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 צו בית הדין לעבודה (הרכב בית דין בסוגים מסויימים של הליכים),
 התשמ״ז-1987

׳ט-  בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 18(ג1), 20(א1) ו־43 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳
 1969' (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם נשיא בית הדין הארצי ובאישור ועדת העבודה

 והרווחה של הכנסת, אנו מצווים לאמור:

 1. בצו זה, ״הליך״ - הליך בבית דין לעבודה שהמוסד לביטוח לאומי צד בו.

 2. סוגי ההליכים בבית דין אזורי שבהם, על אף האמור בסעיף 18 (א) לחוק, יהיה שופט דן
 יחיד, הם כמפורט להלן:

 (1) ערעור על החלטה של ועדה רפואית לעררים לפי סעיף 64א לחוק הביטוח הלאומי
- חוק הביטוח); .  [נוסח משולב], התשכ״ח-21968 (להלן

 (2) ערעור על החלטה של ועדה רפואית לעררים ועל החלטה של ועדה לעררים לפי סעיף
 127לד לחוק הביטוח:

 (3) ערעור על קביעה של דרגת נכות לפי סעיף 198אא לחוק הביטוח והתקנות לפיו, לפי
 פרק ט2 לחוק הביטוח או מכוח הסכם שנערך לפי סעיף 200 לחוק הביטוח.

 3. סוגי ההליכים שבהם ידון בית הדין הארצי, על אף האמור בסעיף 20(א)(3) לחוק, בשלושה
 שופטים בלבד, הם כמפורט להלן:

 (1) ערעור על פסק דין של בית דין אזורי שענינו החלטה של ועדה רפואית לעררים לפי
 סעיף 64א לחוק הביטוח:

 (2) ערעור על פסק דין של בית דין אזורי שענינו החלטה של ועדה רפואית לעררים או
 החלטה של ועדה לעררים לפי סעיף 127לד לחוק הביטוח:

 (3) ערעור על פסק דין של בית דין אזורי שענינו קביעה של דרגת נכות לפי סעיף 198 אא
 לחוק הביטוח והתקנות לפיו, לפי פרק ט2 לחוק הביטוח מכוח הסכם שנערך לפי סעיף 200

 לחוק הביטוח.

 ד׳ בתמוז התשמ״ז (1 ביולי 1987)
 (חמ 3-2042)

 הליכים בבית
 דין אזורי

 הליכים בבית
 הדין הארצי

ב צ ה ק ש  מ
 שר העבודה והרווחה

ר י ר ם ש ה ר ב  א
 שר המשפטים

 סייח התשכ״ט, עמי 70! התשמ׳׳ה, עמי 208.
 סייח התשכ״ח, עמי 168.

, ן) ת מסויימות)(תיקו (מועד להגשת ערעוד על החלטו ת הביטוח הלאומי ו  תקנ
 התשמ״ז-987ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 233 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-1968'
 ובהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה:

 ם״ח התשכ״ח, עמי 108¡ התשמ״ז, עמ׳ 104.
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 1. בתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסויימות), תיקון תקנה 1
 התשל״ז-21977 (להלן - התקנות העיקריות), בהגדרת ״החלטה״, במקום ״ועדת נכות לעררים״

 יבוא ״ועדה לעררים״.

 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום ״הארצי״ יבוא ״האזורי״. תיקון תקנה 2

ר י ר ם ש ה ר ב  ד׳ בתמוז התשמ״ז (1 ביולי 1987) א
 (חמ 3-2044) שר המשפטים

 2 ק׳׳ת התשל״ז, עמי 2336.

ת הנכים (ועדות יפואיות) (תיקון), התשמ״ז-987ו ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(א) וי48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959
, אני מתקין תקנות אלה:  [נוסח משולב]1

 1. בתקנה 1 לתקנות הנכים(ועדות רפואיות), התשכ״ו-21965 (להלן - התקנות העיקריות), תיקון תקנה 1
 בסופה יבוא: ״״מזכיר״ - מי שראש אגף השיקום או סגנו מינו לענין תקנות אלה״.

 2. בתקנה 10 לתקנות העיקריות, לפני ״קצין תגמולים״ יבוא ״המזכיר״. תיקון תקנה 10

ן י ב ק ו ח צ  י״ב בסיון התשמ״ז (9 ביוני 1987) י
 (חמ 3-183) שר הבטחון

 ם״ח התשי״ט, עמי 276! התשמ״ד, עמי 140.

 ק׳׳ת התשכ״ו, עמי 204¡ התשל׳׳ה, עמי 116.

ס הכנסה ומס עוך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים) ות מ  תקנ
 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ז-1987

, לפי סעיף 127(ח) להוק מס ערך  בתוקף סמכותי לפי סעיף 146(ח) לפקודת מס הכנסה'
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוקייסוד: משק  מוסף, התשל״ו-21975

, אני מתקין תקנות אלה:  המדינה3

 1. בתקנה 6 לתקנות מם הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים), תיקון תקנה 6
, במקום תקנת משנה (א) יבוא:  התשל״ח-41978

 ״(א) עם הגשת ערר ישלם העורר אגרה בסך חמישים שקלים חדשים״.

ר י ר ם ש ה ר ב  כ׳ בסיון התשמ״ז (17 ביוני 1987) א
 (חמ 3-509) שר המשפטים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120¡ ס״וז התשמ׳׳ה, עמי 43.

 2 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 52.

 3 סייח התשל׳׳ה, עמי 206.

 4 ק״ת התשל״וו, עמ׳ 1998¡ התשמ״ו, עמי 1155.
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ס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ) מ ס הכנסה (פטור מ  צו מ
 (מס׳ 5), התשמ״ז-987ו

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(4) לפקודת מס הכנסה'
, אני מצווה לאמור:  לפי חוק־יסוד: משק המדינה2

 ממגורות אשדוד 1. (א) בסעיף זה -

;Bank Leumi Trust Co. of New York - ״מלווה״ 

 ״לווה״ - ממגורות אשדוד בע״מ:
 ״הלוואה״ - הלוואה בסכום של 9 מיליון דולר שקיבלה הלווה מהמלווה בשנת 1987 לתקופה של 5

 שנים.

 (ב) הכנסה מריבית שמשלמת הלווה למלווה על ההלוואה תהא פטורה ממס.

 כור תעשיות בע׳׳מ 2. (א) בסעיף זה -

 ״מלווה״ - בנק נציונלה דה לבורו בניו־יורק;

 ״לווה״ - כור תעשיות בע״מ:
״ - אשראי בסכום של 5 מיליון דולר שקיבלה הלווה מהמלווה בשנת 1987 לתקופה של 5  ״אשראי

 שנים.

 (ב) הכנסה מריבית שמשלמת הלווה למלווה על האשראי תהא פטורה ממס.

 אלביט מחשבים 3. (א) בסעיף זה -
 בע״מ

 ״איגרת חוב״ - איגרת חוב הניתנת להמרה למניות רגילות, מסדרה שהנפיקה חברת אלביט
 מחשבים בע״מ בשנת 1987 בארה״ב, לתושבי חוץ, לתקופה של 25 שנים ובסכום כולל של 25

 מיליון דולר.
 (ב) הכנסה מריבית שמשלמת חב׳ אלביט מחשבים בע״מ לתושב חוץ שאינו מנהל עסק

 או משלח יד בישראל, על איגרת חוב, תהא פטורה ממס.

 חברת הפחם 4. (א) בסעיף זה -

;Tradexco S.A. - ״מלווה״ 
 ״לווה״ - החברה הלאומית לאספקת פחם בע״מ!

״ - אשראי בסכום של 9 מיליון דולר שקיבלה הלווה מהמלווה, בשנת 1987.  ״אשראי

 (ב) הכנסה מריבית שמשלמת הלווה למלווה על האשראי תהא פטורה ממס.

A.I.P. 1987 (א) בסעיף זה, ״איגרת חוב״ - איגרת חוב מסדרה שהנפיקה בשנת . A . I . P . Finance 5 
 .Finance N.v (להלן - המנפיקה) במטבע חוץ לתושבי חוץ, בערבותה של חברת מפעלי נייר

 אמריקאים ישראלים בע׳׳מ.

 (ב) הכנסה מריבית שמשלמת המנפיקה לתושב חוץ שאינו מנהל עסק או משלח יד
 בישראל, על איגרת חוב, תהא פטורה ממם.

ם י ס ה נ ש  ד׳ בתמוז התשמ״ז (1 ביולי 1987) מ
 (חמ 0-1895 שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 206.
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A1 ת נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (תיקון מס׳ ו  תקנ
 התשמ״ז-987ז

(להלן -  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 24 ו־27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-11954
 החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 1 . בתקנה 14א(א) לתקנות נכי המלחמה בנאצים(טיפול רפואי), התשט״ו-21955 בפסקה(1), תיקיז תקנה 14א
 במקום ״ל־105% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא ט״ו של
 הדירוג האחיד״ יבוא ״ל־90% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא

 י״ח של הדירוג האחיד״ ובמקום ״98%״ יבוא ״80״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז(1 באפריל 1987) והן יחולו על תגמולים תחילה ותחולה
 המשתלמים בעד חודש אפריל 1987 ואילך.

ם י ס ה נ ש  כ״ח בםיון התשמ״ז (25 ביוני 1987) מ
 (חמ 3-319) שר האוצר

 1 סייח הוזשי׳׳ד, עמ׳ 76¡ התשמ״ג, עמ׳ 56.

 2 ק׳׳ת התשט׳׳ו, עמ׳ 785¡ התשמ״ז, עמי 747.

 צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לגן זוג של נכה נזקק שנפטר)
 (מס׳ 2), התשמ״ז-987ו

(להלן - החוק),  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-11954
 ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. התגמול לבן זוגו של נכה נזקק שנפטר, אשר היה זכאי לתגמול לפי סעיף 13א(ב) לחוק
, יהיה  לפני כניסתו לתוקף של חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס׳ 11), התשמ״ג-21983

 בשיעורים כמפורט להלן:

 (1) היה הנכה שנפטר בעל דרגת נכות מ־10% עד 18% - 59% מן המשכורת המשתלמת
 אותה שעה לעובד המדינה שדרגת משכורתו כ״ב של הדירוג האחיד:

 (2) היה הנכה שנפטר בעל דרגת נכות מ־19% עד 39% - 61% מן המשכורת כאמור:

 (3) היה הנכה שנפטר בעל דרגת נכות מ־40% עד 49% - 67% מן המשכורת כאמור:

 הכל בניכוי הכנסתו של אותו בן זוג מכל מקוד אחר.

 2. תחילתו של צו זה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז(1 באפריל 1987) והוא יחול על תגמול המשתלם תחילה ותחולה
 בעד חודש אפריל 1987 ואילך.

ם י ס ה נ ש  כ״ח בסיון התשמ׳׳ז (25 ביוני 1987) מ
 (חמ 3-818) שר האוצר

 י ם״ח התשי׳׳ד, עמי 76¡ התשמ״ג, עמ׳ 56¡ ק״ת התשמ׳׳ז, עמ׳ 924.
 2 סייח חתשמ״ג, עמי 56.

 העלאת שיעור
 התגמול לבן זוג

 של נכה
 נזקק שנפטר
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 צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של גבה נצרך שנפטר)
 (מס׳ 2), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-1954' (להלן - החוק),
 ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. התגמול לו זכאי בן זוג של נכה נצרך שנפטר, כאמור בסעיף 13א(ב) לחוק, יהיה 67% מסך
 כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד מדעה שדרגת משכורתו היא כ״ב של הדירוג האחיד,

 בניכוי הכנסתו של אותו בן זוג מכל מקור אחר.

 2. תחילתו של צו זה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז(1 באפריל 1987) והוא יחול על תגמול המשתלם
 בעד חודש אפריל 1987 ואילך.

 העלאת שיעור
 התגמול לבן
 זוג של נכה

 נצרך שנפטר

 תחילה ותחולה

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 כ״ח בסיון התשמ״ז (25 ביוני 1987)
 (חמ 3-818)

 סייח התשי׳׳ד, עמי 76: התשמ״א, עמי 161; ק״ת התשמ׳׳ז, עמי 762.

 צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעוד הדרגה הקובעת,
 השכר הקובע ושיעורי התגמולים) (מס׳ 2), התשמ״ז-987ו

(להלן - החוק),  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-11954
 ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. השכר הקובע כאמור בסעיף 1 לחוק יהיה 73% מסך המשכורת הנהוגה אותה• שעה לגבי
 עובד המדינה שדרגת משכורתו היא י׳׳ט/2 של הדירוג האחיד.

 2. הדרגה הקובעת כאמור בסעיף 1 לחוק תהיה סך המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד
 המדינה שדרגת משכורתו היא כ״ב של הדירוג האחיד.

 קביעת השכר
 הקובע

 קביעת הדרגה
 הקובעת

 3. ״תגמול חוסר פרנסה״ כאמור בסעיף 4ב(ג) ו־(ד) לחוק יהיה:

 (1) לנכה שדרגת נכותו מ־10% עד 18% - 34% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד -
 50% מהדרגה הקובעת!

 (2) לנכה שדרגת נכותו מ־19% עד 39% - 50% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד -
 69% מהדרגה הקובעת:

- ד ל  (3) לנכה שדרגת נכותו מי40% עד 100% - 69% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה י
 97% מהדרגה הקובעת.

 4. התגמול לנכה נצרך כאמור בסעיף 4ג(א) לחוק יהיה בשיעור 90% מסך המשכורת הנהוגה
 אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ״ד של הדירוג האחיד.

 תגמול למחוסר
 פרנסה

 תגמול לנכה
 נצרך

 ם״ח התשי״ד, עמ׳ 76; התשמ״א, עמי 161; ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 763.
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 5. תחילתו של צו זה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז(1 באפריל 1987) והוא יחול על תגמול המשתלם תחילה ותחולה
 בעד חודש אפריל 1987 ואילך.

ם י ס ה נ ש  כ״ח בםיון התשמ׳׳ז (25 ביוני 1987) מ
 (חמ 3-542) שר האוצר

 צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק) (מס׳ 2),
 התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-1954' (להלן - החוק),
 ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ק ק  1. התגמול.לנכה נזקק כאמור בסעיף 4ד(א) לחוק יהיה: תגמול לנכה ״
 (1) לנכה שדרגת נכותו מ־10% עד 18% - 59% מן המשכורת המשתלמת אותה שעה

 לעובד המדינה שדרגת משכורתו כ׳׳ב של הדירוג האחיד!

 (2) לנכה שדרגת נכותו מי19% עד 39% - 61% מן המשכורת כאמור!

 (3) לנכה שדרגת נכותו מ־40% עד 49% - 67% מן המשכורת כאמור. י

 3. תחילתו של צו זה ביום ב׳ בניסן התשמ׳׳ז(1 באפריל 1987) והוא יחול על תגמול המשולם תחילה ותחולה
 בעד חודש אפריל 1987 ואילך.

ם י ס ה נ ש  כ״ח בםיון התשמ׳׳ז (25 ביוני 1987) מ
 (חמ 3-818) שר האוצר

 1 סייח התשי״ד, עמי 76¡ התשמ״א, עמי 161! ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 934.

 צו נכי רדיפות הנאצים (העלאת שיעוד התגמולים) (מסי 2),
 התשמ״ז-987ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ה לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז-1957' (להלן - החוק),
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת אני מצווה לאמור:

 1. השכר הקובע כאמור בסעיף 1 לחוק יהיה 73% מסך המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי קביעת השכר
ע ב ו ק היא י׳׳ט/2 של הדירוג האחיד. ה '  עובד המדינה שדרגת משכורתו

 2. תגמול לנכה נצרך כאמור בסעיף 4א(א) לחוק יהיה בשיעור 90% מסך כל המשכורת תגמול לנכה
י י נ !  הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ״ד של הדירוג האחיד. נ

 3. תחילתו של צו זה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז(1 באפריל 1987) והוא יחול על תגמול המשתלם תחילה ותחולה
 בעד חודש אפריל 1987 ואילך.

ם י ס ה נ ש  כ״ח בסיון התשמ׳׳ז (25 ביוני 1987) מ
 >חמ 3-1494) שר האוצר

 סייח התשי״ז, עמי 103: התשמ״א, עמי 2¡ ק״ת התשמ״ז, עמי 763.
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ות המשקולות והמידות (תיקון), התשמ"ז-987ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת המשקולות והמידות', באישור שר התעשיה
, אני מתקין  והמסחר, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת למי סעיף 1(ב) לחוקייםוד: משק המדינה2

 תקנות אלה:

 החלפת תקנות 1 . בתקנות המשקולות והמידות, התשכ״ג-31963 (להלן - התקנות העיקרית), במקום תקנות

 2!116-1א 112 עד 116א יבוא:

ת מידות אורך 112. בעד שירות מהשירותים הניתנים לגבי מידות אורך המפורט־בטור ב׳, ג׳  ״אגרו

 או ד׳ של הלוח שלהלן תשולם האגרה בשקלים חדשים בשיעור הנקוב באותם
/ הכל לפי הענין:  הטורים לצד הערך הנקוב של מידת האורך כמפורט בטור א

ר ד׳  טו
 האגרות המשתלמות

 בעד בדיקת דגם,
 בהתאם לסעיף
 5(5) לפקודה

ר ג׳  טו
 האגרות המשתלמות בעד

 המצאת תקן משני של
 מידות אורך, בהתאם
 לסעיף 5(5) לפקודה

 טור ב׳
 האגרות המשתלמות ב^ד

 כיול וחיתום או בעד
 כיול שנית, בהתאם
 לסעיף 7(5) לפקודה

ר א׳  טו
ב קו  ערך נ

 במטר (ועד בכלל)

 עד 2 6 12 60

 למעלה מ־2 עד 5 12 24 120

 למעלה מ־5, לכל 2 נוספים או
 חלק מהם תוספת של 6 12 60

 אגרות מידות 113. בעד שירות מהשירותים הניתנים לגבי מידות קיבול המפורט בטור בי,

ל ג׳ או ד׳ של הלוח שלהלן, תשולם אגרה בשיעור הנקוב באותם הטורים לצד י ב י  ק

 הערך הנקוב של מידות הקיבול כמפורט בטור א׳, הכל לפי הענין:

 טוד ד׳
 האגרות המשתלמות

 בעד בדיקת דגם,
 בהתאם לסעיף
 5(5) לפקודה

ר ג׳  טו
 האגרות המשתלמו1ז בעד

ל  המצאת תקן משני ש
 מידת־קיבול, בהתאם
 לסעיף 5(5) לפקודה

 טור ב׳
 האגרות המשתלמות בעד

 כיול וחיתום או בעד
 כיול שנית, בהתאם
 לסעיף 7(5) לפקודה

 טור א׳
 ערך נקוב

 בליטר (ועד בכלל)

 עד 20 30 60 300

 למעלה מ־20 עד 200 120 240 1,200

 למעלה מ־200 עד 1,000 300 600 3,000

 למעלה מ־1,000, לכל 1,000
 נוספים או חלק מהם, תוספת

 של 150 300 1,500

 , אגרות משאבות 114. בעד שירות מהשירותים הניתנים לגבי משאבות ומדי תידלוק כמפורט

ק בטורים ב׳, ג׳ או ד׳ של הלוח שלהלן, תשולם אגרה בשקלים חדשים בשיעור ו ל י י י ת ד מ  י

 הנקוב באותם הטורים לצד משאבות או מדי תידלוק כמפורט בטור א׳, הכל לפי
 הענין:

 1 ע״ר 1947, תוס׳ 1, עמי 2.

 2 סייח התשל׳׳ה, עמי 206.

 3 ק״ת התשכ״ג, עמי 1044: התשל׳׳ט, עמ׳ 1823: התש״ם, עמי 1811: התשמ״א, עמ׳ 1101.
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 טור ד׳
 האגרות המשתלמות
 בעד בדיקת דגם,
 בהתאם לסעיף
 5(5) לפקודה

 סור ג׳
 האגרות המשתלמות בעד
 המצאת תקן משני של
 משאבות ומדי תידלוק,

 בהתאם לסעיף 5(5) לפקודה

 טור ב׳
 האגרות המשתלמות בעד

 כיול וחיתום או בעד
 כיול שנית, בהתאם
 לסעיף 7(5) לפקודה

 טור א׳
 סוג המשאבה או

 מד התידלוק

 משאבות בתחנות תידלוק 54 108 540

 משאבות תערובת 54 108 540

 מיכליות תידלוק 162 324 1,620

 מדים דירתיים 54 108 540

 מדים במסופי ״פי גלילות״ 162 324 1,620

I 

 אגרות משקולות 115. בעד שירות מהשירותים הניתנים לגבי משקולות כמפורט בטורים בי, ג׳
 או ד׳ של הלוח שלהלן, תשולם אגרה בשקלים חדשים בשיעור הנקוב באותם

/ לפי הענין:  הטורים לצד המשקולות כמפורט בטור א

 טור ד׳
 האגרות המשתלמות

 בעד התאמה,
 בהתאם לסעיף
 7(5) לפקודה

 טור ג׳
 האגרות המשתלמות בעד
 המצאת תקן משני של

 משקולות, בהתאם
 לסעיף 5(5) לפקודה

 טור ב׳
 האגרות המשתלמות בעד

 כיול וחיתום או בעד
 כיול שנית, בהתאם
 לסעיף 7(5) לפקודה

 טור א׳
 ערך נקוב

 בק״ג

 עד 5 ק״ג 3 6 3

 למעלה מ־5 עד 20 12 24 12

 למעלה מ־20 עד 50 150 .300 30

 למעלה מי50, 50 נוספים או
 חלק מהם תוספת של 75 150 15

 116. (א) בעד שירות מהשירותים הניתנים לגבי מכונות שקילה כמפורט
 בטורים ב׳, ג׳ או ד׳ של הלוח שלהלן, תשולם אגרה בשיעור הנקוב באותם

/ הכל לפי הענין:  הטורים לצד מכונות השקילה כמפורט בטור א

 טור ד׳
 האגרות המשתלמות
 בעד בדיקת דגם,
 בהתאם לסעיף
 5(5) לפקודה

 טור ג׳
 האגרות המשתלמות בעד
 המצאת תקן משני של
 מכונות שקילה, בהתאם

 ל־סעיף 5(5) לפקודה

 טור ב׳
 האגרות המשתלמות בעד

 כיול וחיתום או בעד
 כיול שנית, בהתאם
 לסעיף 7(5) לפקודה

 טור א׳
 ערך נקובבק״ג

 קפיץ אלקטרונים אחרות קפיץ אלקטרונים אחרות קפיץ אלקטרונים אחרות

 עד 50 15 30 30 30 60 60 150 300 300
 מעל 50 עד 100 45 90 90 90 180 180 450 900 900

 מעל 100 עד 1,000 135 270 270 270 540 540 1,350 2,700 2,700
 מעל 1,000 עד 10,000 140 280 280 280 560 560 1,400 2,800 2,800

 כל 10,000 נוספים
1,400 1,400 700̂  או חלק מהם 70 140 140 140 280 280 

 אגרות מכונוו*
 שקילה

 קובץ התקנות 5047, י״א באב התשמ״ז, 6.8.1987 1189



 (ב) אם במכונת השקילה נמצאים 2 משטחים או 2 ראשים האגרה תהיה
 כפולה. ,1

 (ג) אם בוצע הכיול, כיולישנית, מבחן או דגם במקום העסק על־פי בקשה
 בכתב ובהסכמת הממונה, הכל לפי הענין, תהיה האגרה פי 5 בתוספות רכב,
 והוצאות תוקרה. האגרה תהיה רגילה במקרה שאין אפשרות להפריד את

 מכשיר השקילה.

 הצמדה 116א. (א) סכום האגרה ישתנה ב־1 באפריל וב־1 באוקטובר של כל שנה

 (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 (ב) בסעיף זה -

 ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

 ״המדד החדש״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השיגוי:

 ״המדד היסודי״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום
 השינוי הראשון שלאחר תחילתו של צו זה - המדד שפורסם בחודש מרם 1987:

 (ג) סכום שהשתנה כאמור בסעיף קטן(א) יעוגל לסכום הקרוב שהוא
 מכפלה של 10 שקלים חדשים״.

 נתאשר.
ן נ ו ן ר ו נ ר  ט״ז באייר התשמ״ז (15 במאי 1987) א

 (חמ 0-967 המפקח על משקולות, מידות וסטנדרטים

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר ׳״

 הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים),
 התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 15(ד) לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים
 ומפרקים ושכרם), התשמ״א-1981' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 העלאת סכומי 1 . עקב העליה במדד המחירים לצרכן, יהיה נוסח תקנות 7(א), 8(א) וי9(א) לתקנות כדלקמן:
 בסיס לחישוב

 שכר שכר ניהול 7. ״(א) לבעל תפקיד ייקבע, לא יותר מאשר פעם בשלושה חדשים, שכר

 ניהול באחוזים מתקבולי הכנסה שנתקבלו במזומנים בתקופה שבעדה הוא
 נקבע, כמפורט להלן:

 (1) לגבי 66,720 שקלים חדשים הראשונים - 5%
 (2) לגבי 166,800 שקלים חדשים נוספים - 4%
 (3) לגבי 200,140 שקלים חדשים נוספים - 3%
 (4) לגבי 667,180 שקלים חדשים נוספים - 2%
 (5) לגבי 667,180 שקלים חדשים נוספים - 1%

 (6) לגבי 667,180 שקלים חדשים נוספים - 0.5%
 (7) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.25%

ת התשמ״א, עמ׳ 646: התשמ״ב, עמ׳ 327: התשמ״ד, עמ׳ 852 ועמ׳ 2375. ״  1 ק

1• 
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 שכר מימוש 8. ״(א) לבעל תפקיד ייקבע שכר מימוש באחוזים מתקבולי מימוש,

 כמפורט להלן, למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ביום
 תחילת עבודתו בפועל של בעל התפקיד, ולמעט הכספים שהועברו לבעל

 התפקיד מכונס נכסים או ממפרק אחר:

 (1) לגבי 3,340 שקלים חדשים הראשונים או חלק מהם - 334
 (2) לגבי 3,340 שקלים חדשים נוספים - 10%
 (3) לגבי 6,670 שקלים חדשים נוספים - 8%
 (4) לגבי 26,700 שקלים חדשים נוספים - 5%
 (5) לגבי 66,720 שקלים חדשים נוספים - 4%
 (6) לגבי 200,140 שקלים חדשים נוספים - 3%
 (7) לגבי 400,280 שקלים חדשים נוספים - 2%
 (8) לגבי 667,180 שקלים חדשים נוספים - 1%

 (9) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.5%"

 שכר חלוקה 9. ׳׳(א) לבעל תפקיד ייקבע שכר באוזוזים מהסכום שחולק כדיבידנד לנושי

 החברה כמפורט להלן:

 (1) לגבי 26,700 שקלים חדשים הראשונים - 4%
 (2) לגבי 33,360 שקלים חדשים נוספים - 3%
 (3) לגבי 33,360 שקלים חדשים נוספים - 2%

ם- 0.5% ספי ו  (4) לגבי 667,180שקלים חדשים נ
 (5) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.25%״

ם ו ל ם ב ר מ  ג׳ בתמוז התשמ״ז (30 ביוני 1987) ע
 יי >חמ 3-1496) הכונס הרשמי

 תיקון סעיף 17

 כללי מועצת הפידות (ייצור ושיווק) (הסדר לשיווק ולהובלה של פימת)
 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ז-987ו

ג- ׳  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 11 ו־29 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל׳
 1973', ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, קובעת מועצת הפירות כללים אלה:

ף 17 (א) לכללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק)(הסדר לשיווק ולהובלה של פירות), י מ  1. מ
 התשל״מ-21975, במקום ״ארבעים אלף שקלים״ יבוא ״מאה וחמישים שקלים חדשים״.

י ק ס ל ו א ן ש ת נ ו  י
 יושב ראש מועצת הפירות

 נתאשד.
 ד׳ מדון התשמ׳׳ז (1 בימי 1987)

(Í-U34 on) 

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

ן י ק מ ח ה נ י ר  א
 שר החקלאות

 י סייח התשל״ג, עמ׳ 310.
 1 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 842: התשמ״ה, עמ׳ 419.
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ם מוגבלים)  כללי רשות שדות התעופה (בגיסה לשטחי
 (תיקון מס׳ 3), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 30 לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-1977', מתקינה רשות
 שדות התעופה כללים אלה:

 תיקון סעיף 4 1. בסעיף 4(א) לכללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ״ג-21983

 (להלן ־- הכללים), במקום פסקה (1) יבוא:
 ״(1) רשיון רב־שנתי שתקפו עד שנה אך ניתן לחידוש ב־1 באפריל של כל שנה לתקופה
 של שנה אחת, ובסך הכל לא יעלה תקפו על ארבע שנים ממועד הוצאתו לראשונה(להלן -

 רשיון רב־שנתי)״;

 תיקון סעיף 5 2. בסעיף 5(א) לכללים, במקום ״רשיון כניסה קבוע״ ו״רשיון רכב שירות קבוע״ יבוא

 ״רשיון כניסה רב־שנתי״ ו״רשיון רכב שירות רב־שנתי״.

 תיקון סעיף 6 3. בסעיף 6 לכללים -

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״תנאים למתן רשיון רב־שנתי ולחידושו״:

 (2) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום ״רשיון כניסה קבוע״ יבוא ״רשיון כניסה
 רב־שנתי״;

 (3) בסעיף קטן(ב), ברישה, במקום ״רשיון רכב שירות קבוע״ יבוא ״רשיון רכב שירות
 רב־שנתי״ ובמקום ״ברשיון כניסה קבוע״ יבוא ״ברשיון כניסה רב־שנתי״!

 (4) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ג) חידוש רשיון רב־שנתי ייעשה בהטבעת חותמת על הרשיון: חידוש רשיון לפי
 סעיף זה אינו טעון תשלום דמי רשיון.״

 תיקון סעיף 10 4. בסעיף 10 (א) לכללים -

 (1) בפסקה (1), במקום ״קבועים״ יבוא ״רב־שנתיים״:

 (2) אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) בקשה לחידוש רשיון רב־שנתי לשנה נוספת תוגש למזכיר ועדת הרשיונות
 לא יאוחר מ־1 במרס של כל שנה משלוש השנים הבאות לאחר תום שנת הרשיון
 הראשונה: חודש הרשיון שלוש פעמים - יפקע הרשיון מאליו: בקשה לרשיון

 רב־שנתי חדש תוגש לפי הוראות פסקה (1).״

 תיקון סעיף 11 5. בסעיף 11 לכללים -

 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״קבוע״ יבוא ״רב־שנתי״:

 (2) בסעיף קטן (ב)(1) ו־(2), במקום ״קבוע״ יבוא ״רב־שנתי״.

 תיקון סעיף 13 6. בסעיף 13 לכללים, במקום ״קבוע״ יבוא ״רב־שנתי״.

 תיקון סעיף 17 7. בסעיף 17(1) לכללים, במקום ״קבועים״ יבוא ״רב־שנתיים״.

 1 ס״ח וזתשל״ז, עמ׳ 182.

 2 ק׳׳ת התשמ״ג, עמי 1097; התשמ״ד, עמי 929! התשמ״ז, עמי 280.
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 8. במקום סעיף 25 לכללים יבוא: תיקון סעיף 25

 ״עונשין 25. אי־קיום כל אחד מסעיפים 2, 3, 20, 21(ד), 23(א) ו־24 לכללים אלה
 מהווה עבירה״.

 נתאשר.
ד ר ו ב ז ו ר ה ג י ר  n בשבט התשמ״ז (6 בפברואר 1987) א
 >חמ 0-1283 יושב ראש מועצת

ו רשות שדות התעופה פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק
 תפוחי אדמה בעונת אגיב-קיץ 1987), התשמ״ז-1987

,  בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-1959'
 מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:

י ־ הגדרות  1. בכללים אל
 ״עונה״ - תקופה לגידול או לשיווק תפוחי אדמה:

 ״עונת אביב-קיץ 1987״ - התקופה שבין ל׳ בכסלו התשמ״ז(2 בדצמבר 1986) לבין כ״ד בכסלו
 התשמ״ח (15 בדצמבר 1987);

 ״לגדל״ - לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הכרוכה בגידול תפוחי אדמה!

 ״לשווק״ - להעביר תפוחי אדמה בכל דרך מדרכי ההעברה!

 ״תקופת הגידול״ - התקופה שבין ל׳ בכסלו התשמ״ז(2 בדצמבר 1986) לבין ה׳ באב התשמ״ז(31
 ביולי 1987);

 ״תקופת השיווק״ - התקופה שבין ט״ז בניסן התשמ״ז (15 באפריל 1987) לבין כ״ד בכסלו
 התשמ״ח (15 בדצמבר 1987).

ת י ל ל ה כ ם כ י ׳ מ ם י ע ר  2. המיכסה הכללית לגידול תפוחי אדמה בעונת אביב-קיץ 1987 היא 6,750 טונות ז
 לזריעה ב־28,100 דונם של שטחי גידול ו־102,000 טון תפוחי אדמה לשיווק.

 3. למבקש שאושרה לו מיכסה אישית, תקבע ועדת המיכסות את כמות הזרעים, את שטח מיכסה אישית
 הגידול ואת הכמות המותרת 'לשיווק מיבולי הגידול שלפי המיכסה.

ת ע י ב ק ת ל ו נ ו ר ק  4. אלה העקרונות שלפיהם יקבעו מיכסות גידול ושיווק אישיות - ע
 , , , , מיכםות אישיות

 1. למבקש לגדל ולשווק תפוחי אדמה בעונת אביב-קיץ 1987, תיקבע מיכםה אישית
 הכוללת כמות זרעים ושטח בדונמים בשיעורים דומים - ככל האפשר - לאלה שנקבעו לו
 במיכסה שעל פיה גידל המבקש כדין בעונת אביב-קיץ 1986, או בהיקף שלפיו גידל כדין
 בעונת אביב-קיץ 1985, אם לא גידל המבקש תפוחי אדמה בעונת אביב-קיץ 1986!
 2. כמות התוצרת, המרבית לשיווק במיכסה האישית, תהא שווה למכפלת השטח
 שבמיכסה, במקדם מתאים מבין אלה שייקבעו לצורך זה על ידי המועצה, בין ליפי מגדלים

 ובין לפי אזורים.

 1 ם״ח התשי״ט, עמ׳ 222; התשכ״ב, עמי 31: התשל״ו, עמי 129¡ התש״ם, עמי 29¡ התשמ״א, עמי 178.
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 5. ועדת המיכסות רשאית לקבוע מיכסות אישיות למבקשים שאינם זכאים למיכסה אישית
 לפי סעי.ף 4 וכן למבקשים להגדיל את מיכסותיהם האישיות, וזאת מתוך יתרת המיכסה הכללית,

 לאחר קביעת המיכסות האישיות כאמור וכן מתוך המיכסות האישיות שנקבעו ולא בוצעו. *

 6. ועדת המיכםות רשאית שלא לקבוע מיכסה אישית למגדל אם לא הוכח להנחת דעתה כי
 הגידול ייעשה בשטח קז־קע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין.

 .1 מיכסות

 זכות בקרקע

י ן ד ל ג ו ל א י מ ח ר  י
 יושב ראש המועצה לייצור

 ולשיווק של ירקות

 נתאשר.
 ד׳ בסיון התשמ״ז (1 ביוני 1987)

 (חמ 3-881)

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

ק י ן ח מ ה נ י ר  א
 שר החקלאות

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות
 (גידול ושיווק בצל בשנת 1987), התשמ״ז-987ו

,  בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-1959!
 מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:

1 
 1. בכללים אלה -

 ״לגדל״ - לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הכרוכה בגידול בצל!

 ״בצל״ - בצל יבש, לרבות בצל ראש, אך למעט בצל ירוק ולמעט בצל הנושא גבעול ירוק קשוח ^
 באורך של 15 סנטימטרים לפחות.

 2. המיכסה הכללית לגידול בצל בשנת 1987, מכל הזנים בכל שטחי.הארץ, היא 7,900 דונם.

 3. (א) ועדת המיכסות רשאית לפצל את שנת 1987 לעונות משנה, הן לגידול והן לשיווק.

 (ב) ועדת המיכםות תקבע למבקש את מועדי הזריעה או השתילה והשיווק למיכסה
 האישית, וכן את הזן או הזנים לגידול ולשיווק על־פיה.

 4. אלה העקרונות שלפיהם ייקבעו המיכסות האישיות -

 1. למבקש לגדל בצל בשנת 1987 תיקבע מיכסת גידול, ככל האפשר, בשיעור מיכסת
 הגידול ולתקופת הגידול שנקבעו לו לגידול בצל בשנת 1986, או בשנה שקדמה לה - אם
 לא גידל בצל בשנת 1986, מחמת מחזור זרעים או מסיבה אחרת שהכירה בה ועדת
 המיכסות לאחר שדיווח על כך כדין במועד - ובלבד שהמיכסה שתיקבע למבקש לא תעלה

 על שטח הגידול שגידל בפועל על פי המיכםה שנקבעה לו בשנה קודמת כאמור!

 2. עודפי המיכסה הכללית לגידול בצל בשנת 1987 אשר לא הוקצו בידי ועדת המיכסות,
 או שרוצח לועדת המיכסות כי הוקצו כמיכסות אישיות בשנה זו אך לא בוצעו, יוקצו ככל
 האפשר למגדלים שלא גידלו בצל בשנת 1986 מכל סיבה סבירה שהכירה בה ועדת
 המיכסות: היתה יתרה - תחולק למגדלים חדשים או למגדלים שביקשו מיכסה מוגדלת

 לגידול של בצל, הכל בהתאם לקביעת ועדת המיכםות.

 מיכםות גידול

 מועדי זריעה,
 שתילה ושיווק

 עקרונות לקביעת
 מיכסות אישיות

 סייח התשי״ט, עמ׳ 222¡ התשכ׳׳ב, עמ׳ 31¡ התשל״ו, עמי 129¡ התש׳׳מ, עמי 29¡ התשמ״א, עמ׳ 178.
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 זכות בקרקע
 הגידול

 8. ועדת המיכסות רשאית לא לאשר מיכסה, אם לא הוכח להנחת דעתה כי הגידול ייעשה
 בשטח קרקע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין.

ן י ד ל ו ל ג א י מ ח ר  י
 יושב ראש המועצה לייצור

 ולשיווק של ירקות

 נתאשר.
 ד׳ בסיון התשמ״ז (1 ביוני 1987)

 (חמ 3-881)

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

ן י ק מ ח ה נ י ר  א
 שר החקלאות

 מיכםת גידול

 מועדי זריעה,
 שתילה ושיווק

 עקרונות לקביעת
 מיכסות אישיות

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק גזר בשנת 987ז),
 התשמ"ז-987ו

,  בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-11959
 מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:

 1. בכללים אלה, ״לגדל״ - לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הכרוכה בגידול גזר.

 2. המיכסה הכללית לגידול גזר בשנת 1987 בכל שטחי הארץ היא 5,900 דונם.

 3. (א) ועדת המיכםות רשאית לפצל את שנת 1987 ל־4 עונות משנה, בנות 3 חדשים כל
 אחת.

 (ב) ועדת המיכסות תקבע למבקש את מועדי הזריעה למיכסה אישית, וכן את תקופות
 השיווק.

 (ג) תקופות השיווק ייקבעו בהתאם למועדי הזריעה שבמיכסה, כדלקמן: למזרע בחדשים
י- נ ו י ו י  ינואר, פברואר ומרס - שיווק מתחילת יוני עד סוף ספטמבר! למזרע בחדשים אפריל, מאי
 שיווק מתחילת אוגוסט עד אמצע נובמבר! למזרע בחדשים יולי, אוגוסט וספטמבר - שיווק
 מתחילת נובמבר עד סוף אפריל! למזרע בחדשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר - שיווק מתחילת

 מרס עד סוף יוני.

 אלה העקרונות שלפיהם יקבעו המיכסות האישיות -

 1. למבקש לגדל גזר בשנת 1987 תיקבע מיכסת גידול, ככל האפשר, בשיעור מיכסת
 הגידול ולתקופת הגידול שנקבעו לו לגידול גזר בשנת 1986, או בשנה שקדמה לה - אם לא
 גידל בשנת 1986, מחמת מחזור זרעים או מסיבה אחרת שמכירה בה ועדת המיכםות לאחר
 שדווח על כך כדין במועד - ובלבד שהמיכסה שתיקבע למבקש לא תעלה על שטח הגידול

 שגידל בפועל על פי המיכםה שנקבעה לו בשנה' קודמת כאמור!

 2. עודף המיכסה הכללית לגידול של גזר בשנת 1987 אשר לא הוקצה בידי ועדת
 המיכםות, או שהוכח לועדת המיכסות כי הוקצה כמיכסות אישיות בשנה זו אך לא בוצעו,
 יוקצה ככל האפשר למגדלים שלא גידלו גזר בשנת 1986, מכל סיבה סבירה שהכירה בה
 ועדת המיכםות! היתה יתרה - תחולק למגדלים חדשים או למגדלים שביקשו מיכםה

 מוגדלת לגידול של גזר, הכל בהתאם לקביעת ועדת המיכסות.

.4 

 ם״ח התשי׳׳ט, עמ׳ 222: התשכ״ב, עמי 31: התשל״ו, עמי 129: התש״ם, עמי 29: התשמ״א, עמי 178.
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 זכות בקרקע 5. ועדת המיכסות רשאית לא לאשר מיכסה, אם לא הוכח להנחת דעתה כי הגידול ייעשה

ל בשטח קרקע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין. ו י י ג  ה

ד י ן ל ג ו ל א י מ ח ר  י
 יושב ראש המועצה לייצור

 ולשיווק של ירקות

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 נתאשר.
 ד׳ בםיון התשמ״ז (1 ביוני 1987)

 (חמ 3-88)

ן י ק מ ח ה נ י ר  א
 שר החקלאות

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק עגבניות,
ת חד־פעמית לשנת 1987), התשמ׳יז-987ו פ ס ו  ת

,  בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-1959'
 מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:

 1 . בכללים אלה, ״לגדל״ - לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הכרוכה בגידול עגבניות.

 2. למכסה הכללית לגידול עגבניות בשנת 1987 יתווספו 500 דונם של שטחי גידול.

 3. המכסות האישיות בחלוקת התוספת האמורה בסעיף 2, יוקצו כתוספות זמניות
 וחד־פעמיות, למבקשים שיאושרו לכך לפי שיקול דעתה של ועדת המכסות.

 4. (א) ועדת המכסות' תקבע למבקש את מועדי השתילה למכסה אישית, וכן את תקופת
 השיווק.

 (ב) מועדי השיווק של יבולי העגבניות בגידול על פי המכסות האישיות כאמור, יחולו
 בחדשים אפריל-יוני 1987.

 5. ועדת המכסות רשאית לא לאשר מכסה, אם לא הוכח להנחת דעתה כי הגידול ייעשה בשטח
 קרקע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין.

ל ג ו ל ד י ן א י מ ח ר  י
 יושב ראש המועצה לייצור

 ולשיווק של ירקות

 נתאשר.
 י״ט בסיון התשמ״ז (16 ביוני 1987)

 (חמ 3-881)

 מכסת גידול

 עקרונות לקביעת
 מכסות אישיות

 מועדי שתילה
 ושיווק

 זכות בקרקע
 הגידול

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

ן י ק מ ח ה נ י ר  א
 שר החקלאות
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