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 צו זכות יוצרים (פיצויים ללא הוכחת מק), התש״ן-989ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א לפקודת זכות יוצרים', ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של
 הכנסת, אני מצווה לאמור:

 שינוי שיעורים 1. השיעורים הקבועים בסעיף 3א האמור ישתנו באופן שבמקום ״5,000 שקלים חדשים״

 יבוא ״10,000 שקלים חדשים״ ובמקום ״10,000 שקלים חדשים״ יבוא ״20,000 שקלים חדשים״.

 ט״ו בחשון התש״ן (13 בנובמבר 1989)
ד ו ד י ר  >חמ 13-1830 דן מ

 שר המשפטים

 חא״י, כרך אי, עמי 364! סייח התשמ״א, עמי 300! ק״ת התשמ״ו, עמי 594.

 תקנות הגנת הצרכן(פרטי חוזה הלוואה שאינה הלוואה בנקאית), התש״ן-989ו

(להלן - החוק), אני  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-11981
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״עוסק״ - מי שנותן הלוואות דרך עיסוק, למעט תאגיד בנקאי:

 ״צרכן״ - כהגדרתו בחוק.

 2. (א) חוזה למתן הלוואה בין עוסק וצרכן ייערך בכתב.

 (ב) עוסק, העומד לחתום על חוזה עם צרכן, חייב לתת לו הזדמנות סבירה לעיין בחוזה
 לפני חתימתו, וכן למסור לו עותק ממנו לאחר החתימה.

 3. בחוזה למתן הלוואה יציין העוסק, בין השאר, את הפרטים הבאים:

 (1) סכום ההלוואה!

 (2) תקופת ההלוואה;

 (3) מועדי הפרעון של הקרן והריבית!

 (4) מועד הפרעון של קרן או ריבית כאשר המועד המקורי חל ביום שאינו יום
 עסקים!

 (5) סכומי הפרעון אם ניתן לחשבם בעת עריכת החוזה!

 (6) שיעור הריבית התקופתית והשנתית בחישוב המביא בחשבון גם ריבית
 דריבית, בהתאם למועד פרעון ההלוואה!

 (7) פרטי השינוי של שיעורי הריבית תוך תקופה ההלוואה!

 (8) היתה הלוואה צמודה למדד מחירים או לשער מטבע חוץ או בדרך אחרת,
 יפורטו גם:

 (א) סוג ההצמדה והבסיס לחישובה!

 עריכת חוזה
 בכתב

 י ס׳׳וו התשמ׳׳א, «מ׳ 670! התשמ״ח, עמ׳ 82.
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 (ב) שיעור ההצמדה!

 (ג) האם ההצמדה חלה גם על הריבית.

 (9) האם יש אפשרות של פרעון מוקדם של ההלוואה ותנאי הפרעון המוקדם!

 (10) נקבעה ריבית פיגורים על אי פרעון תשלום במועדו - יצויין שיעורה!

 (11) נקבעו אמצעים אחרים שינקטו בשל פיגור בתשלום - יפורטו במלואם.

 4. תחילתן של תקנות אלו שלושה חדשים מיום פרסומן. תחילה

ן ו ר ל ש א י ר  ד׳ בחשון התש״ן (2 בנובמבר 1989) א

) שר התעשיה והמסחר 3 ־ 1 4 9 מ 2 ח ) 

 צו שעת חירום (שיעוד היטל חובה על מוצרי נפט) (מס׳ 4),
 התש״ן-989ן

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2 ו־6 לתקנות שעת חירום(תשלומי חובה), התשי״ח-1958', אני
 מצו1ה לאמור:

 1. בצו זה - הגורות

 ״המ־נהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית;

 ״חייב בהיטל״ - כל אחת מהחברות האלה: פז חברת נפט בע״מ, דלק חברת הדלק הישראלית
 ו:ע״מ, סונול ישראל בע״מ, בתי זיקוק לנפט בע״מ, וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה

 מנהל המינהל;

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרוכת היטל
 ולמצן קיום מחיר אחיד, היטל בשקלים חדשים בסכום שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:

 טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ טור ב׳ סכום ההיטל בשקלים חדשים -

 מוצרי הנפט יחידת מידה למעט באילת באילת

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85
 ואינו עולה על 91 ק״ל 51.94 50.96

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 69.40 68.07

 ג. סולר , ק״ל 102.60 107.26
 בהזרמה (לייצור חשמל) ק״ל 95.10 —

 בהזרמה ק״ל 103.23 —

 במכליות ק״ל 102.60 —

 ד. קרוסין (נפט) ק״ל 46.28 51.93

 ה. דס״ל - —

 בהזרמה ק״ל 64.15 —
 במכליות ק״ל 64.20

 ו. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט. מ. 3.19 —

 ם״ח התשכ״ד, עמ׳ 175; התשמ״ט, עמי 24.
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 טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ טוד ב׳ סכום ההיטל בשקלים חדשים -

 מוצרי הנפט יחידת מידה למעט באילת באילת

2.95 
 גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי

 ולייצוא ט.מ.

 ח. גז נפט מעובה:
 בהזרמה ט.מ. 156.79 _
 במילוי ט. מ. 157.78 —

 ט. מזוט ״1,500 (2.7%):
 לצרכן מעל 25,000 ט.מ. לשנה -

 בחיפה ט.מ. 5.39 —
 באשדוד ט.מ. 5.39 —

 לצרכן אחר:
 בחיפה ט.מ. 5.39 _
 באשדוד ט.מ. 5.39 _

 י. מזוט ״4,000 (2.7%):
 לחברת החשמל ט.מ. 5.24 —

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה ט.מ. 5.24 —
 בחיפה במכליות/רכבת ט.מ. 5.24 _
 באשדוד ט.מ. 5.24 _

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט. מ. 5.24 —
 באשדוד ט.מ. 5.24 _

 יא. זפת (אספלט) ט.מ.:
 40/50, 60/70, 80/100 י 18.00 _
 ה.בי3, ה־ב״5 8.00! _
 בלתי מנושף 18.00 _

 יב. מזוט קל: _
 חיפה ואשדוד ק״ל 21.54 —

 בהזרמה ט.מ. 22.28

 מועד ואופן 3. (א) ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק
ל הבלו על דלק, התשי״ח-21958. ט י י י ם ה ו ל ש  ת

 (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו, ישלם את ההיטל למינהל במועד
 שחרור המוצר מרשות המכס.

 תחילה 4. תחילתו של צו זה ביום ג׳ בחשון התש״ן (1 בנובמבר 1989).

 ב׳ בחשון התש״ן (31 באוקטובר 1989)
 (חמ 0-2152 מ ש ה ש ח ל

 שר האנרגיה והתשתית

 ק״ת התשי״ח, עמי 160.
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 צו שעת חירום (שיעוד תשלום חובה על מחזיק במוצרי נפט) (מס׳ 4),
 החש״ן-1989

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 6,2 ו־14 לתקנות שעת חירום(תשלום חובה), התשי׳׳ח-11958,
 אני מצווה לאמור:

 הגדרות

 היטל על מחזיק
 מוצרי נפט

 1. בצו זה -

 ״צו המחירים״ - צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט),
 ו;תשמ״ח-21988;

 ״מוצרי נפט״ - כמשמעותם בצו המחירים;

 ״גז״ - גז נפט מעובה;

 ״תחנת דלק״ - מקום שבו מוכרים לציבור באמצעות משאבה עם מונה אחד מאלה לפחות: בנזין,
 סולר או קרוםין!

 ״מחסן דלק״ - מחסן הנמצא במקום המצויין ברשימה שבתוספת;

 ״מדסן טובין״ - מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק או תחנת דלק, ולגבי גז - מי שמחזיק גז
 לצורך שיווקו, למעט גז הנמצא במערכות להספקה מרכזית של גז דרך מונים;

 ״מלאי דומם״ - בנזין, סולר וקרוסין בכמות של 2% מנפח המכל שבו הם מוחסנים בתחנת דלק;

 ״היום הקובע״ - יום פרסום הודעה(מס׳ 3 לשנת התש״ן) בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי
 נפט, היוצאת מכוח סעיף 4 לצו המחירים, בשעה 01.00;

 ״ח1:רה לשיווק דלק״ - חברה המייבאת נפט גלמי או מוצריו ומשווקת מוצרי נפט בישראל;

 ״אזור אילת״ - כמשמעותו בחוק איזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים),
;  התשמ׳׳ה-1985ג

 ״ש״ח״ - שקלים חדשים.

 2. מחזיק טובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק, ישלם
 לאוצר המדינה על מוצרי נפט שברשותו ביום הקובע, למעט מלאי דומם - למען קיום מחיר אחיד
 של מוצרי נפט או למען ספיגתו או למניעתו של רווח עודף - היטל בשיעור שנקבע להלן לצידו של

 מיגר הנפט המסויים:

 באזור אילת

 0.02 ש״ח לליטר

 0.02 ש״ח לליטר.

 בישראל למעט
 אזור אילת

 0.017 ש״ח לליטר

 0.017 ש״ח לליטר

 א. סולר

 ב. קרוםין (נפט)

 3. מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק ישלם לאוצר המדינה על מוצרי הנפט שברשותו, היטל על מחזיק
״ " , י ס ״ מ ח ב ו ו ל ר ו ש ת ע י נ ו מ  למעט מלאי דומם - למען קיום מחיר אחיד של מוצרי נפט או למען ספיגחי א

 ע ־דף - היטל בשיעור שנקבע להלן לצידו של מוצר הנפט:

 1 ם״ח התשכ״ד, עמ׳ 175¡ התשמ״ט, עמ׳ 24.

 2 ק״ת התשמ״ח, עמי 1002.

 3 סייח התשמ״ה, עמי 204.
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 בשקלים חדשים

 14.23 לי1000 ליטר!

 14.15 לי1000 ליטר.

 א. סולר

 ב. קרוסין (נפט)

 4. (א) בלי לגרוע מהאמור בסעיפים 2 ד3, מחזיק בטובין וחברה לשיווק דלק שמכרו מוצרי
 נפט אשר טרם נמשכו בידי הקונה, ישלמו על מוצרי הנפט היטל בסכום ההפרש בין המחיר המרבי
 לפי צו המחירים ובין המחיר המרבי לפי ההודעה (מס׳ 3 לשנת התש׳׳ן) בדבר עדכון מחירים

 מרביים למוצרי נפט שפורסמה בילקוט הפרסומים.

 (ב) ההיטל לפי סעיף זה לא יחול -

 (1) כאשר הקונה הוא צבא הגנה לישראל:

 (2) כאשר מוצר הנפט שנמכר לקונה אחד הוא סולר בכמות שאינה עולה על 5,000
 ליטר או קרוסין בכמות שאינה עולה על 5,000 ליטר, ובלבד שהתקופה בין מועד

 התשלום לבין מועד האספקה אינה עולה על 7 ימים-,

 (3) כאשר מוצר הנפט שנמכר לקונה אחד הוא גז בכמות שאינה עולה על 48 ק״ג,
 ובלבד שהתקופה בין מועד התשלום לבין מועד האספקה אינו עולה על התקופה
 האמורה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(שירותי אספקת גז), התשל׳׳ו-41976.

 5. היטל לפי צו זה ישולם עד יום י״ז בחשון התש״ן (15 בנובמבר 1989).

 6. היטל לפי צו זה ישולם למנהל המכס ומע׳׳מ, אולם היטל על גז והיטל לפי סעיף 4 ישולם
 למנהל מינהל הדלק.

 7. החייב בהיטל על גז או היטל לפי סעיף 4 ימציא לפי דרישת מנהל מינהל הדלק, ערובה
 לסילוק ההיטל.

 8. המחזיק בטובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שחייב בהיטל על גז או בהיטל לפי
 סעיף 4, ירשום בטופס הצהרה מב 186, בעת פתיחת עסקיו ביום הקובע וקודם שיבצע מכירה
 כלשהי של מוצרי נפט, את מלאי מוצרי הנפט שהוא מחזיק באותה עת - אם המלאי אפס, ירשום
 אפם - ואת קריאת מונה המשאבות, וימסור למנהל המכס ומע״מ או למי שהוא הסמיך, עם
 דרישתו, אך לא יאוחר מהיום הארבעה־עשר שלאחר היום הקובע, הכל לפי התאריך המוקדם

 יותר, הצהרה על המלאי האמור.

 9. החייב בהיטל על גז ימסור למנהל מינהל הדלק, לא יאוחר מהיום הי14 שלאחר היום
 הקובע, הצהרה בדבר מלאי שהחזיק ביום הקובע.

 10 . החייב בהיטל לפי סעיף 4 ימסור למנהל מינהל הדלק, לא יאוחר מהיום ה־14 שלאחר היום
 הקובע, הצהרה בדבר מלאי מוצרי הנפט שנמכרו וטרם נמשכו בידי הקונה.

 11. הוראות צו זה באות להוסיף על כל דין אחר.

 12. תחילתו של צו זה ביום ג׳ בחשון התש״ן (1 בנובמבר 1989).

 היטל על מוצרי
 נפט שנמכרו
 וטרם נמשכו

 מועד לתשלום

 דרכי סילוק
 ההיטל

 ערובה לסילוק
 ההיטל על גז

 והיטל לפי סעיף 4

 רישום מלאי
 והצהרה

 הצהרת מלאי
 על גז

 הצהרת מלאי
 על מוצרי נפט
 שנמכרו וטרם

 נמשכו

 שמירת דיניפ

 תחילה

 * ק״ת התשל״ו, עמ׳ 1577.
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 תוספת
 (סעיף 1)

 רשימת מחסני דלק -
 1. סוכנות פז, נתניה, רח׳ הרצל 48.

 2. סוכנות פז, פתח תקוה, רח׳ פינסקר 9.
 3. סוכנות פז, כפר סבא, רח׳ רוטשילד 54.

 4. סוכנות פז, חולון, רח׳ םוקולוב 79.
 5. סוכנות פז, רמלה, רח׳ הרצל 87.

 6. סוכנות פז, ירושלים, ליד תחנת פז בא־טור, חסן אלסיד.
 7. סוכנות סונול, פתח תקוה, רח׳ פינסקר 13, ברניצקי ושות׳.

 ב׳ נחשון התש״ן (31 באוקטובר 1989)
ל ח ה ש ש  (חמ 3-2152) מ

 שר האנרגיה והתשתית

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 54), החש״ן-1989

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים תיקו! ההוספת
 למצרכים), התשמ״ט-21989, בחלק תשיעי, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן יבואו

 המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ ו־ב׳ להלן:
 טור א׳ טור ב׳

 המחיר בש״ח המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן

 המצרך כולל מע״מ באזור אילת

 ״וירג׳יניה מתוצרת ״דובק״ י

 מ״טנה, טייס 100, ברודווי 100 1.50 1.30

 ברודווי 80, טיים מנטול, אירופה,

 נלהון פילטר, שרתון 1.45 1.25

 נונ:לס פילטר 1.10 1-00

 מז־חיות מתוצרת ״דובי,״

 רוייאל, פולריס 1.00 0.90

 דוו:ק פילטר, אסקוט 0.70 0.60״

ה ל י ח ז  2. תחילתו של צו זה ביום י״ז בחשון התש״ן (15 בנובמבר 1989). י

 ט׳יו בחשון התש״ן (13 בנובמבר 1989)
ס ר ן פ ו ע מ ן ש ו ר ל ש א י ר  (תמ 3-1978) א

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 1 סייח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 421, עמ׳ 896 ועמי 1349.
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 כללי המועצה לענף הלול (הטלת היטלים על חוצות הלול),
 התש״ן-989ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 50, 70 ו־73(ב) לחוק המועצה לענף הלול(ייצור ושיווק),
 התשכ״ד-11963 (להלן - החוק), קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה -

 הגדרות 1. בכללים אלה -

 ״עופות״ - תרנגולים, אווזים, ברווזים, ברבורים, ברברים, מולרדים ותרנגולי הודו, מכל גזע,
 מין וגיל;

 ״ביצי מאכל״ - ביצי תרנגולת בקליפה שאינן ביצי דגירה•,

 ״גזעים קלים״ - אפרוחים, תרנגולים, וביצים מגזע לגהורן, גזע ניו המפשייר או גזע רד וביצי
 דגירה שהטילו תרנגולות מגזע לגהורן, גזע ניו המפשייר, גזע רד או שהטילו תרנגולות מכל

 הצלבה שבין גזע לגהורן, גזע ניו המפשייר או גזע רד!

 ״גזעים כבדים״ - אפרוחים, תרנגולים וביצים שאינם מגזעים קלים:

 ״המועצה״ - המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק:

 ״המכס״ - אגף המכס ומע״מ במשרד האוצר;

 ״קילוגרם״ - לפי משקל חי!

 ״מטילות״ - תרנגולות שגילן מעל חמישה חדשים!

 ״פטמים״ - תרנגולים ותרנגולות שגילם אינו עולה על חמישה חדשים.

 היטלים 2. מוטל בזה היטל שישולם בידי כל מגדל של תוצרת לול, החל ביום כ״ט בתמוז התשמ״ט(1

 באוגוסט 1989) בשיעורים המפורטים להלן:

 (1) 0.4 אגורה לכל ביצת מאכל המגיעה לשיווק:

 (2) 2.2 אגורות לכל קילוגרם של פטמים המגיע לשיווק, למעט לייצוא שלגביו נמסר
 למועצה רשימון יצוא של המכס!

 (3) אגורה אחת לכל קילוגרם של פטמים שיוצא לחוץ לארץ ושלגביו נמסר למועצה
 רשימון יצוא של המכס:

 (4) 0.5 אגורה לכל קילוגרם של ברווזים ומטילות המגיע לשיווק: ד

 (5) 8 אגורות לכל קילוגרם של תרנגולי הודו המגיע לשיווק:

 (6) 2.5 אגורות לכל קילוגרם של ברברים המגיע לשיווק:

 (7) 0.5 אגורה לכל בי*ת דגירה מגזעים כבדים שהוכנסה למדגרה או שווקה בדרך
 אחרת, למעט ליצוא שלגביו נמסר למועצה רשימון יצוא של המכס, ולמעט ביצי דגירה של

 ברווזים ושל תרנגולי הודו:

 (8) 0.1 אגורה לכל ביצת דגירה מגזעים כבדים שיוצאה לחוץ לארץ כביצת דגירה
 ושלגבי היצוא נמסר למועצה רשימון יצוא של המכס, ולמעט ביצי דגירה של ברווזים ושל

 תרנגולי הודו!

 ס״ח התשכ׳׳ד, עמי 12: התשל״ה, עמי 74¡ התשמ״א, עמי 178.

 76 קובץ התקנות 5229, נ׳׳ד, בחשון התש״ן, 23.11.1989



 «!) 1.4 אגורה לכל ביצת דגירה מגזעים קלים שהוכנסה למדגרה או שווקה בדרך אחרת,
 ל£עט ליצוא שלגביו נמסר למועצה רשימון יצוא של המכס, ולמעט ביצי דגירה של

 ברווזים ושל תרנגולי הודו!

 (10) 0.1 אגורה לכל ביצת דגירה מגזעים קלים שיוצאה לחוץ לארץ כביצת דגירה
 ושלגבי היצוא נמסר למועצה רשימון יצוא של המכס, ולמעט ביצי דגירה של ברווזים ושל

 תרנגולי הודו!

 (11) 3.0 אגורות לכל ביצת דגירה של תרנגולי הודו שהוכנסה למדגרה או ששווקה
 בדרך אחרת, למעט ליצוא שלגביו נמסר למועצה רשימון יצוא של המכס!

 (12) 0.3 אגורה לכל ביצת דגירה של תרנגולי הודו שיוצאה לחוץ לארץ כביצת דגירה
 ושלגבי היצוא נמסר למועצה רשימון יצוא של המכס!

ק ליבואן בחוץ לארץ, לכל קילוגרם של כבד אווזים שיוצא לחוץ 0  (13) 4% ממחיר 8
 לארץ!

 (14) 1.5% ממחיר ליבואן בחוץ לארץ, לכל קילוגרם של כבד מולרד שיוצא לחוץ
 לארץ!

 (15) 1.8 אגורה לכל אפרוח ולכל אפרוחה של תרנגולות הנמסרים על ידי המדגרה,
 למעט ליצוא, אך לרבות הדגרה של מגדל לצרכי משקו הוא, ולמעט אפרוחים ואפרוחות

 שסיפק קבלן מורשה לאזור יהודה ושומרון ולחבל עזה.

 3. (א) ההיטלים לגבי התוצרת המפורטת בסעיף 2 (1) עד (14) ייגבו מאת המגדל החייב גבייה
 בהם עיי־ידי הקבלן המורשה המקבל את תוצרת הלול של אותו מגדל לשיווק.

 (ב) ההיטלים לגבי התוצרת בסעיף 2 (15) ייגבו מאת המגדל החייב בהם עליידי הקבלן
 המורשה שמכר למגדל את האפרוחים.

 (ג) המועצה תודיע לקבלנים המורשים את סכום ההיטלים שעליהם לגבות מאת
 המגדלים, והקבלנים המורשים יעבירו את ההיטלים למועצה מדי חודש! אין בהסדר זה כדי לפגוע

 בדרכי גבייה אחרות.

 (ד) המועצה רשאית לנכות מכל סכום המגיע ממנה לקבלן מורשה בשל תוצרת הלול את
 סכום ההיטלים אשר על הקבלן המורשה לגבות.

 (ה) הקבלן המורשה רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו בשל תוצרת הלול את ההיטל
 המוטל על המגדלים.

 (ו) על אף האמור בסעיף זה רשאית המועצה לגבות היטלים המוטלים לפי סעיף 2
 במישרין מאת המגדל.

 4. קבלן מורשה ינהל רישום וימסור למועצה דין וחשבון נכון ומדוייק בכל הנוגע - רישום

 (1) לגביית היטלים בהתאם לסעיף 3, כפי שהמועצה תורה מפעם לפעם.

 (2) לכספי הטבות -

 (א) שהמועצה מעבירה לו בשביל המגדלים הצמודים אליו בשיווק תוצרת
 הלול;

 (ב) ששילם למגדלים כאמור.

 5. אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר. שמירת דינים
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 אצילת סמכויות 6. המועצה אוצלת בזה לועד הפועל של המועצה את סמכויותיה לפי כללים אלה.

 ביטול 7. כללי המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק)(הטלת היטלים על תוצרת הלול), התשמ״ח-

 21988, בטלים מיום כ״ט בתמוז התשמ׳׳ט (1 באוגוסט 1989).

 נתאשר.
 ג׳ בתשרי התש״ן (2 באוקטובר 1989)

ד ע ל ם ג ח נ  מ
 יושב ראש המועצה לענף הלול

ן ו ר ל ש א י ר ז א ו ע ־ ץ ם כ ה ר ב  א
 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר

 ק״ת התשמ״ת, עמ׳ 938.

 כללי המועצה לענף הלול (מיכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת הכספים
 1989/90), התש״ן-989ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 31,3, 46,37,36 (ג), 70,53, 71 ו־73(ב) לחוק המועצה לענף
, קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:  הלול(ייצור ושיווק), התשכ״ד-1963' (להלן -החוק)

 הגדרות 1. בכללים אלה -

 ״אפרוחות״ - אפרוחות משעת בקיעתן 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!

!  ״כללי התשכ׳׳ח״ - כללי המועצה לענף הלול(הסדרת ייצור ושיווק)(מס׳ 2), התשכ״ח־21968

 ״מטילות״ - תרנגולות שגילן עולה על חמישה חדשים!

 ״תלושים״ - התלושים שהמועצה מנפיקה לרכישת אפרוחות לגידול מטילות, לפי סעיף 32א
 לכללי התשכ״ח.

 מיכסה ארצית 2. גודל משק הלול לייצור ביצי מאכל לשיווק בהיקף ארצי בשנת הכספים 1989/90 (להלן -

 המיכסה הארצית) יהיה: גידול מטילות לייצור 1,536,000,000 ביצי מאכל לשיווק וכ־12,000
 טונות מטילות לשיווק.

 קביעת מיכםות 3. העקרונות לקביעת מיכםות אישיות לייצור ביצי מאכל לשיווק לכל מגדל לשנת הכספים

ת 1989/90 במסגרת המיכסה הארצית יהיו כאמור בסעיפים 4 עד 14. ו י ש י  א

 הנחיית 4. בקבעה את המיכסות האישיות תתחשב ועדת המיכסות בהנחיות שר החקלאות בדבר

 תכנון חקלאי ובהמלצותיו.

 1 סייח התשכ״ד, עמ׳ 12! התשמ״א, עמי 179.

 2 ק״ת התשכ״ח, עמי 1862.

 78 קובץ התקנות 5229, כ״ה בחשו! התש׳ץ, 23.11.1989



 מיכסה אישית

 תוספות זמניות
1989/89 

 מספר מטילות
 ואפרוחות

 ויסות הנפקת
 תלושים לאפרוחות

 הגדלת מיכסות

 תוספות למיכסות
 אישיות

 פניה לקביעת
 מיכסה אישית

 שינויים במיכסה
 האישית

ל מגדל תיקבע מיכםה אישית לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת הכספים 1989/90  5. ל:

 שתהיה שווה למיכסתו האישית בשנת הכספים 1988/89, כפי שהיא רשומה בספרי המועצה,
 בהפחתה של 0.5%.

 6. תוספות זמניות או חד־פעמיות למיכסות האישיות שקבעה ועדת מיכסות בשנת הכספים
 1988/89 לא יובאו בחשבןן בקביעת המיכסות האישיות לשנת הכספים 1989/90.

 7. המועצה תקבע מיכסה של מטילות ואפרוחות לכל מגדל לייצור מיכסתו האישית על פי
 המפתח הזה: לכל 100 ביצי מאכל לשיווק שבמיכסתו האישית יקבעו ק״ג אחד מטילות לשיווק

 ו־0.41 אפרוחות להשלמת חידוש להקות הטלה של ביצי מאכל לשיווק שבמשקו.

 8. (:«) על המגדל לשווק את כל המטילות שבמשקו המגיעות לגיל 28 חדשים מיום הבקיעה,
 אלא אם כן קיבל היתר בכתב מהמנהל הכללי לשווקן בגיל אחר.

 (ב) לא קיבל הקבלן המורשה, שלו חייב המגדל לשווק את המטילות, את המטילות
 לשיווק כאמור בסעיף קטן(א) תוך 30 ימים מיום שהוצעו לו המטילות בידי המגדל, ולא נתנה
 המועצה למגדל פתרון לקליטתן, יהיה המגדל רשאי, באישור המועצה, לשווקן בעצמו בתנאי כי
 לגבי כל משלוח תקויימנה הוראות סעיף 47(א) לכללי התשכ״ח, כאשר עותק תעודת המשלוח
 המסומן ״מיועד למגדל״ ישאר בפנקס תעודות המשלוח בלתי נתלש ממנו, העותק המסומן ״מיועד
 למועצה לענף הלול״ יועבר למועצה והעותק המסומן ״מיועד לקבלן המורשה״ יועבר לקבלן

 המורשד האמור.

 (ג) קבלן מורשה שקיבל עותק תעודת משלוח כמפורט בסעיף קטן(ב), יכלול את השיווק
 נושא תעודת המשלוח בדיווח השוטף שלו למועצה.

 (ד) המועצה רשאית לסרב למסור תלושיםלמגדל שלא שיווק מטילות כאמור בפסקה(א)
 או (ב) אף אם זכאי המגדל לתלושים נוספים בשנת 1989/90.

 (ה) המועצה תנפיק את התלושים למגדלים במשך שנת 1989/90 באופן שיהיה בו כדי
 לווסת את אספקת ביצי המאכל במהלך השנה האמורה, בהתחשב בביקוש החזוי.

 9. •עדת המיכםות רשאית להגדיל מיכסה אישית שנקבעה לפי סעיף 5 על פי בקשתו של
 המגדל, במסגרת המיכםה הארצית, אם הוכחו להנחת דעתה נסיבות מיוחדות המצדיקות את

 ההגדלה.

 10. (א) ועדת המיכסות רשאית לקבוע מתוך המיכםות האישיות שאינן מנוצלות תוספות
 חד־פעמיות למיכםות אישיות שנקבעו לפי סעיף 5 על פי שיקולים שתקבע ובכלל זה הנחיות שר

 החקלא־ת, בהיקף שתקבע המועצה מזמן לזמן.

 (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.

 11. (א) מגדל שלא נקבעה לו מיכסה אישית לפי סעיף 5 עד תום 15 ימים מיום פרסום כללים
 אלה ברשומות, רשאי לפנות עד תוך 30 ימים מיום הפרסום האמור לועדת המיכסות בבקשה

 לקביעת מיכםתו.

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

 12. ועדת המיכסות רשאית לאשר למגדל, על פי בקשתו, שינויים במיכםתו האישית שנקבעה
 לפי סעיפים 5, 9 ו־10 על ידי החלפת מין אחד של תוצרת הלול במין אחר, במסגרת המיכסה

 הארצית שנקבעה לאותו מין, לפי המפתח האחיד שקבעה ועדת המיכסות.
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 13. (א) מגדל החבר ביותר מאגודה שיתופית אחת יכלל לצורך קביעת המיכסה האישית
 המשותפת באגודה אחת בלבד.

 (ב) ועדת המיכסות תקבע לאגודה שיתופית מיכסה אישית משותפת רק בעד אותם חברי
 האגודה המייצרים ביצי מאכל 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 משותפת, גם חברים המייצרים 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 יכלל בין חברי אגודה שיתופית
 לצורך קביעת מיכסה אישית משותפת.

 14. קבעו בית משפט או ועדת קנסות בהחלטה סופית כי מגדל שיווק או הוביל ביצי מאכל שלא
 לפי החוק או כללים שנקבעו על־פיו, רשאית ועדת המיכסות להקטין את מיכסתו האישית לגידול

 ביצי מאכל לשיווק של אותו מגדל -

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

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

 משקבעו כך בשלישית, רשאית ועדת המיכסות לבטל לחלוטין את המיכסה האמורה.

 15 . קבלן מורשה לא ישווק מטילות של מגדלים הצמודים אליו אלא למשחטה שהמועצה תקבע.

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

 המועצה אוצלת בזה לועד הפועל את סמכויותיה לפי כללים אלה.

 מיכסה משותפת
 לאגודה שיתופית

ד ע ל ם ג ח נ  מ
 יושב ראש המועצה לענף הלול

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר
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 נתאשר.
 ג׳ בתשרי התש״ן (2 באוקטובר 1989)

 (תמ 3-685)

ז ו ע ־ ץ ם כ ה ר ב  א
 שר החקלאות

 הקטנת מינסה

 שיווק מטילות

 אצילת סמכויות

 כללי המועצה לענף הלול (מיכסות לייצור תדנגולי הודו לשיווק נעמת הכספים
 1989/90), החש״ן-1989

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 31,3, 71,70,53,36 ו־73(ב) לחוק המועצה לענף הלול(ייצור
 ושיווק), התשכ׳׳ד-1963' (להלן - החוק), קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:

 הגדרות 1. בכללים אלה -

 ״המועצה״ - המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק:

 ״טונה״ - לפי משקל חי.

 מיכסה ארצית 2. גודל משק הלול לגידול תרנגולי הודו לשיווק בהיקף ארצי בשנת הכספים 1989/90 יהיה

 47,000 טונות (להלן - המיכסה הארצית).

 1 סייח התשכ׳׳ד, עמ׳ 12; התשמ״א, עמ׳ 179.
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 קביעת מיכסות
 אישיות

 3. העקרונות לקביעת מיכסות אישיות לגידול תרנגולי הודו לשיווק לכל מגדל בשנת הכספים
 1989/90 במסגרת המיכםה הארצית יהיו כאמור בסעיפים 4 עד 12.

 מיכסה אישית
 לתרנגולי הודו

 הגדלת מיכסות

 תוספות חד־
 פעמיות למיכסות

 אישיות

 פניה לקביעת
 מיכסות אישיות

 שינויים במיכסה
 האישית

 מיכםה משותפת

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

 5. (א) לכל מגדל תיקבע מיכסה אישית לגידול תרנגולי הודו לשיווק בשנת הכספים

 1989/90 שתהיה שווה למיכםתו האישית לגידול תרנגולי הודו לשיווק בשנת הכספים 1988/89,
 כפי שהיא רשומה בספרי המועצה, בהפחתה של 8.5%.

 (ב) תוספות חד־פעמיות למיכםות האישיות שקבעה ועדת המיכסות בשנת הכספים
 1988/89 לא יובאו בחשבון בקביעת המיכםות האישיות לשנת הכספים 1989/90.

 (נ) כל מגדל זכאי לחלושים המונפקים לפי סעיף 32א לכללי המועצה לענף הלול(הסדר
, לקבלת אפרוחים בני־יומם לייצור מיכסתו האישית לפי  ייצור ושיווק)(מס׳ 2), התשכ״ח-21968
 מפתח של אפרוח בן־יום אחד לכל 10 ק׳׳ג תרנגולי הודו לשיווק שבמיכסתו(להלן - התלושים).

 6. ועדת המיכסות רשאית להגדיל מיכסה אישית שנקבעה לפי סעיף 5(א) על פי בקשתו של
 מגדל, נ:מסגרת המיכםה הארצית, אם הוכחו להנחת דעתה נסיבות מיוחדות המצדיקות את

 ההגדלה.

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

 שאינן מנוצלות, בהיקף שתקבע המועצה מזמן לזמן.

 ׳;ב) ועדת המיכסות רשאית לקבוע כי הזכאות לתוספת כאמור תהיה לפי סוגי מגדלים,
 לפי היקף הייצור, 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 מיכסה אישית לפי סעיף 5(א) עד תום 15 ימים מתאריך פרסום
 כללים אלה ברשומות, רשאי לפנות עד תום 30 ימים מתאריך הפרסום האמור לוועדת המיכסות

 בבקשה לקביעת מיכסתו.

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

 9. ועדת המיכםות רשאית לאשר למגדל, על פי בקשתו, שינויים במיכםתו האישית שנקבעה
 לפי סעיפים 5 עד 8, על ידי החלפת מין אחד של תוצרת הלול במין אחר, במסגרת המיכםה הארצית

 שנקבעה לאותו מין, לפי מפתח אחיד שקבעה ועדת המיכסות.

 10. (א) מגדל החבר ביותר מאגודה שיתופית אחת, יכלל לצורך קביעת המיכסה האישית
 המשותפת באגודה אחת בלבד.

 (ב) ועדת המיכםות תקבע לאגודה שיתופית מיכסה אישית משותפת רק בעד אותם חברי
 האגודה המגדלים תרנגולי הודו בתחום הישוב שבו נמצא המען הרשום של האגודה.

 2 ק״ת התשכ״ח, עמ׳ 1862.
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 (ג) על אף האמור בסעיף קטן(ב), רשאית ועדת המיכסות לאשר לאגודה שיתופית לכלול
 בין חבריה, לצורך קבלת מיכםה אישית משותפת, גם חברים המייצרים תרנגולי הודו מחוץ

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

 (ד) מגדל שנקבעה לו מיכסה אישית על פי סעיף 5 (א) לא יכלל בין חברי אגודה שיתופית
 לצורך קביעת מיכסה אישית משותפת.

 הקטנת מיכסה 11. קבעו בית משפט או ועדת קנסות בהחלטה סופית, כי מגדל שיווק תרנגולי הודו שלא

 באמצעות הקבלן המורשה שאליו הוא צמוד בשיווקם, רשאית ועדת המיכסות להקטין את מיכסתו
 האישית לגידול תרנגולי הודו לשיווק של אותו מגדל -

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

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

 משקבעו כך בשלישית, רשאית ועדת המיכסות לבטל לחלוטין את המיכסה האמורה.

 12. על אף האמור בסעיף 5, רשאית ועדת המיכסות -

 (1) לא לקבוע מיכםה אישית למגדל אשר שלוש שנים רצופות שלפני שנת הכספים
 1988/89 לא ניצל כלל את המיכסה האישית שנקבעה לו לאותן שנים.

 (2) לקבוע למגדל מיכםה אישית כגודל מחצית מיכםתו האישית בשנת הכספים
 1988/89 כפי שהיא רשומה בספרי המועצה, אם בשלוש השנים הרצופות שלפני
 שנת הכספים 1988/89 ניצל פחות ממחצית המיכסה האישית שנקבעה לו לאותן

 שנים.

 אי ניצול
 מיכסה אישית

 מועד ניצול 13. (א) בתקופה שמ־1 באפריל 1989 עד 30 בספטמבר 1989 לא ישווק מגדל תרנגולי הודו

ה בשיעור העולה על 55% ממיכסתו האישית שנקבעה לו לפי סעיף 5(א). ס נ י מ  ה

 (ב) בתקופה שמ־1 באוקטובר 1989 ועד 31 במרס 1990 לא ישווק מגדל תרנגולי הודו
 בשיעור העולה על 45% ממיכסתו האישית שנקבעה לו לפי סעיף 5.

 (ג) את התלושים לגבי גידול תרנגולי הודו לשיווק בתקופה שמ־1 באפריל 1989 עד 30
 בספטמבר 1989 תמסור המועצה למגדלים בהקדם, תוך חלוקה בין המגדלים באופן שיקבע על ידי
 המועצה כדי לווסת את שיווק תרנגולי ההודו במשך התקופה האמורה לפי ההיצע והביקוש

 החזויים על ידי המועצה.

 (ד) את התלושים לגבי גידול תרנגולי הודו לשיווק בתקופה שמי 1 באוקטובר 1989 עד
 31 במרס 1990 תמסור המועצה למגדלים במועדים שתקבע המועצה תוך חלוקה בין המגדלים
 באופן שיקבע על ידי המועצה כדי לווסת את שיווק תרנגולי ההודו במשך התקופה האמורה לפי

 ההיצע והביקוש החזויים על ידי המועצה.

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

 אצילת סמכויות 15־ המועצה אוצלת בזה לועד הפועל את סמכויותיה לפי כללים אלה.

ד ע ל ם ג ח נ  מ
 יושב ראש המועצה לענף הלול

 נתאשר.
 ג׳ בתשרי התש׳׳ן (2 באוקטובר 1989)

 (חמ 3-685)

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

ז ו ע ־ ץ ם כ ה ר ב  א
 שר החקלאות
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 מיכסה ארצית

 קביעת מיכסות
 אישיות

 מיכסה אישית

 הגדלת מיכסות

 כללי המועצה לענף הלול (מיבסות לייצור פטמים לשיווק בשנת הכספים
 1989/90), התש'׳ן-989ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 31,3, 36, 37, 53, 71,70, ד73(ב) לחוק המועצה לענף הלול
 (ייצור ושיווק), התשכ״ד-1963' (להלן - החוק), קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:

 1. במללים אלה -

 ׳׳המועצה״ - המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק!

 ״פטמים״ - תרנגולים ותרנגולות בגיל שאינו עולה על חמישה חדשים.

 2. גודל משק הלול לגידול פטמים לשיווק בהיקף ארצי בשנת הכספים 1989/90 יהיה:
 163,000 טונות לפי משקל חי (להלן - המיכסה הארצית).

 3. העקרונות לקביעת מיכסות אישיות לגידול פטמים לשיווק לכל מגדל במסגרת המיכסה
 הארצית בשנת הכספים 1989/90 יהיו כאמור בסעיפים 4 עד 11.

 4. בקבעה מיכםות אישיות תתחשב ועדת המיכסות בהנחיות שר החקלאות בדבר תכנון
 חקלאי ו בהמלצותיו.

 5. (;*) לכל מגדל תיקבע מיכסה אישית לגידול פטמים לשיווק בשנת הכספים 1989/90

 שתהיה שווה למיכםתו האישית לגידול פטמים בשנת הכספים 1988/89, כפי שהיא רשומה בספרי
 המועצה בהפחתה של אחוז אחד.

 (:) תוספות זמניות או חד פעמיות למיכסות האישיות שקבעה ועדת המיכסות בשנת
 הכספים 1988/89 לא יובאו בחשבון בקביעת המיכסות האישיות לשנת הכספים 1989/90.

 (ג) כל מגדל זכאי לחלושים המונפקים לפי סעיף 32א לכללי המועצה לענף הלול(הסדרת
 ייצור ושיווק)(מס׳ 2), התשכ״ח-21968, לקבלת אפרוחים בני יומם לייצור מיכסתו האישית, לפי

 מפתח של אפרוח בן יום אחד לכל 1.8 ק״ג פטמים לשיווק שבמיכםתו.

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

 ההגדלה.

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

 מנוצלות בהיקף שתקבע המועצה מזמן לזמן.

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

 (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.

 1 ם״ח התשכ׳׳ד, עמ׳ 12! התשמ״א, עמ׳ 179.

 2 ק׳׳ת התשכ״ח, עמ׳ 1862.
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 8. (א) מגדל שלא נקבעה לו מיכסה אישית על פי סעיף 5 עז־ תום 15 ימים מתאריך פרסונ
 כללים אלה ברשומות, רשאי לפנות עד תום 30 ימים מתאריך הפרסום האמור לועדת זזמיכםוו

 בבקשה לקביעת מיכסתו.

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

 9. ועדת המיכסות רשאית לאשר למגדל, על פי בקשתו, שינויים במיכסתו 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 המיכסות.

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

 (ב) ועדת המיכסות רשאית לקבוע לאגודה שיתופית מיכסה אישית משותפת רק בעד
 אותם חברי האגודה המייצרים 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 המייצרים פטמים מחוץ לתחום

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

 (ד) מגדל שנקבעה לו מיכסה אישית על פי סעיף 5 לא יכלל בין חברי אגודה שיתופית
 לצורך קביעת מיכסה אישית משותפת.

 11. קבעו בית משפט או ועדת קנסות בהחלטה סופית כי מגדל שיווק או הוביל פטמים שלא לפי
 החוק או כללים שנקבעו על פיו, רשאית ועדת המיכסות להקטין את מיכסתו האישית לגידול

 פטמים לשיווק של אותו מגדל -

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

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

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

 12. לא ישווק מגדל את מיכסתו האישית אלא במועדים ובשיעורים שתקבע המועצה מפעם
 לפעם, בהתחשב בביקוש ובהיצע החזוי של הפטמים.

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

 14. המועצה אוצלת בזה לועד הפועל את סמכויותיה לפי כללים אלה.

 פניה לקביעת
 מיכסות אישיות

 שינויים במיכסה
 האישית

 מינסה משותפת

 הקטנת מיכסה

 מועד ניצול
 המיכםה האישית

 לשיווק פטמים

 שמירת דינים

 אצילת סמכויות

ר י ר פ ר צ י א  י
 יושב ראש המועצה לענף הלול

 נתאשר.
 ג׳ בתשרי התש׳׳ן (2 באוקטובר 1989)

 (חמ 3-685)

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

ז ו ע י ץ ם כ ה ר ב  א
 שר החקלאות
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