דברי הסבר להקצאת מכסות הטלה לשנת : 2022
בתאריך  31/12/21פורסמו תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק
בשנת  ,)2022התשפ"ב ,2021-עפ"י תקנות אלה ,יוקצו מכסות בהיקף כולל של עד  785מכסות אישיות
למגדלים חדשים (בתוספת מכסות אפשרית לפי תקנה (15ב) לתקנות) שיחולקו כך:


עד  70מכסות מתוך ההיקף הכולל של המכסות החדשות יוקצו למגדלים חדשים מיישובים
באזור עדיפות לאומית מקרב האוכלוסייה הערבית ,הדרוזית והצ'רקסית בלבד;



שאר המכסות מתוך ההיקף הכולל של המכסות ,תוקצה למגדלים חדשים ביישובים באזור
עוטף עזה;



יתרת המכסה תוקצה למגדלים חדשים ביישובים צמודי גדר;



יתרת המכסה תוקצה למגדלים חדשים ביישובים סמוכי גבול;



יתרת המכסה תוקצה למגדלים חדשים ביישובים באזור עדיפות לאומית.

ההגדרות לישובים באזור עוטף עזה ,צמודי גדר ,סמוכי גבול ואזור עדיפות לאומית קבועות
בתקנות.

לאור משבר הקורונה ,הגשת בקשה לקבלת מכסה חדשה בדרך מקוונת בלבד עד לתאריך.01/03/2022:
תנאי סף להגשת בקשה:


המגדל הוא תושב ישראלי .לעניין זה "תושב" – כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין ,התשכ"ה-
.1965



בעלים של קרקע חקלאית ,כמפורט בתקנה(5ב)(.)2



המגדל יאכלס את מלוא מכסתו בשנת התכנון ,דהיינו שנת .2022



המגדל ייצר את מלוא מכסתו בלול חדש ללא כלובים.



על המגדל להגיש התחייבות חתומה בפני עו"ד ולפיה הוא מתחייב לייצר את המכסה שתיקבע לו
בהתאם לאמור לעיל ,בנוסח המצורף באתר האינטרנט של המועצה.

איך מגישים את הבקשה?


יש למלא את טופס הבקשה במלואו .ניתן להגיש בקשה אחת בלבד ,הבחירה אינה ניתנת לשינוי.



יש לצרף את כלל המסמכים הנדרשים.



כמו כן ,לכל נחלה ניתן להגיש בקשה אחת בלבד.
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מהם המסמכים הנדרשים?
 קרקע מנהל-
 טופס בקשה לקבלת מכסה חדשה לייצור ביצי מאכל בנוסח המצורף כתוספת הראשונה לתקנות
(ניתן להורדה באתר האינטרנט של המועצה)
 תצהיר והתחייבות חתומה על ידי עו"ד בהתאם לתקנה (5ב)( )5לתקנות (ניתן להורדה באתר
האינטרנט של המועצה)
 צילום ת.ז כולל ספח
 ת.ז בן/בת הזוג
 חוזה אגודה או הסכם ארוך טווח מול רשות מקרקעי ישראל המיועד למטרת הקמת לולים;
 אישור זכויות בנחלה-רמ"י שמועד הנפקתו לאחר ;01/01/20
 תשריט חלקה חתום בידי רמ"י ובהסכם אגודה – גם בידי האגודה;
 טופס מידע להיתר הכולל היתכנות להקמת מבנה לול ,חתום בידי מהנדס הועדה המקומית;
 קרקע פרטית -בקשה מספר 5א(:)1
 טופס בקשה לקבלת מכסה חדשה לייצור ביצי מאכל בנוסח המצורף כתוספת הראשונה לתקנות
(ניתן להורדה באתר האינטרנט של המועצה)
 תצהיר והתחייבות חתומה על ידי עו"ד בהתאם לתקנה (5ב)( )5לתקנות (ניתן להורדה באתר
האינטרנט של המועצה)
 צילום ת.ז כולל ספח
 ת.ז בן/בת הזוג
 אישור הרשות המקומית בדבר מגורי המבקש בפועל בבית מגורים הבנוי על הקרקע;
 נסח מלשכת רישום המקרקעין ("טאבו") שהוצא  30ימים לכל המאוחר לפני מועד הגשת הבקשה;
 אם מדובר בבעלות משותפת  -כתב הסכמה בחתימת כל הבעלים המשותפים להקמת הלול ,מאושר
בידי עורך דין(אם הבעלות משותפת) ;
 תשריט החלקה חתום על-ידי לשכת רישום המקרקעין או מודד מוסמך;
 טופס מידע להיתר ,הכולל היתכנות להקמת מבנה לול ,חתום בידי מהנדס הוועדה המקומית;
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מה קורה לאחר הגשת הבקשה?
ועדת המכסות תדון בבקשתך .עם סיום קליטת כל הבקשות ,תישלח אליך הודעה מסודרת על סטטוס
הבקשה והמשך טיפול .
יובהר כי האמור במסמך זה הינו לצורך מתן מידע ראשוני בלבד הוא אינו ממצה את כל הוראות התקנות
והתנאים שנקבעו בהם לחלוקת המכסות ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא .בכל מקרה של סתירה בין
האמור בהוראות אלו לבין הקבוע בחוק המועצה לענף הלול או בתקנות ,יגבר הנוסח המופיע בחוק או
בתקנות.
אין בהגשת בקשה התחייבות כלשהיא כי המבקש עומד בתנאים לקבלת המכסה או כי תוקצה למבקש
מכסה.
הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את האמור לעיל.

להגשת בקשה לחץ /https://forms.sogomatic.com/epb/pdf/2022 : :
לבירורים ניתן לפנות :טלפון michsot2022@epb.org.il, 03-6083272:
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