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מינוי חבר ועדה 
שחדל לכהן

חדל לכהן חבר מחברי הוועדה, או שאינו יכול לכהן בה, יפעל השר למנות חבר ועדה 7 
אחר תחתיו 

סדרי עבודתה של 
הוועדה

הוועדה תתכנס פעם בשנה לפחות, ורשאית היא לקבוע את סדרי עבודתה, ככל שלא 8 
נקבעו לפי חוק זה 

קיום הוועדה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה 9 תוקף פעולות
מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו 

סיכום 10 חובת דיווח את  הכולל  וחשבון  דין  שנה,  בכל  ינואר  בחודש  לשר,  תגיש  הוועדה  )א( 
פעילותה השנתית בשנת התקציב שהסתיימה ב–31 בדצמבר של השנה שקדמה לה 

השר יגיש לוועדת הכלכלה של הכנסת, עד ה–31 במרס בכל שנה, את הדין וחשבון  )ב( 
שקיבל בהתאם לסעיף קטן )א(, בצירוף הערותיו, מסקנותיו ותכניותיו בקשר לנושאים 

הכלולים בדין וחשבון 

הדין וחשבון יובא לידיעת הציבור בדרך שיורה השר  )ג( 

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין 11 ביצוע ותקנות
תקנות לביצועו  

מינוי הוועדה 
הראשונה

השר ימנה את הוועדה הראשונה בתוך חודשיים מתום שנת השמיטה המסתיימת ביום 12 
כ"ט באלול התשס"ח )29 בספטמבר 2008( 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש               
                    שר החלקאות ופיתוח הכפר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                        יושבת ראש הכנסת

חוקהגליל)תיקוןמס'11(,התשס"ח-2008*

בחוק הגליל, התשמ"ח-1988 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 -1 תיקון סעיף 1

בהגדרה "משק לול", בסופה יבוא "לעניין זה, "בעל מכסה" - מי שנקבעה לו   )1(
מכסה אישית לתקופה שמיום י"ד בניסן התשמ"ח )1 באפריל 1988( עד יום כ"ד באדר 

ב' התשמ"ט )31 במרס 1989(;"; 

במקום ההגדרה "בעל מכסה" יבוא:  )2(

""בעל מכסה" - מי שמתגורר מגורי קבע במרום הגליל ומייצר שם פטימים או 
ביצי מאכל, לפי מכסה אישית שנקבעה לו או למי שהוא חליפו, ומתקיים 

בו אחד מאלה:

שולמה לו או למי שהוא חליפו סובסידיה לפי הוראות חוק זה לפני   )1(
שנת 2007;

התקבל בכנסת ביום ג' באדר ב' התשס"ח )10 במרס 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הממשלה - 335, מיום ג' בחשוון התשס"ח )15 באוקטובר 2007(, עמ' 16, עמ' 167 
ס"ח התשמ"ח, עמ' 22; התשס"ח, עמ' 98   1
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המכסה האמורה נקבעה לו או למי שהוא חליפו בהתאם להחלטות   )2(
הממשלה מס' 838 מיום כ"ג באייר התשנ"ו )12 במאי 1996(, מס' 4829 מיום 
י"ד בשבט התשנ"ט )31 בינואר 1999( ומס' 1626 מיום י"ב באייר התש"ס )17 

במאי 2000(, והוא מתגורר מגורי קבע ביישוב שבו נמצא משקו;";

בהגדרה ""מכסה" ו"ועדת מכסות"", במקום ""מכסה"" יבוא ""מכסה אישית",   )3(
"מכסה ארצית"" 

בסעיף 2)ד( לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 2

בפסקה )1(, במקום "תינתן סובסידיה" יבוא "שנקבעה להם מכסה אישית לתקופה   )1(
שמיום י"ד בניסן התשמ"ח )1 באפריל 1988( עד יום כ"ד באדר ב' התשמ"ט )31 במרס 
1989(, תינתן סובסידיה בשנים 1993 עד 2008", והסיפה החל במילים "סובסידיה כאמור" 

- תימחק;

אחרי פסקה )1( יבוא:   )2(

 ,2017 2009 עד  ")1א( לבעלי מכסה במרום הגליל תינתן סובסידיה, בשנים 
בשיעורים מהעלות התחשיבית לייצור כפי שנקבעו בשנת 2008, שיופחתו מהם 

הניכויים כמפורט להלן לפי העניין:

לעניין בעלי מכסה לייצור ביצי מאכל -  )א( 

אם עלה היחס שבין כמות הביצים בכלל המכסות האישיות   )1(
לייצור ביצים במרום הגליל לבין כמות הביצים במכסה הארצית 
לייצור ביצים על 74% - ניכוי של 7 1 נקודות האחוז בשל כל נקודת 
אחוז שבה עלה היחס כאמור; ניכויים לפי פסקת משנה זו יבוצעו 

בתום כל רבעון, החל במועד הקובע; 

החל בתום הרבעון שבו חלפו חמש שנים מהמועד הקובע   )2(
- ניכוי של נקודת אחוז אחת, מדי שנה, אם לא הופחת שיעור 
)1(; הפחתה  הסובסידיה באותה שנה לפי הוראות פסקת משנה 
כאמור לא תחול אם סך הניכויים המצטבר לפי הוראות פסקת משנה 

)1( ופסקת משנה זו הגיע ל–5 נקודות האחוז;

לעניין זה -  )3(

"המועד הקובע" - המועד שבו הוציאה המינהלה, כמשמעותה 
בחקלאות,  הון  השקעות  לעידוד  לחוק   6 בסעיף 
התשמ"א-1980 2, כתב האישור הראשון לבעל מכסה 
אישית לייצור ביצי מאכל, לפי החלטת הממשלה מס' 

1855 מיום ח' בתמוז התשס"ז )24 ביוני 2007(;

"רבעון" - תקופה של שלושה חודשים המתחילה ב–1 בינואר, 
ב–1 באפריל, ב–1 ביולי וב–1 באוקטובר של כל שנה;

לעניין בעלי מכסה לייצור פטימים -  )ב( 

ניכוי באותו שיעור שבו הופחתה הסובסידיה לבעלי מכסה   )1(
לייצור ביצי מאכל לפי הוראות פסקאות משנה )א()1( ו–)2(, במועדי 

הניכוי כאמור באותן פסקאות;

בכל אחת מהשנים 2009 עד 2014 - ניכוי נוסף של חצי נקודת   )2(
האחוז;

המכסה האמורה נקבעה לו או למי שהוא חליפו בהתאם להחלטות   )2(
הממשלה מס' 838 מיום כ"ג באייר התשנ"ו )12 במאי 1996(, מס' 4829 מיום 
י"ד בשבט התשנ"ט )31 בינואר 1999( ומס' 1626 מיום י"ב באייר התש"ס )17 

במאי 2000(, והוא מתגורר מגורי קבע ביישוב שבו נמצא משקו;";

בהגדרה ""מכסה" ו"ועדת מכסות"", במקום ""מכסה"" יבוא ""מכסה אישית",   )3(
"מכסה ארצית"" 

תיקון סעיף 2בסעיף 2)ד( לחוק העיקרי -2 

בפסקה )1(, במקום "תינתן סובסידיה" יבוא "שנקבעה להם מכסה אישית לתקופה   )1(
שמיום י"ד בניסן התשמ"ח )1 באפריל 1988( עד יום כ"ד באדר ב' התשמ"ט )31 במרס 
1989(, תינתן סובסידיה בשנים 1993 עד 2008", והסיפה החל במילים "סובסידיה כאמור" 

- תימחק;

אחרי פסקה )1( יבוא:   )2(

 ,2017 2009 עד  ")1א( לבעלי מכסה במרום הגליל תינתן סובסידיה, בשנים 
בשיעורים מהעלות התחשיבית לייצור כפי שנקבעו בשנת 2008, שיופחתו מהם 

הניכויים כמפורט להלן לפי העניין:

לעניין בעלי מכסה לייצור ביצי מאכל -  )א( 

אם עלה היחס שבין כמות הביצים בכלל המכסות האישיות   )1(
לייצור ביצים במרום הגליל לבין כמות הביצים במכסה הארצית 
לייצור ביצים על 74% - ניכוי של 7 1 נקודות האחוז בשל כל נקודת 
אחוז שבה עלה היחס כאמור; ניכויים לפי פסקת משנה זו יבוצעו 

בתום כל רבעון, החל במועד הקובע; 

החל בתום הרבעון שבו חלפו חמש שנים מהמועד הקובע   )2(
- ניכוי של נקודת אחוז אחת, מדי שנה, אם לא הופחת שיעור 
)1(; הפחתה  הסובסידיה באותה שנה לפי הוראות פסקת משנה 
כאמור לא תחול אם סך הניכויים המצטבר לפי הוראות פסקת משנה 

)1( ופסקת משנה זו הגיע ל–5 נקודות האחוז;

לעניין זה -  )3(

"המועד הקובע" - המועד שבו הוציאה המינהלה, כמשמעותה 
בחקלאות,  הון  השקעות  לעידוד  לחוק   6 בסעיף 
התשמ"א-1980 2, כתב האישור הראשון לבעל מכסה 
אישית לייצור ביצי מאכל, לפי החלטת הממשלה מס' 

1855 מיום ח' בתמוז התשס"ז )24 ביוני 2007(;

"רבעון" - תקופה של שלושה חודשים המתחילה ב–1 בינואר, 
ב–1 באפריל, ב–1 ביולי וב–1 באוקטובר של כל שנה;

לעניין בעלי מכסה לייצור פטימים -  )ב( 

ניכוי באותו שיעור שבו הופחתה הסובסידיה לבעלי מכסה   )1(
לייצור ביצי מאכל לפי הוראות פסקאות משנה )א()1( ו–)2(, במועדי 

הניכוי כאמור באותן פסקאות;

בכל אחת מהשנים 2009 עד 2014 - ניכוי נוסף של חצי נקודת   )2(
האחוז;
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)1( ו–)1א( תינתן בשל ביצי מאכל ופטימים  סובסידיה כאמור בפסקאות  )1ב( 
שיוצרו במסגרת המכסות האמורות בסעיף קטן )ג( ועד הכמויות הנקובות שם "

בסעיף 2א לחוק העיקרי, ההגדרה "מכסה אישית" - תימחק 3 תיקון סעיף 2א

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ר ז ע י ל א – ן ב ן  י מ ני ב               
                    שר התשתיות הלאומיות

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                        יושבת ראש הכנסת
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