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 .1מטרת הנוהל:
הסדרת אופן ביצוע תשלומי סובסידיה בהתאם להוראות חוק הגליל ,תשמ"ח – ( 1988להלן" :החוק")
 .2הגדרות:
"מגדל" :מי שהוא בעל מכסה לייצור ביצים או שהוא מגדל פטמים לשיווק.
"מרום הגליל" :יישובים המופיעים באיזור המוגדר במפה שבתוספת לחוק.
 .3התנאים לקבלת תשלומי סובסידיה:
בהתאם לסעיף  2לחוק ,על מגדל לעמוד בתנאים הבאים כדי לקבל תשלומי סובסידיה מהמדינה:
 .3.1על המגדל להתגורר מגורי קבע ולנהל את מרכז חייו במרום הגליל;
 .3.2ייצור הביצים או הפטמים ,לפי העניין ,מבוצע במרום הגליל  -במשקו של המגדל ,1במשק אחר ביישוב
או במת חם הצמוד ליישוב בו מתגורר מגורי קבע .ואולם ,אם הוא יצרן פטם עליו לגדל את העופות
בלול שהוקם לאחר ה 15.3.17-או אם הוא היה בעל מכסת פטם היסטורית לפטם הוא רשאי לגדל
בלול ישן יותר אך שנמצא במשקו או במשק של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
 .3.3הבהרות:
 .3.3.1לעניין מגורי קבע :מגורים בשני מקומות במקביל אינם יוצרים מגורי קבע באחד מהם ,וכן
הגעה למושב לעיתים תכופות לצורך זה או אחר אינה נכללת בגדר מגורים.
 .3.3.2לעניין יישובי מרום הגליל :רק ישובים חקלאיים שקיימים בהם לולים (הטלה או פטם) שקיבלו
אישור אכלוס על ידי השירותים הווטרינריים.
 .4טופס עדכון פרטים:
 .4.1אחת לתקופה (בין שנה לשנתיים) נדרש המגדל למלא טופס עדכון פרטים ,בו מצהיר על הפרטים
המקימים את הזכות לקבלת סובסידיה.
 .4.2יובהר – שולמה סובסידיה על יסוד מידע שגוי או לא נמסר טופס עדכון פרטים על אף שנדרש ,רשאי
המשרד לבטל את תשלומי הסובסידיה ,לעכבם ,לדרוש השבה של תשלומים ששולמו שלא כדין וכן
לקזז תשלומים עתידיים כנגד תשלומים ששולמו על יסוד מידע שגוי.
 .4.3על פי סעיף 2ב(ג) קבלת סובסידיה על יסוד מסירת מידע שגוי למנהל הינה עבירה פלילית.
 .5מגדל שנפטר:
 .5.1התקבל מידע על פטירת מגדל ,ועל סמך המידע שבידי המנהל השאיר המגדל אחריו אלמן/ה שגר עמו
במשק ,ישולמו תשלומי הסובסידיה לבן/בת הזוג עד להעברת הזכויות במכסה ובנחלה על שם
האלמן/ה ,אך לא יותר משנה ממועד הפטירה .הועברו הזכויות לאדם אחר ,יופסקו לאלתר תשלומי
הסובסידיה לאלמן/ה.
 .5.2התקבל מידע על פטירת מגדל ,ולא ידוע על אלמן/ה ,יפסקו לאלתר תשלומי הסובסידיה.
 .5.3יורש שזכאי לקבלת סובסידיה לפי חוק הגליל (העביר את המכסה והזכויות בנחלה על שמו ועומד בכל
תנאי חוק הגליל) ,רשאי המנהל ,לפנים משורת הדין ,לאשר תשלום רטרואקטיבי של סובסידיה
ליורש ,החל מהיום בו הגיש את המסמכים לצורך העברת הזכויות בנחלה לרשות מקרקעי ישראל,
ולא יותר משישה חודשים רטרואקטיבית.
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