד־פעמית
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מכסהלפיתקנתמשנה)א(תינתןבכפוףלתנאיםהאלה: )ב(

לבקשהלוועדתהמכסותתצורףהתחייבותשלהמגדל,חתומהבפניעורךדין, )1(
לפיההמגדלמתחייבכיבתוםהתקופההאמורהבתקנתמשנה)א(,יפסיקאתהגידול
בלולהבסיס,אלאאםכןבזמןשחלףממועדהעתקתהגידולניתןללולהבסיסאישור

כיהואעומדבדרישותלפיתקנהו)ב()4()א(ו–)ב(;

הבקשהלוועדתהמכסותתכלולאתפרטיהאתרהחדש,שנתהקמתו,ותאריך )2(
האכלוסשלהלהקה;

לבקשהלוועדתהמכסותיצורףאישורמנהלהמחוזבמשרדהחקלאותופיתוח )3(
הכפרשבתחומומצויהאתרהחדש,כימדוברבאתרחדש,וכיאכלוסוהראשונישל

הלולהואבשנתהתכנוןו

המכסההכוללתשתוקצהלפיתקנתמשנה)א(לאתעלהעל34מיליוןביציםו )ג(

בעלמכסהשנקבעהלותוספתחד־פעמיתמכוחתקנה8)א(לכללי2016לאיגדל )ד(
אתמכסתואוחלקממנהבלולהבסיס,אלאאםכןבזמןשחלףממועדהעתקתהגידול

ניתןללולהבסיסאישורכיהואעומדבדרישותלפיתקנהו)ב()4()א(ו–)ב(ו;
לאייצרבעלמכסהאתמכסתובלולשאינומצויבמשקו,אלאאםכןקיבלהיתרוומקוםהגידול )א(

מוועדתהמכסותו

ועדתהמכסותתיתןלבעלמכסה,לבקשתו,היתרלייצראתמכסתובלולשאינו )ב(
מצויבמשקואםמצאהשהתקייםבואחדמאלה:

הואבעלמכסהשייצרכדיןעדהמועדהקובעאתמלואמכסתובלולשלבעל )1(
מכסהאחר,והואממשיךלייצרהבשנתהתכנוןבאותוהלולאובלולאחרשעד

המועדהקובעיוצרהבוכדין,מכסהשליותרמבעלמכסהאחד;

הואבעלמכסהשעדהמועדהקובעייצרכדיןבלולשבמשקואתמלואמכסתו )2(
ומכסהשלבעלמכסהאחרוהואמבקשלייצרבשנתהתכנוןאתמלואמכסתובלול

אחרשעדהמועדהקובעיוצרהבו,כדין,מכסהשליותרמבעלמכסהאחד;

הואמגדלחדששהואמגדלפטםשנקבעהלומכסהלפיתקנה5)א()1(,למשך )3(
מחזורגידולאחד,ובלבדשהואייצראתהמכסהבלולהמצויבתחוםהמועצה

האזוריתשבהמצוימשקוושמתקיימותלגביוהוראותפסקה)4()א(ו–)ב(;

הואבעלמכסהשאינומגדלחדשהמבקשלייצרבשנתהתכנוןאתמלוא )4(
מכסתובלולשמתקיימיםלגביוכלהתנאיםשלהלן:

הלולעומדבהוראותחוקצערבעליחיים)הגנהעלבעליחיים(,התשנ"ד- )א(
4וו101,והתקנותשהותקנומכוחו;

ניתןלגביהלולרישיוןלפיחוקרישויעסקים,התשכ"ח-68ו111,ובלבד )ב(
שמתקיימותלגביוההוראותהקבועותבתקנותרישויעסקים)תנאיםלרישוי

משקיעופותולולים(,התשמ"א-81ו121;

מספרהמטילותבלוללאעולהעל50,000מטילות; )ג(

הלולמצויביישובשבונמצאמשקושלבעלהמכסהאוביישובאחר; )ד(
ואולםאםמצויביישובאחר,בתנאישמתקייםאחדמאלה:

בעלי מבין זה בלול מכסתם את המייצרים המכסה בעלי מספר )1(
בעלי מכלל לפחות 50% על המשקעומד שבונמצא ביישוב המכסה

המכסההמייצריםאתמכסתםבלולזה;

ס"חהתשנ"ד,עמ'56ו 10

ס"ההתשכ"ח,עמ'204ו 11

ק"תהתשמ"א,עמ'868ו 12
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מספרבעליהמכסהביישובשבונמצאמשקושלבעלהמכסהנמוך )2(
מ–20והלולשבותיוצרהמכסהמצויביישובאחרבתחוםאותהמועצה

אזוריתשבהנכללהיישובשלבעלהמכסהו

האמורבפסקאותמשנה)ג(ו–)ד(לאיחולעלבעלימכסההמבקשיםלייצר )ה(
אתמכסתםבלולשלבעלמכסהאחרשבמועדהקובעיוצרהבוכדין,מכסה

שליותרמבעלמכסהאחדו

האמורבתקנתמשנה)ב()1(,)2(ו–)4()ה(יחול,ובלבדשלאיהיהבכךכדילהגדילאת )ג(
המכסההכוללתהמיוצרתבשנתהתכנוןבאותולולעלידיבעלימכסותשאינםהבעלים
שלהלולביותרמ־17%לעומתהמכסהשיוצרהבאותולולעלידיבעלימכסותשאינם

הבעליםשלהלול,ביוםי"חבטבתהתשע"ג)31בדצמבר2012(ו
פנייהלקביעת
מכסותאישיות

מישזכאילמכסהאישיתלפיתקנות7,6,4ו־8והואלאקיבלעלכךהודעהעדתום10ו )א(
30ימיםמיוםפרסוםתקנותאלה,רשאילפנותעדתום60ימיםמיוםהפרסוםהאמור

לוועדתהמכסותבבקשהלקביעתמכסתו;

ועדתהמכסותרשאית,מנימוקיםמיוחדיםשיירשמו,לדוןבבקשותשהוגשולה )ב(
לאחרהמועדהאמור;

החלטתועדתהמכסותבבקשהלפיתקנותמשנה)א(ו–)ב(תינתןבתוך30ימים )ג(
ממועדהגשתהבקשהו

מכסתעופות
להטלה

המועצהתקבעלכלבעלמכסה,בתחילתשנתהתכנוןוכןלפיהצורךבמהלכה,11ו )א(
מכסתעופותלהטלהלייצורמכסתועלפימפתחותאחידיםכמפורטבתוספתהשנייהו

)ב(המועצהתנפיקלבעלמכסהתעודתמגדלשתפורטבהמכסתהעופותשנקבעהלו
לייצורמכסתולפיתקנתמשנה)א(ו

קבלןמורשהלשיווקאפרוחותלהטלהלאישווקןלבעלמכסהאלאבאישורבכתבשל12ושיווקאפרוחות
המועצהובהתאםלתנאיהאישורו

גידולפרגיות
ושיווקן

לאיגדלאדםפרגיותאלאאםכןהואקיבלאתהאפרוחותשמהןגידלאותןמקבלן13ו )א(
מורשהלשיווקחומררבייהו

לאישווקאדםפרגיותלבעלמכסהאלאבאישורבכתבשלהמועצהובהתאםלתנאיהאישורו )ב(

לכמות14והחזקתמטילות ובהתאמה מגדל, תעודת בידיו כן אם אלא מטילות אדם יחזיק לא )א(
הרשומהבהו

המועצהרשאיתלהורותלבעלמכסההמחזיקעופותלהטלהבכמותעודפתעל )ב(
מכסתהעופותלהטלהשקבעהלואולאדםשאינובעלמכסהשמחזיקעופותלהטלה
שלאכדיןלהעביראתהכמותהעודפתאואתכלהעופותשהואמחזיק,לפיהעניין,

להמתה,באופןשתורהובהתאםלהוראותכלדיןו
איןבתקנותאלהכדילגרועמכוחושלדיןאחרו15ושמירתדינים

תוספת ראשונה
)תקנה5)ג((
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מספרבעליהמכסהביישובשבונמצאמשקושלבעלהמכסהנמוך )2(
מ–20והלולשבותיוצרהמכסהמצויביישובאחרבתחוםאותהמועצה

אזוריתשבהנכללהיישובשלבעלהמכסהו

האמורבפסקאותמשנה)ג(ו–)ד(לאיחולעלבעלימכסההמבקשיםלייצר )ה(
אתמכסתםבלולשלבעלמכסהאחרשבמועדהקובעיוצרהבוכדין,מכסה

שליותרמבעלמכסהאחדו

האמורבתקנתמשנה)ב()1(,)2(ו–)4()ה(יחול,ובלבדשלאיהיהבכךכדילהגדילאת )ג(
המכסההכוללתהמיוצרתבשנתהתכנוןבאותולולעלידיבעלימכסותשאינםהבעלים
שלהלולביותרמ־17%לעומתהמכסהשיוצרהבאותולולעלידיבעלימכסותשאינם

הבעליםשלהלול,ביוםי"חבטבתהתשע"ג)31בדצמבר2012(ו

מישזכאילמכסהאישיתלפיתקנות7,6,4ו־8והואלאקיבלעלכךהודעהעדתום10ו )א(
30ימיםמיוםפרסוםתקנותאלה,רשאילפנותעדתום60ימיםמיוםהפרסוםהאמור

לוועדתהמכסותבבקשהלקביעתמכסתו;

פנייהלקביעת
מכסותאישיות

ועדתהמכסותרשאית,מנימוקיםמיוחדיםשיירשמו,לדוןבבקשותשהוגשולה )ב(
לאחרהמועדהאמור;

החלטתועדתהמכסותבבקשהלפיתקנותמשנה)א(ו–)ב(תינתןבתוך30ימים )ג(
ממועדהגשתהבקשהו

המועצהתקבעלכלבעלמכסה,בתחילתשנתהתכנוןוכןלפיהצורךבמהלכה,11ו )א(
מכסתעופותלהטלהלייצורמכסתועלפימפתחותאחידיםכמפורטבתוספתהשנייהו

מכסתעופות
להטלה

)ב(המועצהתנפיקלבעלמכסהתעודתמגדלשתפורטבהמכסתהעופותשנקבעהלו
לייצורמכסתולפיתקנתמשנה)א(ו

קבלןמורשהלשיווקאפרוחותלהטלהלאישווקןלבעלמכסהאלאבאישורבכתבשל12ו
המועצהובהתאםלתנאיהאישורו

שיווקאפרוחות

לאיגדלאדםפרגיותאלאאםכןהואקיבלאתהאפרוחותשמהןגידלאותןמקבלן13ו )א(
מורשהלשיווקחומררבייהו

גידולפרגיות
ושיווקן

לאישווקאדםפרגיותלבעלמכסהאלאבאישורבכתבשלהמועצהובהתאםלתנאיהאישורו )ב(

לכמות14ו ובהתאמה מגדל, תעודת בידיו כן אם אלא מטילות אדם יחזיק לא )א(
הרשומהבהו

החזקתמטילות

המועצהרשאיתלהורותלבעלמכסההמחזיקעופותלהטלהבכמותעודפתעל )ב(
מכסתהעופותלהטלהשקבעהלואולאדםשאינובעלמכסהשמחזיקעופותלהטלה
שלאכדיןלהעביראתהכמותהעודפתאואתכלהעופותשהואמחזיק,לפיהעניין,

להמתה,באופןשתורהובהתאםלהוראותכלדיןו

שמירתדיניםאיןבתקנותאלהכדילגרועמכוחושלדיןאחרו15ו

תוספת ראשונה
)תקנה5)ג((

טופס בקשה לקבלת מכסה חדשה לייצור ביצי מאכל

תאריך:ווווווווווווווווווו      לכבוד

ועדתהמכסות
המועצהלענףהלול

רח'קפלן2,תלאביב
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הנדון:  בקשה לקבלת מכסה חדשה לייצור ביצי מאכל

5)ג( תקנה לפי מאכל ביצי לייצור חדשה מכסה לקבל מבקש/ת מטה, החתום אני,
לתקנותהמועצהלענףהלול)כלליםבדברמכסותלייצורביצימאכללשיווקבשנת

2018(,התשע"ח-2018ו

פרטים אישיים

ווווווווווווווווווווווווווווווווומס'זהותווווווווווווווווווווווווווווווו ווווווווווווווווווווווווווווווווושםמשפחה: שםפרטי:
שםבן/בתהזוגוווווווווווווווווווווומס'זהותוווווווווווווווווווווו

כתובתמגוריםווווווווווווווומס'משק/גוש/חלקהווווווווווווווווווטלפוןנייחו/אוניידוווווווווווווווווווווווו
דואראלקטרוניוווווווווווווווווווווו

ווווווווווווווווווווווווווווווווו
חתימתהמבקש/ת

ישלצרףלבקשה,כתנאילבחינתה,אתהמסמכיםשלהלן:

צילוםתעודתזהות,כוללספח,לרבותשלבן/בתזוג,לפיהענייןו 1ו

ביחסלקרקעמינהל-חוזהאגודהוטופס"אישורמצבזכויות"מרשותמקרקעי 2ו
ישראל;תשריטהחלקה,חתוםבידיהאגודהורשותמקרקעיישראל;טופסמידעלהיתר,

חתוםבידימהנדסהוועדההמקומיתהכוללהיתכנותלהקמתמבנהלולו

ביחסלקרקעפרטית-נסחמלשכתרישוםהמקרקעין)"טאבו"(שהוצא30ימיםלכל 3ו
המאוחרלפנימועדהגשתהבקשה;אישורהרשותהמקומיתבדברמגוריהמבקשבפועל
בביתמגוריםהבנויעלהקרקע;אםהבעלותבקרקעמשותפתלמבקשולאחרים-כתב
הסכמהבחתימתכלהבעליםהמשותפיםלהקמתהלול,מאושרבידיעורךדין;תשריט
החלקהחתוםבידילשכתרישוםהמקרקעיןאומודדמוסמך;טופסמידעלהיתר,חתום

בידימהנדסהוועדההמקומיתו

ביחסלבקשהשלמגדלפטמיםלפיתקנה5)א()1(או5)א()2(-אישורמאתרופא 4ו
וטרינרממשלתיבדברהתקיימותהתנאיהקבועבתקנה5)א()1()א(ו

תוספת שנייה 
)תקנה11)א((

קביעת מכסת עופות להטלה על בסיס גיל הלהקה או סוג הגידול

עדגיל28חודשיםעםהנשרהכפויה-250ביציםלמטילה;

עדגיל21חודשיםבלאהנשרהכפויה-260ביציםלמטילה;

לגידולאורגניאולגידולחופשבלאהנשרהכפויה-200ביציםלמטילהו

בתוספתזו,"הנשרהכפויה"-מניעתמזוןמתרנגולותמטילותבמטרהליצוראצלןמחזור
הטלהנוסףו

ט"ובטבתהתשע"ח)2בינואר2018(
)חמ3-685-ת2(

ל א י ר א  י ר ו א 
שרהחקלאותופיתוחהכפר 
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