
 דחוסות

 קובץ התקכ
 ה׳ בתשרי התשמ״ו 4S58 20 בספטמבר 1985

 צו שעת חירום (יציבות מחירים במצרכים ובשירותים) (קביעת ענפים למצרך חדש)
 התשמ״ו—1985 . . .

 תקנות מם הכנסה (קביעת שוויה של דירה להשכרה), התשמ״ו—1985 .

 תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(הוראת שעה) (כללים להגנה מפני שחיקה
 אינפלציונית של סכומים שהושקעו במלאי בעלי חיים במשק חקלאי), התשמ״ו—1985

 תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות) (תיקון), התשמ״ג—1983 (תיקון)
 התשמ״ו—1985 .

 כללי המועצה לענף הלול (מיכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת הכספים 1985/86)
 התשמ״ו—1985 י.

 כללי המועצה לענף הלול (מיכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת הכספים 1985/86)
 הוזשמ׳׳ו—1985׳

 צו שעת חירום (יציבות מחיחם במצרכים ובשירותים) (קביעת ענפים

 למצרך חדש), התשמ״ו-985ו

 בתוקף סמכותנו לפי תקנה 4(ב)(2) לתקנות שעת היראו (יציבות מהירים במצרכים
 ובשירותים) (מם׳ 3), התשמ״ה—1985 1 (להלן — התקנות), אנו מצווים לאמור:

 1. הוראת תקנה 4(ב)(2) לתקנות תחול על ענפי ההלבשה וההנעלה. ענפיט עליהם
 tim תקנה

 כ״ו באלול התשמ״ה (12 בספטמבר 1985)
 (חמ 1833—3)

ן ו ר ל ש א י ר י א ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר שר התעשיה והמסחר

 1 ק״ת התשמ״ה, עמי 15£0 רעמי 1914.
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 תקנות מס הכנעה (קניעת שורה של דירה להשכרה), התשמ״ו-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א)(2) (ב)(2) לחוק מט הכנסה (עידוד להשכרת
 דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ״א•—•11981 (להלן — החוק), ובאישור ועדת

 הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:

 1. שוויה של דירה שלא נקבע לה שווי לעגין חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכי׳א—

 1 סייח התשפ״א, עט׳ 68; הת׳
 2 3״ח התעכ׳׳א, עמי 100.
 3 ס״ח התשכ״ג, עם׳ 156.

 4 ק״ת התשנן״ב, «8׳ 1434.

 שוויה של דירה

, יהא כלהלן:  ״י* י* 21961, וגם לא לענין חוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג—1963 צ

ה (1) בדירה שנבנתה בידי בעלה — סכום ההוצאות לרכישת הקרקע ב פ ש פ ש י י כ  י

 ולהקמת הבנין כשהוא מתואם לשיעור עליית המדד מיום גמר בנייתו ועד
 תחילת שנת המס שלגביה נעשית ההתאמה, בתוספת מחצית משיעור עליית

 המדד בשנת המס האמורה;

 (2) בדירה אחרת — הסכום שבו נרכשה הדירה כשהוא מתואם לשיעור
 עליית המדד בתקופה שמתום שגת המס שבה נרכשה הדירה ועד תחילת
 שנת המס שלגביה נעשית ההתאמה, בתוספת מחצית משיעור עליית המדד

 בשנת המס האמורה.

 בימוי 2. תקנות מס הכנסה (קביעת שוויה של דירה להשכרה), התשמ״ב—1982 4 —

 במלות.

. תחולתן של תקנות אלה לגבי שגת המס 1985 ואילך.  תחילי־ 3

י ע ד ו ק מ ח צ  י״ח באב התשמ״ו;(5 באוגוסט 1985) י
) שר האוצר 3 ~ 6 3  >חמ ד

 מקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(הודאת שעה)(כללים להגנה
 מ«ני שמיקה אינפלציונית של עכוזים שהושקעו במלאי געלי חיים

 במשק חקלאי), התשמ״ו—1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב)(4) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)
 (הוראת שעה), התשמ״ד,—1985 1 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספ׳־ם של הכנסת.

9 : ׳  אני מתקין תקנות אלי

 ניכוי בשל מלאי 1. בקביעת הכנסה ממשק חקלאי שהוראות פרק ג׳ חלות בקביעתה יחולו הוראות

ש אלה: " ח י י ע  פ

 (1) בשל מלאי בעלי חיים יותר ניכוי בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק, ואולם —
 (א) לענין מלאי של עגלות, מבכירות, פרות, עדר צאן, עגלים ועופות

 מטילות ייקרא סעיף 16 (א)(1) לחוק כאילו נאמר בו:
 ״(1) 50% מההכנסה החייבת ממשק חקלאי;״ ;

 1 ס״ח התשמ״ה, •לעי 172.
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 (ב) לענין מלאי בעלי חיים שאינו כלול בפסקת משגה (א), ייקרא סעיף
 16 (א)(1) לחוק כאילו נאמר בו:

 ״(1) 30% מההכנסה החייבת ממשק חקלאי;״ ;

 וסעיף 16 (א)(2) לחוק ייקרא כאילו נאמר בו:
 ״(2) סכום השווה לעלות המלאי האמור, כפי שהובא בחשבון לענין
 קביעת ההכנסה ההייבת לשנת המס, ביום בו נמכר המלאי או בתום
 שנת המם אם לא נמכר המלאי בשנת המס האמורה, כפול ב־40%
 משיעור עליית המדד מחודש קבלת החזקה במלאי עד החודש שבו
 נמכר המלאי או עד תום שנת המס, לפי המוקדם; ובלבד שלגבי
 מלאי כאמור שלא נמכר עד תום שנת המם, יווסף סכום הניכוי שניתן

 לפי תקנה זו בשל המלאי האמור, לעלות המלאי לתום שגת המס.״

 (2) על אף האמור בפסקה (1) סך כל הניכוי שיותר לנישום שהלה עליו תקנה
 זו לגבי הכנסתו ממשק חקלאי, לא יעלה על 50% מהכנסתו החייבת מהמשק

 החקלאי;

 (3) על אף האמור בפסקה (1)(ב), ניכוי בשל מלאי של עופות לפיטום יותר
 אך ורק אם שוכנע פקיד השומה שערך התשומות בייצור המלאי האמור אינו

 כולל הוצאות ריבית;

 (4) הנציב רשאי לקבוע מלאי ממוצע בדרך שונה מהאמור בהגדרת ״מלאי
 ממוצע״ שבסעיף 16 (ג) לחוק, ורשאי הוא לעשות כן דרך כלל או לגבי סוגי

 בעלי חיים.

ו הניכוי י  2. דין ניכוי לפי תקנה 1 כדין ניכוי לפי סעיף 16 לחוק. ו

 3. • תקנות אלה יחולו לגבי שנת המס 1985, ותקופת השומה המיוחדת המתייחסת תחולה
 אליה.

י ע ד ו ק מ ח צ  ג׳ באלול התשמ״ה (20 באוגוסט 1985) י
 שר האוצר

 תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דמות נכות)(תיקון), התשמ״ג-1983
 (תיקון), התשמ״ו-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10 (ב) ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום),
 .התשי״ט—1959 [נוסח משולב] אני מתקין תקנות אלה:

 ו
 הוספת תקנה 5

 1. אחרי תקנה 4 לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות) (תיקון), התשמ״ג—
 219,83, יבוא:

 ״תחילה 5. הוראות תקנה 2 יחולו גם על בקשות לקביעת דרגת נכות שביום

 כ״ד באלול התשמ״ה (10 בספטמבר 1985) וזיז תלויות ועומדות בין
 בפני ועדה רפואית או ועדת רפואית עליונה ובין בפני בית משפט.״ י

 כ״ב באלול התשמ״ה (8 בספטמבר 1985)
 (•זו מ 1144—3)

 1 ס״ח התשי׳״ט, עפ׳ 276; התשמ״ד, עמי 140.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 914.

ן ק רב י ח צ  י
 שר זזבטחון
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 כללי המועצה לעגף האל(מיכסות לייצור ביצי מאבל לשיווק

 בשנת הבש3ימ 1985/86), החשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 71,70,53,37,31,3 ו־73(ב) לחוק המועצה לענף הלול
 (ייצור ושיווק), התשכי׳ד—1963 1 (להלן — החוק), קובעת המועצה לענף הלול כללים

 אלה:

 1. בכללים אלה —

 ״אפרוחים״ — אפרוחים משעת בקיעתם מהביצה עד גיל שבעה ימים;

 ״ביצי מאכל״ — ביצי תרנגולת בקליפה שאינן ביצי דגירה;

 ״המועצה״ — המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק;

 ״טונה ו־ק״ג״ — לפי משקל חי;

, ט י ש ך ה ח ש ר מ - תרנגולות שגילן עולה .על ח  ״מטילות״ -

 ״פרגית״ — אפרוחה מגיל שבעה ימים עד מאה וחמישים יום.

 2. גודל משק הלול ליייצור ביצי מאכל לשיווק בהיקף ארצי בשנת הכספים 1985/86
 (להלן — המיכסה הארצית) יהיה: גידול מטילות לייצור 1,350,000,000 ביצי מאכל

 לשיווק וכ״12,000 טובות מטילות לשיווק.

 3. העקרונות לקביעת מיבםות אישיות לייצור ביצי מאכל לשיווק לכל מגדל לשנת
מה הארצית יהיו כאמור בסעיפים 4 עד 14.  הכספים 1985/86 במסגרת המי

 מיכסד, ארצית

 קביעת מיכסות
 אישיות

 4. בקבעה את המעסות האישיות תתחשב ועדת המיכסות בהנחיות שר החקלאות
 בדבר תכנון חקלאי ובהמלצותיו.

 5. לכל מגדל תיקבע מיכםה אישית לייצור בי«י מאכל לשיווק לשנת הכספים 1985/86
 שתהיה שווה למיכסתו האישית בשית הכשפים 1984/85 כפי שהיא רשומה בספרי המועצה,

 בהפחתה של 6%.

 מיכסד, אישית

 6. תוספות חד־פעמיות, או זמניות, למיכםות האישיות שקבעה ועדת המיכםוח גשנת
 הכספים 1984/85 לא יובאו בחשבון בקביעת המיכםות האישיות לשנת הכספים 1985/86

 לפי סעיפים 3 עד 5.

(^ כסתו  7. המועצה תקבע מיכםה של משילות ואפרוחים בני יומם לכל מגדל לייצור מי
tran האישית על פ״ המפתה 

 לכל 100 ביצי מאכל לשיווק שבמיכסתו האישית ייקבעו ק״ג אחד מטילות
 לשיווק ו־0.45 אפדוחות לחידוש להקות הטלה של ביצי מאכל לשיווק.

 8. ועדת המיכםוח רשאית להגדיל טיפשה אישית שנקבעה לפי סעיף 5 על פי בקשתו
 של מגדל במסגרת המיכסה הארצית, אם הוכחו.להנחת דעתה נסיבות מיוחדות המצדיקות

 את ההגדלה.

 מספד מטילות
 ואפרוחוח

 הגדלת טיכסות
 אישיות

 1 פ״ח התשכ״ד, •עמי 12; התשמ״א, עמי 179,
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 9. (א) ועדת המיכסות רשאית לקבוע מתוך המיכסות האישיות שאינן מנוצלות תוםפות למיכסות
ת י י ש י  תוספות למיכסות אישיות שנקבעו לפי סעיף 5 על פי שיקולים שתקבע ובכלל זה הנחיות א

 שר החקלאות, בהיקף שתקבע המועצה מעת לעת.

 (ב) ועדת המיכסות רשאית לקבוע כי לתוספת האמורה זכאים מגדלים מסוג
 מסוים, מגדלים בעלי היקף ייצור מסוים, מגדלים באזורים מסוימים או מגדלים שנתקיימו

 בהם תנאים מסוימים.

 (ג) המועצה רשאית לקבוע כי התוספות לפי סעיף זה מיועדות לשיווק במועדים
 מסוימים ובאופן שתורה; מגדל לא ׳ייצר ולא ישווק את התוספות במועדים אהרים ובאופן

 אחר ממה שנקבע כאמור.

ט פגיה לקביעת ו י ם מ י מ 1 י ם 5 ן . ת ך ף 5 ע י ע י ס ת על 0 י ש , . (א) מגדל שלא נקבעה לו מיכםה א 1 0 
 , , , . , מיכםד• אישית

 פרסום כללים אלה ברשומות, רשאי לפנות עד תום 30 ימים מיום הפרסום האמיר לועדת
 המיכסות בבקשה לקביעת מיכסתג

 (ב) ועדת המיכםות לא תהיה חייבה לדון בבקשות שהוגשו לה לאחר המועד
 כאמור.

 11. ועדת המיכסות רשאית לאשר למגדל, על פי בקשתו, שינוי במיכסתד האישית שינוייפ במיכםה
ת י ש י א  שנקבעה לפי סעיפים 5, 8 ו־9 על ידי החלפת מין אחד של תוצרת הלול במין אהד, ה

 במסגרת המיכסה הארצית שנקבעה לאותו,מין לפי המפתח האחיד שקבעה ועדת המיכסות.

 12. על אף האמור בסעיפים 5 עד 9 רשאית ועדת המיכסות _ אי ניצול
 מיכםה אישית

 (1) לא לקבוע מיכםה אישית למגדל אשר שלוש שנים רצופות שלפני
 שגת הכספים 1985/86 לא ניצל כלל את המיכסה האישית שנקבעה לו

 לאותן שנים;
 (2) לקבוע למגדל מיכסה אישית כגודל מחצית מיכסתו האישית בשנת
 הכספים 1984/85 כפי שהיא רשומה בספרי המועצה, אם בשלוש השנים
 הרצופות שלפני שגת הכספים 1985/86 ניצל פחות ממחצית ד־מיכםה האישית

 שנקבעה לו לאותן שנים.

. (א) מגדל החבר ביותר מאגודה שיתופית אחת ייכלל לצורך קביעת המיכסה מיכסה משותפת 1 3 
 האישית המשותפת באגודה אחת בלבד. לאגודה שיתונוית

 (ב) ועדת המימיות תקבע לאגודה שיתופית מיכםה אישית משותפת רק בעד
 אותם חברי האגודה המיצדים ביצי מאכל בתהום הישוב שבו נמצא המען הרשום של

 האגודה.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) רשאית ועדית המיכםות לאשר לאגודה שיתופית
 לכלול בין חבריה, לצורך קבלת מיכסה אישית משותפת גם חברים המיצרים ביצי מאכל

 מחוץ לתחום הישוב, כאמור בסעיף קטן (ב), אם בנסיבות המקרה יש הצדקה לכך.

 (ד) מגדל שנקבעה לו מיכסה אישית על פי סעיף 5 לא ייכלל בין חברי אגודה
 שיתופית לצורך קביעת מיכסה אישית משותפת.
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 14. קבעו בית המשפט •או ועדת קיבות בהחלטה סופית, כי מגדל שיווק ביצי מאכל
 שלא באמצעות הקבלן המורשה אליו הוא צמוד בשיווקם, רשאית ועדת המיכסות להקטין

 את מיכםתו האישית לגידול ביצי מאכל לשיווק של אותו מגדל —

 (1) בשיעור של 20% לאחר שקבעו כך לראשונה;

 (2) בשיעור של 40% לאחר שקבעו כך בשנית:

 משקבעו כן בשלישית, רשאית ועדת המיכסות לבטל לחלוטין את המיכםה
 האמורה.

. (א) על מגדל לחלק את ייצור ביצי המאכל שבמיכםתו כך ששיווק ביצי המאכל 1 5 
 על ידו לא יעלה באחת התקופות המפורטות להלן על 65% מהכמות המותרת —

 1 באפריל עד 30 בספטמבר 1985 ;
 1 באוקטובר 1985 עד 31 במרס 1986.

 (ב) המועצה רשאית לשגות מעת לעת את המועדים ואת השיעור של ,65%
 האמורים בסעיף קטן (א) בהתחשב בביקוש ובהיצע של ביצי מאכל.

 16. לא יגדל אדם, לא ימכור ולא ימסור אדם פרגיות אלא לאותו מגדל שממנו קיבל
 את התלושים לאפרוחות שאותן קיבל מן המדגרה, ובהתאמה מלאה לכל הפרטים הנקובים
 בתלושים; לעניין זה, ״תלושים״ — תלושים שהנפיקה המועצה לפי סעיף 32א לכללי

.  המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (מם׳ 2), התשכ״ה—1968 2

. מגדל פרגיות ינהל ספר וירשום בו באופן ברור ונכון את כל פעולות גידול 1 7 
 הפרגיות לרבות פרטים בדבר רכישת אפרוהות וקבלתן ממדגרה, בטופס ובמספר עותקים
 כפי שהמועצה תורה מעת לעת ויחזיקנו במקום הפרגיה וימסור עותקים ממנו לפי דרישות

 מבקר שמונה על פי סעיף 67(א) לחוק.

 18. אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר.

. המועצה אוצלת בזה לועד הפועל את סמכויותיה על פי כללים אלה. 1 9 

 הק«1ת מיכסה

 מועד ניצול
 הטינסד.

 גידול ומסירת
 פרגיות

 רישום על ידי
 מגדל פרגיות

 שמידת דינים

 אצילת סמכויות
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 נתאשר.
 כ״א כאב התשמ״ה (8 באוגוסט 1985)

 (חפ, 685—3)

ה נ ח מ ק י ן י ר  א
 שר החקלאות

 2 ק״ת התעכ״ח, עמ׳ 1862.

 כללי המועצה לענף האיל (מיגעות לייצור פטמימ לשיווק בשנת
 הכספיט 1985/86), התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותה לשי סעיפים 3, 31, 37, 53, 70, 71 ו־73(ב) לחוק המועצה לענף
 הלול (ייצור ושיווק), התשכ״ד—1963 1 (להלן — החוק), קובעת המועצה לענף הלול

 כללים אלה:

 ׳1 ס״ח התשכ״ד, «כ׳ 12¡ התשפ׳׳א, עמ׳ 179.

 6 קובץ התקנות 4858, ת׳ בתשרי התשמ״ו, 20.9.1985



 1. בכללים אלה
 ״ — המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק;

 — תרנגולים.ותרנגולות בגיל שאינו עולה על חמישה חדשים.

 המועצה׳

 ״פטמים״

 מיכסה ארצית

 קביעת מיכסות
 אישיות.

 הנחיות

 מיכסו! אישית

 הגדלת מיבסות

 תוספות למיכסות
 אישיות

 פניה. לקביעת
 מיכסות אישיות.

 שינויים במיכסה
 האישית

 2. גודל משק הלול לגידול פטמים לשיווק בהיקף ארצי בשנת הכספים 1985/86 יהיה
 ׳155,000 טונות לפי משקל חי (להלן — המיכסה הארצית),

 3. העקרונות לקביעת מיכסות אישיות לגידול פטמים לשיווק לכל מגדל במסגרת
 המיכסה הארצית בשנת הכספים 1985/86 יהיו כאמור בסעיפים 4 ער 12.

 4. בקבעה מיכסות אישיות תתחשב ועדת המיכסות בהנחיות שר החקלאות בדבר
 תכנון חקלאי ובהמלצותיו.

 5. (א) לכל מגדל תיקבע מיכסה אישית לגידול פטמים לשיווק בשנת הכספים
 1985/86 שתהיה שווה למיכסתו האישית לגידול פטמים לשיווק בשנת הכספים 1984/85,

 כפי שהיא רשומה בספרי המועצה.

 (ב) תוספות חד־־פעמיות או זמניות למיכסות האישיות שקבעה ועדת המיכםות
 בשנת הכספים 1984/85 לא יובאו בחשבון בקביעת המיכסות האישיות לשנת הכספים

.1985/86 

. ועדת המיכסות רשאית להגדיל מיכסה אישית שנקבעה לפי סעיף 5, על פי בקשתו 6 
 של מגדל, במסגרת המיכסה הארצית, אם הוכחו להנחת דעתה נסיבות מיוחדות המצדיקות

 את ההגדלה.

 7. (א) ועדת המיכסות רשאית לקבוע תוספות חד־פעמיות למיכםות האישיות
 שנקבעו לפי סעיף 5 על פי שיקולים שתקבע ובכלל זה הנחיות שר החקלאות, מתוך

 המיכסות האישיות שאינן מנוצלות בהיקף שתקבע המועצה מעת לעת,

 (ב) ועדת המיכםות רשאית לקבוע כי הזכאות לתוספות כאמור תהיה לפי סוגי
 מגדלים, לפי היקף ייצור, לפי אזורים או לפי קיום תנאים מסוימים.

 (ג) המועצה רשאית לקבוע כי התוספות לפי סעיף זה, מיועדות לשיווק במועדים
 ובאופן•שתורה; מגדל לא ייצר ולא ישווק את התוספות האמורות במועדים אחרים ובאופן

 אחר ממה שנקבע כאמור.

 8. (א) מגדל שלא נקבעה לו מיכםה אישית על פי סעיף 5 עד תום 15 ימים מתאריך
 פרמוט כללים אלה ברשומות, רשאי לפנות עד תוט י 30 ימים מתאריך הפרסום האמור

 לוועדת המיכסות בבקשה לקביעת מיכסתג

 (ב) ועדת המיכסות לא תהיה חייבת לדון בבקשות שהוגשו לה לאחר המועד
 האמור.

 9. ועדת המיכסות רשאית לאשר למגדל, על פי בקשתו, שינויים במ־־כסתו האישית
 שנקבעה לפי סעיפים 5 עד 8 •על ידי החלפת מין אחד של תוצרת הלול במין אחר,
 במסגרת המיכסה הארצית שנקבעה לאותו מין, לפי מפתח אחיד שקבעה ועדת המיכםות.
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 10. על אף האמור בסעיפים 5 עד 9 רשאית ועדת המיכטות —

 (1) לא לקבוע מיכםה אישית למגדל אשר בשלוש שנים רצופות שלפני
 שנת הכספים 1935/86 לא ניצל כלל את מיכסתו לגידול פטמים לשיווק;

 (2) לקבוע למגדל מיכסה אישית כגודל מחצית מיכסתו האישית בשנת
 הכספים 1984/85 כפי שהיא רשומה בספרי המועצה אם בשלוש השנים
 הרצופות שלפני שנת הכספים 1985/86 ניצל פחות ממחצית מיכסתו לגידול

 פטמים לשיווק.

 11. (א) מגדל החבר ביותר מאגודה שיתופית אחת ייכלל לצורך קביעת המיכסה
 האישית המשותפת באגודה אחת בלבד.

 (ב) ועדת המיכסות רשאית לקבוע לאגודה שיתופית מיכסה אישית משותפת
 רק בעד אותם הברי האגודה המיצרים פטמים בתחום הישוב שבו נמצא המען הרשום

 של האגודה.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) רשאית ועדת המיכסות לאשר לאגודה
 שיתופית לכלול בין חבריה, לצורך קבלת מיכסה אישית משותפת גם חברים המיצרים
 פטמים מחוץ לתהום הישוב, כאמור בסעיף קטן (ב), אם בנסיבות המקרה יש הצדקה

 לכד.
 (ד) מגדל שנקבעה לו מיכםה אישית על פי סעיף 5 לא ייכלל בין חברי אגודה

 שיתופית לצורך קביעת מיכסה אישית משותפת.

 12. קבעו בית משפט או ועדת קנסות בהחלטה סופית, כי מגדל שיווק פטמים שלא
 באמצעות הקבלן המורשה אליו הוא צמוד בשיווקם, רשאית ועדת המיכסות להקטין

 את מיכסתו האישית לגידול פטמים לשיווק של אותו מגדל —
 (1) בשיעור 20% לאחר שקבעו כן־ לראשונה;

 (2) בשיעור 40% לאחר שקבעו כך בשנית;

 משקבעו כך בשלישית כאמור רשאית ועדת המיכסות לבטל לחלוטין את
 המיכםה האמורה.

 13. (א) לא ישווק מגדל בתקופה שעד 31 במרס 1986 מעל 84% ממיכסתו האישית,
 שנקבעה לו לפי סעיף 5.

 (ב) לא ישווק מגדל את יתרת מיכסתו האישית אלא במועדים ובשיעורים שתקבע
 המועצה מעת לעת בהתחשב בביקוש ובהיצע של פטמים.

 14. אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר.

ה לועד הפועל את סמכויותיה לפי כללים אלה. . המועצה אוצלח. מ 1 5 
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 כ״א באב התשמ״ה (8 באוגוסט 1985)
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