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חוק הגליל )תיקון מס' 12(, התשע"ז-2017*

בחוקהגליל,התשמ''ח-11988)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1פתיקוןסעיף1

אחריההגדרה"הגליל"יבוא: )1(

""המנהל"-המנהלהכללישלמשרדהחקלאותופיתוחהכפראומישהוא
הסמיךלענייןחוקזה;";

במקוםההגדרה""מרוםהגליל""יבוא: )2(

""מרוםהגליל"-יישוביםבאזורהמסומןבמפהשבתוספת,ולענייןהעירנהריה,
"נהריה"-כפרשיתופילהתיישבותחקלאיתבע"מ,בלבד,שקייםבהםלול
שבומגדליםתרנגולותאופטימים,לפיהעניין,שהוכנסוללולבהתאם
להיתרלפיפקודתמחלותבעליחיים]נוסחחדש[,התשמ"ה-21985,ולעניין
סעיף7לחוקהגליל)תיקוןמס'12(,התשע"ז-2017ר-גםיישוביםכאמור

שגידלובהםבעברפטימים;";

ההגדרה"משקלול"-תימחק; )ר(

במקוםההגדרה""בעלמכסה""יבוא: )4(

""בעלמכסה"-אחדמאלה:

בעלמכסתהטלה; )1(

יצרןפטם; )2(

"בעלמכסתהטלה"-בעלמכסהאישיתלייצורביצימאכללשיווקלפיחוק
המועצהלענףהלול;

"בעלמשקלוללייצורפטימים"-חקלאיאואגודהשיתופיתחקלאיתשבתקופה
שמיוםי"דבניסןהתשמ"ח)1באפריל1988(עדיוםכ"דבאדרב'התשמ"ט
)1רבמרס1989(היובעלימכסהלייצורפטימיםלפיחוקהמועצהלענף

הלולוהפסיקולייצרפטימים;

"יצרןחדש"-בעלמכסהשהחללגדלתרנגולותאופטימים,לפיהעניין,לאחר
יוםי"זבאדרהתשע"ז)15במרס2017(,לרבותבעלמשקלוללייצורפטימים

שחזרלייצרפטימיםלאחרהמועדהאמור;

"יצרןפטם"-מגדלפטימיםלשיווק;";

ההגדרות"מכסהאישית","מכסהארצית"ו"ועדתמכסות"-יימחקו; )5(

במקוםההגדרה""השרים""יבוא: )6(

""השרים"-שרהחקלאותופיתוחהכפרושרהאוצר;"פ

במקוםסעיף2לחוקהעיקרייבוא:2פהחלפתסעיף2

הממשלהתשקודעלפיתוחהגלילויישובוובמסגרת2פ"עדיפותלגליל )א(
משאבים תקצה היא לרשותה, העומדים הפיתוח תקציבי

לפיתוחופ

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2017 במרס 22( התשע"ז באדר כ"ד ביום בכנסת התקבל *
הכנסת-681,מיוםכ"ובטבתהתשע"ז)24בינואר2017(,עמ'80פ

ס''חהתשמ''ח,עמ'22;התשס"ח,עמ'256פ 1

ס"חהתשמ"ה,עמ'84פ 2

ס"חהתשע"ז,עמ'624פ ר
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לגלילתינתןעדיפותבפעולותמשרדיהממשלה,לרבות )ב(
בפיתוחההתיישבות,החקלאות,החינוך,הבריאות,התיירות,

התעשייה,התחבורה,התקשורת,הקליטהוהעלייהפ

לבעלמכסהבמרוםהגלילתינתןסובסידיהבעבורייצור )ג(
ביציםאופטימים,לפיהעניין,בשנים2018עד2027;גובה
הסובסידיהלייצורביצתמאכלאוטוןפטימיםיהיהבגובה
הסובסידיההממוצעתשניתנהלייצורביצתמאכלאוטון
פטימים,לפיהעניין,לשנת2017,לפיהוראותסעיףזהכנוסחו
ערביוםתחילתושלחוקהגליל)תיקוןמס'12(,התשע"ז-2017פ

סובסידיהכאמורבסעיףקטן)ג(תינתןלפיאחדמאלה: )ד(

לבעלמכסתהטלה-בעבורביצימאכלשיוצרו )1(
במסגרתמכסתוועדכמותשל500,000ביצימאכל,ואם

הואקיבוץ-עדכמותשל5מיליוןביציםכאמור;

ליצרןפטם-בשלפטימיםשיוצרועדכמותשל )2(
50טוןפטימים,ואםהואקיבוץ-עדכמותשל500טון
פטימיםאועדלגובההמכסהלייצורפטימיםשנקבעה

לולשנת1992,לפיהגבוהמביניהםפ

לאתינתןסובסידיהכאמורבסעיףקטן)ד(אלאבהתקיים )ה(
כלאלה:

בעלהמכסהמתגוררמגוריקבעבמרוםהגליל )1(
ומייצרשםאתהביציםאוהפטימים,לפיהעניין;

את מייצר הוא - הטלה מכסת בעל הוא אם )2(
הביציםבמשקו,במשקאחרביישובשבומצוימשקו
אובמתחםשאינובמשקושלבעלמכסהאחרבתחום

אותויישוב;

אםהואיצרןפטם- )ר(

במשקו, בלול הפטימים את מייצר הוא )א(
במשקאחרביישובשבומצוימשקואובמתחם
שאינובמשקושליצרןפטםאחרבתחוםאותו
יישוב,ובלבדשאםייצורהפטימיםאינובלול
פטימים שמייצרים היצרנים מספר במשקו,

באותומשקאינועולהעלעשרהיצרנים;

אםהואיצרןחדש- )ב(

מתקייםבוהאמורבפסקתמשנה)א( )1(
והלולהוקםלאחריוםי"זבאדרהתשע"ז
)15במרס2017(;ואולםאםהואבעלמשק
לוללייצורפטימיםשחזרלייצרפטימים
-תינתןהסובסידיהכאמורבסעיףקטן)ד(
גםאםהלולהוקםלפניהמועדהאמור,
במשק או במשקו מצוי שהלול ובלבד
שליצרןפטםאחרשהואקרובמשפחה

לגלילתינתןעדיפותבפעולותמשרדיהממשלה,לרבות )ב(
בפיתוחההתיישבות,החקלאות,החינוך,הבריאות,התיירות,

התעשייה,התחבורה,התקשורת,הקליטהוהעלייהפ

לבעלמכסהבמרוםהגלילתינתןסובסידיהבעבורייצור )ג(
ביציםאופטימים,לפיהעניין,בשנים2018עד2027;גובה
הסובסידיהלייצורביצתמאכלאוטוןפטימיםיהיהבגובה
הסובסידיההממוצעתשניתנהלייצורביצתמאכלאוטון
פטימים,לפיהעניין,לשנת2017,לפיהוראותסעיףזהכנוסחו
ערביוםתחילתושלחוקהגליל)תיקוןמס'12(,התשע"ז-2017פ

סובסידיהכאמורבסעיףקטן)ג(תינתןלפיאחדמאלה: )ד(

לבעלמכסתהטלה-בעבורביצימאכלשיוצרו )1(
במסגרתמכסתוועדכמותשל500,000ביצימאכל,ואם

הואקיבוץ-עדכמותשל5מיליוןביציםכאמור;

ליצרןפטם-בשלפטימיםשיוצרועדכמותשל )2(
50טוןפטימים,ואםהואקיבוץ-עדכמותשל500טון
פטימיםאועדלגובההמכסהלייצורפטימיםשנקבעה

לולשנת1992,לפיהגבוהמביניהםפ

לאתינתןסובסידיהכאמורבסעיףקטן)ד(אלאבהתקיים )ה(
כלאלה:

בעלהמכסהמתגוררמגוריקבעבמרוםהגליל )1(
ומייצרשםאתהביציםאוהפטימים,לפיהעניין;

את מייצר הוא - הטלה מכסת בעל הוא אם )2(
הביציםבמשקו,במשקאחרביישובשבומצוימשקו
אובמתחםשאינובמשקושלבעלמכסהאחרבתחום

אותויישוב;

אםהואיצרןפטם- )ר(

במשקו, בלול הפטימים את מייצר הוא )א(
במשקאחרביישובשבומצוימשקואובמתחם
שאינובמשקושליצרןפטםאחרבתחוםאותו
יישוב,ובלבדשאםייצורהפטימיםאינובלול
פטימים שמייצרים היצרנים מספר במשקו,

באותומשקאינועולהעלעשרהיצרנים;

אםהואיצרןחדש- )ב(

מתקייםבוהאמורבפסקתמשנה)א( )1(
והלולהוקםלאחריוםי"זבאדרהתשע"ז
)15במרס2017(;ואולםאםהואבעלמשק
לוללייצורפטימיםשחזרלייצרפטימים
-תינתןהסובסידיהכאמורבסעיףקטן)ד(
גםאםהלולהוקםלפניהמועדהאמור,
במשק או במשקו מצוי שהלול ובלבד
שליצרןפטםאחרשהואקרובמשפחה
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מדרגהראשונה;לענייןזה,"קרובמשפחה
זוגלרבות מדרגהראשונה"-בןאובת
ידועבציבור,הורה,בן,בת,אחאואחות,

וכןבןזוגושלכלאחדמאלה;

אםהואקיבלמענקחד־פעמיבשנת )2(
הגליל לחוק 7 סעיף הוראות לפי 2018
)תיקוןמס'12(,התשע"ז-2017-הואיהיה
זכאילסובסידיהלפיהוראותסעיףקטן
זהרקמיוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר

2021(ואילךפ

המועצה בידי תשולם זה בסעיף כאמור הסובסידיה )ו(
לבעלהמכסהאולבעלהמשקלייצורפטימיםישירותאו
באמצעותקבלןמורשה,כמשמעותובחוקענףהלול,ששיווק

אתהפטימיםאוהביצים,לפיהענייןפ"

בסעיף2אלחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"מכסהאישית"יבוא"מכסתהטלה"פרפתיקוןסעיף2א

הוספתסעיפים2ב
עד2ד

אחריסעיף2אלחוקהעיקרייבוא:4פ

"התליית
סובסידיה,ביטולה,

עיכובתשלומה,
השבתהאוקיזוזה

מולאה2בפ לא או שגוי מידע יסוד על סובסידיה ניתנה )א(
דרישתהמנהללמסירתידיעהאומסמךלפיסעיף2ד,רשאי
או מכסה לבעל שניתנה ולאחר בכתב בהודעה המנהל,
לבעלמשקלוללייצורפטימים,לפיהעניין,הזדמנותסבירה

בנסיבותהענייןלטעוןאתטענותיו,להחליטאחדמאלה:

להתלותאולבטלאתתשלוםהסובסידיה,כולה )1(
אוחלקה,לעתידאולמפרע;

לעכבתשלומיסובסידיהעדלבירורהעניין; )2(

לדרושהשבתסובסידיותשניתנו; )ר(

לקזזמתשלומיהסובסידיהשיגיעולפיחוקזה )4(
לבעלמכסהאולבעלמשקלוללייצורפטימיםכלסכום

שניתןעליסודמידעשגוישהואאומימטעמומסרפ

עלהחלטתהמנהללפיסעיףזהניתןלערערלפניבית )ב(
המשפטהמחוזיבתוך45ימיםמיוםשנמסרההחלטתהמנהל
לבעלמכסהאולבעלמשקלוללייצורפטימים;איןבהגשת
החלטת ביצוע את לעכב כדי זה קטן סעיף לפי הערעור

המנהלפ

מישקיבלסובסידיהלפיחוקזהעליסודמידעכוזב )ג(
לחוק 61)א()2( בסעיף כאמור קנס - דינו למנהל, שמסר

העונשין,התשל"ז-41977פ

פטימים2גפהחזרתסובסידיה לייצור לול משק בעל או מכסה בעל נדרש )א(
להשיבסובסידיהכאמורבסעיף2ב)ר(,יחזירהבתוךשישים
שנקבע כפי יותר, מאוחר במועד או ההודעה מיום ימים
בחוק כהגדרתם וריבית הצמדה הפרשי בצירוף בהודעה,

ס"חהתשל"ז,עמ'226פ 4
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פסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-51961,מיוםקבלתהעדיום
החזרתה,בשיעורהמקסימליהמותרעלפיאותוחוק;ואולם
המנהלרשאי,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,לוותרעלהפרשי

הצמדהוריביתכאמור,כולםאומקצתםפ

איןבהוראותסעיףכדילגרועמהוראותכלדיןפ )ב(

דרישתידיעות
ומסמכים

המנהלרשאילדרושמבעלמכסהומבעלמשקלייצורפטימים2דפ
למסורלוכלידיעהאומסמךהנדרשלולשםבירורזכאות
לסובסידיהלפיחוקזה;בסעיףזה,"מסמך"-לרבותפלט,

כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-61995פ"

במקוםהתוספתלחוקהעיקרייבוא:5פהחלפתהתוספת

"תוספת

)סעיף1,ההגדרה"מרוםהגליל"(

פסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-51961,מיוםקבלתהעדיום
החזרתה,בשיעורהמקסימליהמותרעלפיאותוחוק;ואולם
המנהלרשאי,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,לוותרעלהפרשי

הצמדהוריביתכאמור,כולםאומקצתםפ

איןבהוראותסעיףכדילגרועמהוראותכלדיןפ )ב(

דרישתידיעות
ומסמכים

המנהלרשאילדרושמבעלמכסהומבעלמשקלייצורפטימים2דפ
למסורלוכלידיעהאומסמךהנדרשלולשםבירורזכאות
לסובסידיהלפיחוקזה;בסעיףזה,"מסמך"-לרבותפלט,

כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-61995פ"

החלפתהתוספתבמקוםהתוספתלחוקהעיקרייבוא:5פ

"תוספת

)סעיף1,ההגדרה"מרוםהגליל"(

ס"חהתשכ"א,עמ'192פ 5

ס"חהתשנ"ה,עמ'66רפ 6
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יום6פתחילה - )להלן )2018 בינואר 1( התשע"ח בטבת י"ד ביום זה חוק של תחילתו )א(
התחילה(פ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתושלסעיף2)ה()2(ו–)ר()א(לחוקהעיקרי, )ב(
2לחוקזה,לענייןבעלמכסהשאינויצרןחדש-ביוםכ"חבטבת כנוסחובסעיף
התשפ"ב)1בינואר2022(;בסעיףקטןזה,"בעלמכסה"ו"יצרןחדש"-כהגדרתםבסעיף

1לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף1)4(לחוקזהפ

תשלוםמענק
לבעלמשקלול

לייצורפטימים-
הוראתשעה

בסעיףזה-7פ )א(

"בעלמשקלוללייצורפטימים"ו"המנהל"-כהגדרתםבסעיף1לחוקהעיקרי,כנוסחו
בסעיף1לחוקזה;

"חליף"-מישהיהזכאילתשלוםסובסידיהלפיחוקזהכחליףעדיוםי"זבאדרהתשע"ז
)15במרס2017(אילוהיהמייצרפטימיםבפועלפ

לבעלמשקלוללייצורפטימיםבמרוםהגלילאולמישהואחליפו,המתגוררמגורי )ב(
קבעבמרוםהגליל,יינתןמענקבעבורהשנים2018עד2020בלבד;גובההמענקבעבור
כלשנהכאמורלפיסעיףקטןזהיהיהבגובההסובסידיההממוצעתלייצורטוןפטימים
לשנת2017,בהיקףשלעד50טוןפטימים,ואםבעלהמשקכאמורהואקיבוץ-בהיקף
שלעד500טוןפטימיםאובהיקףהמכסהשנקבעהלולשנת1992,לפיהגבוה;מענק
לפיסעיףקטןזהלאיעלהעלהסובסידיהלההיהזכאיבעלמשקהלוללייצורפטימים
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ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ץ ני י י ט ש  ל ב ו י
שרהתשתיותהלאומיות

האנרגיהוהמים

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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