
 רשומות

 קובץ התקנות
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 עמוד
 צו חסיגויות וזכויות (ארגונים בין־לאומיים ומשלחות מיוחדות)(משתתפי סמינר וקבוצת

 עבודה בנושאי בטיחות בדרכים מטעם המועצה הכלכלית האירופית של האדם),
 התשנ״ר-1993 42
 תקנות מס הכנסה(קביעת ערך נקודת זיכוי), התשנ״ד-1993 42
 תקנות הבטחת הכנסה(תיקון),התשנ״א-1991 (תיקון), התשנ״ד-1993 42

 צו יציבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה)(ביטול צו אספקה רפואית
 (מחירים מקסימליים)), התשנ״ד-1995 43
 צו הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח)(דרך מם׳ 5443: קטע עוקף נוה ימין), התשנ״ד-993ו .. 43
44 . .  כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות(עקרונות לקביעת מכסות אישיות), התשנ״ר-995ו .
 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות(גידול ושיווק בצל בעונת סתיו 993 ו), התשנ״ד-993 ו . 46

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק תפוחי אדמה בעונת אביב קיץ
 1994), התשנ״ד-993 ו 48



 עו חםינויות וזכויות (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות) (משתתפי
 סמינר וקבועת עבודה בנושאי בטיחות בדרכים מטעם המועעה הכלכלית

 האירופית של האו״ם), התשנ״ד-993ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק חסינויות וזכויות (ארגונים בינלאומיים ומשלחות
 מיוחדות), התשמ״ג-1983י, ולאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ובאישור הממשלה,

 אני מעווה לאמור:

 חםינויות וזכויות 1. למשתתפי הסמינר מטעם המועצה הכלכלית האירופית של האריס בנושא בטיחות של

 נהגים צעירים וחדשים ולמשתתפי מושב קבוצת העבודה בנושא בטיחות בדרכים מטעם אותו
 ארגון, לעובדי הארגון, לפקידיו, לנציגי מדינות, למומחים וליועצים המשתתפים בסמינר
 ובקבוצת העבודה יהיו חסינויות וזכויות כמפורט באמנה בדבר זכויות וחםינויות לאומות

 המאוחדות מיום 13 בפברואר 1946 (כתבי אמנה 6 מיום 21 בדצמבר 1949).

 מועדים 2. מועדי החםינויות יהיו החל ב-10 באוקטובר 1993 ועד ה-15 באוקטובר 1993.

 כ״ג בתשרי התשנ״ד (8 באוקטובר 1993)
ן פרם ו ע מ  (1639-ג) ש

 שר החוץ

 סייח התשמ״ג, עמי 124.

 תקנות מם הכנסה (קביעת ערך נקודת זיכוי), התשנ״ד-1993
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מם הכנסה י(להלן - הפקודה), ובהתאם לסעיף 3(ב)
 לחוק לתיקון פקודת מם הכנסה (תיקון מס׳ 92), התשנ״ג-21993, ובאישור ועדת הכספים של

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 קביעת ערך ו. על אף האמור בסעיף 33א לפקודה, 1/12 של סכום נקודת הזיכוי המתואם לפי סעיף 20וב

י לפקודה, לחודשים אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר 1993 יהיה 101 ש״ח לכל חודש. ו כ י ת ז י ו ק  נ

 י״א בתשרי התשנ״ג (26 בספטמבר 1993)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  מזמ2458-» א

 שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 ס״ח התשג״ג, עמ׳ 82.

 תקנות הבטחת הכנסה (תיקון), התשנ״א-ו99ו(תיקון), התשג״ד-993ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 0,9ו ו־ 31 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ״א-ס198', בהסכמת שר

 האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 תיקון תקנה 2 1 . בתקנה 2 לתקנות הבטחת הכנסה(תיקון), התשנ׳׳א- 21991, במקום ״תוקפן של תקנות אלה

 לשנתיים״ יבוא ״תוקפן של תקנות אלה עד יום כ״א בטבת התשנ״ז(31 בדצמבר 1996)״.

 ח׳ באלול התשנ׳׳ג(25 באוגוסט 1993)
ר י מ ה נ ר ו  (חמ 3-1543) א

 ־ שרת העבודה והרווחה
 ס״ח התשמ״א, עמי 30; התשמ״ז, עמי 136.

 2 לףת התשנ״א, עמי 784.
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 ע ר יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (ביטול צו אספקה
 רפואית (מחירים מקסימליים)), התשנ״ד-993 ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),
 התשמ״ו-1985', והסמכות לפי סעיף 5 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-957ו2, אנו

 מצווים לאמור:

 !. צו אספקה רפואית (מחירים מקסימליים), התשי״ב-1952נ - בטל. ביטול

 ה׳ בתשרי התשנ״ג(20 בספטמבר 993ו)
ן ו מ מ ו י י ט ח ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ 3-795) א

 שר האוצר שר הבריאות

 סיירו התשמ״ו, עמ׳ 2.
 ם״ח התשי״ח, עמי 24.

 ק״ת התשי״ב, עמי 858; התשב״א, עמי 2619; התשמ״ה, עמי 1520; התשנ״ב, עמי 294, 520 1034, 858 ו־4ו12!
 התשנ״ג, עמי 249.

 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(דרך מס׳ 5443: קטע עוקף
 גוה ימין), התשנ״ד ־993 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 943 ו י, אני
 מצווה לאמור:

 תחולת הפקודה
 על הדרך

 רשות לעיין
 במפה

 1. (א) הפקודה תחול על קטע הדרך ברוחב עד 30 מטרים, המתחיל בנקודת ציון
 0!»145.102-176.2 בקירוב על דרך כפר סבא - קלקיליה2 בקרבת קבר בנימין והמסתיים בנקודת

 ציון 146.132-175.374 בקירוב על הדרך מס׳ 444 קלקיליה - ראש העין5.

 (ב) גבולות קטע הדרך עוברים בגוש 8548 חלקות 1002,1001,242 ו־1003 ומסומנים, לשם
 זיהוי, בקווים אדומים במפה מם׳ כ/7496 הערוכה בקנה מידה 2500:ו והחתימה ביד שר הבינוי

 והשיכון ביום י״ד בתשרי התשנ״ד (29 בספטמבר 1993).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז תל־אביב
 והמרכז, רח׳ הרצל 180, תל־אביב, וכל המעונין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

ר ז ע י ל ן א ) ב ד א ו פ ן ( י מ י נ  ב
 שר הבינוי והשיכון

 י׳ ד בתשרי התשנ״ד (29 בספטמבר 1993)
 (ד מ 3-162)

 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 40; סייח התשכ״ו, עמי 4.
 עייר 936 ו, תום׳ 2, עמי 122.

 עייר 1944, תוס׳ 2, עמי 1384.
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 כללי המועעה לייעוד ולשיווק של ירקות (עקרונות לקביעת במכסות אישיות),
 התשנ״ד-993ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחמן המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-1959'
 (להלן - החוק), קובעת המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן - המועצה), כללים אלה:

 הגדרות 1. בכללים אלה-

 ״מיכםה בת חידוש״ - מיכסה אישית לעונה מסוימת, אשר ביצועה כדין מקנה למגדל זכות
 שתיקבע לו מיכםה אישית לעונה שלאחריה, כמפורט בסעיף 2, אם נקבעה מיכסה כללית

 לגבי אותה עונה;

 ״מיכםה חד־פעמית״ - מיכסה אישית לעונה מסוימת, אשר ביצועה בירי המגדל אינו מקנה לו
 זכות לקבלת מיכםה אישית בעונה שלאחריה מכוח סעיף 2;

 ״מבקש״ - מי שמבקש כי תיקבע לו מיכסה אישית לגידול ולשיווק ירק כלשהו בעונה מסוימת,
 אשר לגידולו או לשיווקו נקבעה מיכםה כללית לאותה עונה:

 ״המועד הקובע״ - המועד האחרון לפי החוק להגשת בקשות לקביעת מיכסות לעונה
 מסוימת.

 זכאות למיכסה 2. (א) נקבעה בעונה מסוימת מיכםה כללית לגידולו או לשיווקו של ירק כלשהו, תקבע

ש ועדת המיבםות למבקש, הזכאי לכך על פי כללים אלה, מיכםה בת חידוש, אשר תכלול את הזן או י ד י ת ח  ג

 הזנים לגידןל ולשיווק, שטח ומקום גידול, מועדי זריעה או שתילה ומועדי שיווק במסגרת העונה,
 וכן - במידה שנקבעה מיכםה כללית לזרעים, לפקעות או לשתילים ומיכםה כללית לשיווק - גם

 את כמות הזרעים או הפקעות לזריעה או השתילים לשתילה, ואת כמות היבולים לשיווק.

 (ב) ועדת המיכסות תחזור ותקבע למבקש מיכםה בת חידוש, אם קבעה לו מיכסה
 כאמור לאותו ירק בעונה המקבילה בשנה הקודמת(להלן - העוגה הקודמת), והוא גידל ושיווק
 לפיה כדין; המיכםה תיקבע, כבל האפשר, בשיעור המיכסה בת החידוש שנקבעה לו ושביצע

 בדין בעונה הקודמת ולתקופות הגידול והשיווק שנקבעו לו בעונה הקודמת.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן(ב), תהיה ועדת המיכסות רשאית לקבוע למבקש מיכםה
 בת חידוש, כולה או חלקה, גם אם לא גידל ושיווק בעונה הקודמת, ובלבד שהתקיימו כל

 אלה:

 (1) למבקש נקבעה מיכםה בת חידוש לגידול ולשיווק אותו ירק בעונה המקבילה,
 לא יותר מארבע שנים קודם לכן(להלן - עונת הביצוע האחרונה), והמבקש גידל

 ושיווק בדין לפי אותה מיכםה בעונה האמורה;

 (2) עובר לעונת הביצוע האחרונה, המבקש גידל ושיווק אותו ירק כדין לפי
 מיכסתו בת החידוש שלוש עונות נוספות לפחות:

 (3) המבקש פנה מראש ובכתב לועדת המיבםות, לפני תחילת כל עונה, מדי שנה
 בשנה, בשנים שלאחר עונת הביצוע האחרונה, וביקש לוותר על מיכסתו לגבי אותה
 עונה מטעמים אגרו־טכניים או אישיים בעלי אופי זמני, שבעטיים לא יוכל לנצל את
 המיכםה לגבי אותה עונה, תוך שמירת זכותו למיכסה בת החידוש בעונה המקבילה
 בשנה שלאחריה (להלן - הקפאת המיכםה), וועדת המיכסות אישרה לו בקשה

 זו.

 סייח התשי״ט, עמי 222; ק״ת התשג״ג, עמי 488.
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 (ר) המיכםה בת החידוש לפי סעיף קטן (ג) תיקבע, ככל האפשר, בשיעור המיכסה
 כאנלור שנקבעה לו ושביצע כדין בעוגת הביצוע האחרונה ולתקופות הגידול והשיווק שנקבעו לו
 בעונה האמורה, ואולם תוך התחשבות בהפחתות שחלו במיכסות הכלליות בשנים שחלפו מעונת

 הביצוע האחרונה, כאמור בסעיף קטן(ה).

 (ה) אם נקבעה לעונה מסוימת מיכםה כללית הנמוכה מן המיכםה הכללית שנקבעה
 לעו:ה הקודמת, יופחתו המיכסות בנות החידוש שייקבעו כאמור בסעיף קטן(ב), במידה שווה,
 ככל האפשר, לבל המבקשים, אולם רשאית ועדת המיכסות שלא להפחית את המיכסות בנות

 החידוש אל מתחת לשיעורים מזעריים שקבעה לענין זה לאותה עונה.

 3. ועדת המיכסות רשאית שלא לקבוע מיכםה אישית למבקש אם לא הוכח להנחת דעתה, תנאים מוקדמים
ת י * כ ז  כי יש לו כל אלה: ל

 (1) האמצעים והיכולת לבצע את המיכםה:

 (2) מיכםת מים מתאימה;

 (3) קרקע שבבעלותו או שברשותו בדין, שהגידול יבוצע בה.

 בסעיף זה, ״מבקש״ - לרבות מי שהוא נעבר מכוח זכאותו של מעביר, כאמור בסעיפים
 5 ו־6.

 4. מיכםה אישית אינה ניתנת להעברה או לשיתוף אלא באישור בכתב של ועדת המיכסות איסור העברה
 ועל פי כללים אלה.

 5. (א) מי שזכאי שתיקבע לו מיכסה בת חידוש לפי כללים אלה (להלן - המעביר), רשאי, העברה בלתי
ת י ז י  ער המועד הקובע, לבקש בכתב להעביר באופן בלתי חוזר את זכאותו לאחר (להלן - הנעבר), ח

 ויצרף לבקשתו כתב ויתור והסתלקות בלתי חוזרים ואת בקשת הנעבר לקבוע לו מיכםה מכוח
 זכאותו של המעביר - הבל בנוסח שקבעה המועצה.

 (ב) ועדת המיכסות רשאית לאשר בקשה שהוגשה לה לפי סעיף קטן(א); אישרה הועדה
 בקשה באמור, תקבע הועדה לנעבר מיכסה בת חידוש(להלן - המיכםה הנעברת), בשיעור של 90
 אחוזים מן המיבםה שהיה זכאי לה המעביר לגבי אותה עונה אילמלא ההעברה, ולא תיקבע עור

 מיככ ה כאמור למעביר.

 (ג) היה הנעבר בן זוגו, בנו, בתו, אחיו, אחותו או הורה של המעביר - ואישרה הועדה
 בקשת העברה שהוגשה לה לפי סעיף קטן(א) - תקבע הועדה לגעבר מיכםה בת חידוש בשיעור
 מלו» המיכםה שהיה זכאי לה המעביר לגבי אותה עונה אילמלא ההעברה, וזאת על אף האמור

 בסעיף קטן(ב).

 6. (א) מעביר רשאי לבקש בכתב, עד המועד הקובע, להעביר את זכאותו לנעבר למשך העברה זמנית
 עונה אחת (להלן - עונת ההעברה), ויצרף לבקשתו את בקשת הנעכר לקבוע לו מיכסה מכוח

 זכאותו של המעביר כאמור, לאותה עונה בלבד - הכל בנוסח שקבעה המועצה.

 (ב) ועדת המיכםות רשאית לאשר בקשה שהוגשה לה לפי סעיף קטן(א); אישרה הועדה
 בקשר• כאמור, תקבע הועדה לנעבר מיכסה חד פעמית בשיעור המיכסה שהיה זכאי לה המעביר

 לגבי עונת ההעברה אילמלא ההעברה.

 (ג) לנעבר על פי סעיף זה לא תקום זכאות לקביעת מיכסה אישית בעתיד מכוח ביצוע
 המיכסה בעונה הנעברת-, למעביר תישמר הזכות שתיקבע לו מיכסה בת חידוש לעונה שלאחריה,
 כמפורט בסעיף 2, ולענין זכות זו יראו את מיכסתו בת החידוש כאילו הוקפאה למשך עונת

 ההעברה.
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 סייג להעברה 7. (א) לא תאשר ועדת המיכסות בקשת מעביר להעברה זמנית או בלתי חוזרת, אלא אם כן

 המיכםה נושא ההעברה נקבעה לו בשלוש עונות לפחות קודם לכן, והוא ביצע אותה במלואה
 כדין.

 (ב) לגבי חלקי מיכסה לא תאשר ועדת המיכםות העברה זמנית או בלתי חוזרת אלא
 מטעמים מיוחדים שיירשמו.

 (ג) לא תאשר ועדת המיכסות העברה זמנית של מיכסה כלשהי יותר משלוש פעמים
 למעביר מסוים.

 (ד) היתה העברה זמנית או בלתי חוזרת כרוכה בשינוי מקום הגידול, רשאית ועדת
 המיכםות להפחית את המיכסה הנעברת אם לפי שיקול דעתה צפויים במקום הגידול החדש

 יבולים גבוהים יותר, וזאת בנוסף לכל הפחתה אחרת שנקבעה בכללים אלה.

 (ה) ועדת המיכםות לא תאשר העברה זמנית או בלתי חוזרת לנעבר, אלא אם כן לאחר
 ההעברה מיכסתו הכוללת של הנעבר לא תיפחת משיעור מזערי ולא תעלה על שיעור מרבי

 שקבעה הועדה לענין זה.

 עודף מיבםות 8. ועדת המיכסות רשאית לקבוע מיכםות חד פעמיות למבקשים שאינם זכאים למיכםה בת

 חידוש לפי סעיף 2, וכן למבקשים להגדיל את מיכסותיהם, זאת מתוך יתרת המיכםה הכללית
 לאחר קביעת המיכסות בנות החידוש, וכן מתוך המיבםות שנקבעו ולא בוצעו.

 קיו• הוראות 9. הגידול והשיווק ייעשו לפי תנאי המיבסה והוראותיה, במקום הגידול ובמועדי הגידול

ה והשיווק הנקובים בהם בלבד, ליעדי שיווק ובדרכי שיווק כדין וכפי שהמועצה תורה. ס ב י  מ

 תחולה 10. תחולתם של כללים אלה היא לגבי מיבסות שתיקבענה החל במועד פירסומם.

 נתאשר.

 י״ג באלול התשנ״ג(30 באוגוסט 1993)
ע ר ו ס ט ש ו ה  >חמ 3-935) י

 יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק
 של ירקות

ר מ יי כ ה ח ר י ש ו צ ב ק ע  י
 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק בצל בעונת
 סתיו 99:4 ו), התשנ״ד-ב99ו

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

 ו. בכללים אלה -

 ״בצל״ - בצל יבש לרבות בצל ראש:

 ״זריעה״ - לרבות שתילה או נעיצה של חומר ריבוי בקרקע:

 ״גידול״ - כל פעולה הכרוכה בגידול בצל, לרבות זריעה:

 ״שיווק״ - העברת בצל בכל דרך מדרכי ההעברה;

 ם״ח התשי״ט, עמ׳ 222; ק״ת התשג׳׳ג, עמי 488.

 46 קובץ התקנות 5552, ג׳ בחשון התשנ״ד, 18.10.1993



 מיבמה כללית

 עקרונות לקביעת
ות  מיכםות אישי

 זכות בקרקע
 הגידול

 ״עונה״ - תקופה לזריעה, לגידול ולשיווק של בצל;

 ״תקו&ת הזריעה״ - התקופה שבין י״ז בחשון התשנ״ד(1 בנובמבר 1993) לבין י״ז בטבת חתשנ״ד
 (31 בדצמבר 1993);

 ״תקופת הגידול״ - התקופה שבין י״ז בחשון התשנ״ד (1 בנובמבר 1993) לבין ב״ג באב התשנ״ד
 30 ביולי 1994);

 ״תקופת השיווק״ - התקופה שבין ב׳ באייר התשנ״ד (1 במאי 1994) לבין ב״ג באב התשנ״ד
 (31 ביולי 1994);

 ״עונה 0תיו 1993״ - תקופת הזריעה, תקופת הגידול ותקופת השיווק;

 ״מימזה מזערית״ - למבקש שהוא אגודה שיתופית חקלאית - 40 דונם, ולמבקש אחר - 4
 דרנמים.

 2. המיכםה הכללית לזריעת בצל בתקופת הזריעה ולגידולו בתקופת הגידול של עונת סתיו
 1993, בכל שטחי הארץ, היא 2,500 דונם.

 3. אלה העקרונות לפיהם תקבע ועדת המיכסות מיכסות אישיות לגידול ולשיווק בצל
 בעונת סתיו 1993, במסגרת המיכסה הכללית:

 (1) לגבי בל מבקש תקבע ועדת המיכסות את בסיס הזכאות למיכסה אישית לגבי עונת
 סתיו 1993 בשיעור מיכםתו האחרונה לגידול ולשיווק בצל בעונה המקבילה בשנת 1989,
 אם נקבעה כזו, וכפי שהיא רשומה בספרי המועצה, או בשיעור ממוצע שיווקי בצל
 בטונות שביצע מגידולים שנזרעו כדין בעונות המקבילות בשנים 1991,1990,1989 ו־1992,
 לפי רישומי השיווקים על־שמו בספרי המועצה, כאשר הוא מחולק במקדם יבול מתאים
 שועדת המיכסות קבעה לכך לשם תרגומו לדונמים - לפי הגבוהה מבין שתי החלופות

 (להלן — בסיס הזכאות).

 (2) היה בסים הזכאות נמוך או שווה למיכסה המזערית, תיקבע למבקש מיכםה אישית
 בשיעור מלוא בסיס הזכאות. היה בסיס הזכאות גבוה מן המיכסה המזערית, תיקבע
 למבקש מיכסה אישית בשיעור חלק מבסיס הזכאות, כאשר שיעור ההפחתה באחוזים
 ביחס לבסיס הזכאות יהיה שווה לכל המבקשים שבסיס זכאותם גבוה מן המיבםה
 המזערית, כפי שמתחייב מן המיכםה הכללית הנותרת לחלוקה בין מבקשים אלה לאחר

 קביעת המיכסות למי שבסיס זכאותם נמוך או שווה למיכםה המזערית.

 (3) ועדת המיכסות תקבע למבקש, הזכאי למיכסה אישית לפי כללים אלה, מועדי
 זריעה במסגרת תקופת הזריעה, מועדי גידול במסגרת תקופת הגידול, מועדי שיווק

 במסגרת תקופת השיווק, ובן את הזן או הזנים לגידול ולשיווק על פי המיכסה.

 4. ועדת המיבסות רשאית שלא לקבוע מיכסה אישית למבקש אם לא הוכח להנחת דעתה,
 כיי הגידול ייעשה בשטח קרקע שבבעלות המבקש או ברשותו כדין.

 נ תאשר.

ט ם ו ע ר ש ו ה  י
 יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק

 כ״ה בתשרי התשנ״ד (10 באוקטובר 1993)
 (חמ 3-381)

 של ירקות

ש י ר ה ח כ י  מ
 שר התעשיה והמסחר

ר ו ב צ ק ע  י
 שר החקלאות
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 כללי המועצה לייעוד ולשיווק של ירקות (גידולי ושיווק תפוחי אדמה בעונת
 אביב קיץ 1994), התשנ״ד-1993

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

 הגדרות 1. בכללים אלה -

 ״עוגה״ - תקופה לגידול או לשיווק של תפוחי אדמה;

 ״עונת אביב קיץ 1994״ - התקופה שבין יום י״ז בכסלו התשג״ד(1 בדצמבר 1993) ליום י״ב בטבת
 התשנ׳־ה (15 בדצמבר 1994);

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

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

 ״תקופת הגידול״ - התקופה שבין יום י״ז בכסלו התשנ״ד (1 בדצמבר 1993) ליום כ״ד באב
 התשג״ר (1 באוגוסט 1994);

 ״תקופת השיווק״ - התקופה שבץ ד׳ באייר התשני׳ד(15 באפריל 1994) ובין י״ב בטבת התשנ״ה
 (15 בדצמבר 1994).

 מיכסה בלללת 2. המיכםה הכללית לגידול ולשיווק תפוחי אדמה בעונת אביב קיץ 1994 היא למיזרע 6,250

 טון פקעות לזריעה בשטח גידול כולל של 26,000 דונם ו־127,400 טון תפוחי אדמה לשיווק.

 גתאשר.

 כ״ה בתשרי התשנ״ד (10 באוקטובר 1993)
ע ר ו ס ט ש ו ה  (חני 1-881) י

 יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק
 של ירקות

 שר התעשיה והמסחר
ש י ר ה ח כ י ר מ ו ב צ ק ע  י

 שר החקלאות

 ם״ח התשי״ט, עמי 222; ק״ת התשנ״ג, עמ׳ 488.
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