דברי הסבר לתקנה ( 7ה)
לאחר בחינת נוסח התקנות לגבי מכסות למגדלים קיימים ,ועל דעת משרד החקלאות ,אנו
מפרסמים הבהרות בעקבות כל השאלות שהופנו אלינו לגבי התנאים להגשת בקשה של מגדלים
קיימים ,על פי סעיף (7ה) עד (7י) לתקנות .ההסבר הינו בלשון העם.
בכל מקרה של סתירה בין האמור כאן לבין נוסח התקנות ,אזי הנוסח שבתקנות קובע.
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הזכאות לתוספת מכסה נבחנת ביחס ללול בו יוצרה המכסה בשנת  .2021יובהר כי על
המגדל להמשיך לגדל את מכסתו ,לרבות ההגדלה באותו הלול.
ללול האמור יש רישיון עסק או שיינתן לו רישיון עסק עד יום הגשת הבקשה לוועדת
המכסות.
הלול מצוי במשקו של המבקש או במתחם שאינו של בעל מכסה אחר ,והוא אינו במשקו
של מגדל אחר.
המגדל שיווק כדין ,על פי רישומי המועצה ,באחת מהשנים  2020-2021לפחות 87%
מהמכסה שנקבעה לו.
יש לצרף לבקשה תצהיר התחייבות ליצר את מלוא המכסה (המקורית והתוספת) בשנת
 .2022כדי לעמוד בהתחייבות האכלוס של הלהקה צריך להיות לכל המאוחר במהלך
חודש פברואר .2022
תוספת המכסה מחושבת על פי ההפרש (אם ישנו) בין כמות העופות שניתן לאכלס בלול
אילו היו מאוכלסות בו מטילות לפי  750סמ"ר למטילה ,לבין היקף המכסה הכולל של
המגדלים שייצרו בלול ב .31.12.21-יובהר כי לול אשר היה ריק ביום  31.12.21הבחינה
תהיה לפי כמות האכלוס האחרונה שהייתה בו בפועל בשנת התכנון.
דוגמאות:
• לול בו מיוצרת מכסה של  10מגדלים בהיקף כולל של  20,000מטילות .לפי צפיפות
של  750סמ"ר ניתן לאכלס  16,000מטילות .לא זכאי לתוספת מכסה.
• לול בו מיוצרת מכסה של  10מגדלים בהיקף כולל של  20,000מטילות .לפי צפיפות
של  750סמ"ר ניתן לאכלס  21,500מטילות .יש זכאות לתוספת מכסה של
 375,000ביצים.
• לול בו מיוצרת מכסה של  10מגדלים בהיקף כולל של  20,000מטילות .לפי צפיפות
של  750סמ"ר ניתן לאכלס  26,000מטילות .ההפרש הוא של  1,500,000ביצים.
אם הלול נמצא במשקו של אחד מבעלי המכסה הוא בלבד זכאי לתוספת של
 500,000ביצים .אם הלול נמצא במתחם שאינו במשקו של אחר המגדלים בו
זכאים לתוספת כוללת של  1,500,000ביצים – לפי החלק היחסי או בחלוקה
אחרת בהסכמת כל המגדלים בלול (בכל מקרה לא יותר מ 500,000-ביצים
למגדל).
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• בלולים נטולי כלובים ,המועצה מחשבת את המרווח בהתאמה לדרישות.
 .7בכל מקרה מגדל לא יוכל לקבל תוספת מכסה העולה על  500,000ביצים.
 .8מגדלים שקיבלו תוספת מכסה של  100,000ביצים לפי תקנות המכסות בשנים הקודמות,
יהיו זכאים לתוספת לפי תקנות ( 2022בנוסף לתוספת האמורה) רק אם ממשיכים לגדל
בלול העומד בתנאים לפיהם קיבלו את התוספת (יכולת הייצור בלול היא בהיקף
המטילות שנקבע בתקנות לפיהם קיבלו את התוספת ולפי סוג הלול (עם או בלא
כלובים)).
דוגמאות:
מגדל קיבל תוספת מכסה של  100,000ביצים לפי תקנות  2021בגין מעבר ללול במתחם,
שניתן לאכלס בו עד  18,000מטילות בלול עם כלובים:
• אם בפועל אוכלס הלול ב 16,000-מטילות יש זכאות לתוספת של  500,000ביצים
בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות ( 2022כלומר – עומד גם בתנאי התקנות
לפיהם קיבל תוספת של  100,000וגם בתנאי תקנות .)2022
• אם בפועל אוכלס הלול ב 18,000-מטילות ,אין זכאות לתוספת.
• אם המגדל שקיבל את התוספת בשנים קודמות עובר ללול אחר ,שיכולת הייצור
בו גבוהה מ 18,000-מטילות הזכאות לתוספת של  100,000מתבטלת.
 .9הבקשה צריכה להיות מוגשת בצרוף התצהיר עד  31.1.22לכל היאוחר .לא ידונו בקשות
שיגיעו לאחר מועד זה.
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