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 חוק בתי המשפט (תיקון מם׳ 42 והוראת שעה) (תיקון), התשם״ח-2008*

 תיקון סעיף 3 ן, בחוק בתי המשפט (תיקון מסי 42 והוראת שעה), התשס״ו-2006י, בסעיף 3(1), בסעיף

, המובא בו, בסופו יבוא ״על  10א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984

 אף האמור בסעיף קטן זה, שר המשפטים רשאי למנות, לפי בחירת הוועדה, שופט שיצא

 לקצבה כאמור, לכהן כשופט עמית בבית משפט לעניינים מקומיים או בבית משפט

 לתביעות קטנות, אף אם גילו עולה על שבעים וחמש, אם שוכנעו כי אין מניעה שימלא

 תפקיד של שופט עמית כאמור״,

ן מ ד י ר ל פ א י נ ט ד ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה שר המשפטים

ק י צ י ה א י ל ס ד ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  התקבל בכנסת ביום די באדר בי התשס״ח (11 במרס 2008); ה

 הממשלה - 316, מיום כ״ג בתמוז התשס״ז (9 ביולי 2007), עמי 740,

 ס״ח התשס״ו, עמי 284,

 ס״ח התשמ״ד, עמי 198,

 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם׳ 05ו), התשם״ח-2008*

 תיקון סעיף 224 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-11995 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף

 224, בסעיף קטן (ג), האמור בו יסומן ״(1)״, ואחרי פסקה (1) יבוא:

 ״(2) על אף האמור בפסקה (1), בדיקת מידת התלות בעזרת הזולת לגבי מבוטח שמלאו

 לו 90 שנים יכול שתיערך, לפי בחירת המבוטח, בידי רופא מומחה במסגרת עבודתו

 במוסד רפואי, ובלבד שהמבוטח לא נדרש לשלם תשלום כלשהו בעבור הבדיקה, לרופא

 המומחה או למוסד הרפואי שבו הוא מועסק, במישרין או בעקיפין, למעט השתתפות

; בחר  עצמית כמשמעותה בסעיף 8 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-21994

 המבוטח להיבדק בידי רופא מומחה, יודיע על כך למוסד במועד הגשת התביעה או

 במועד הגשת הבקשה לבדיקה מחדש, לפי העניין

 (3) השר יקבע תנאים וכללים לעניין פסקה (2), לרבות לעניין מבחנים, לבדיקת מידת

 התלות בעזרת הזולת, שייערכו בידי רופא מומחה, ורשאי הוא לקבוע טופס שימלא

 רופא מומחה לשם קביעת מידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת.

 (4) בסעיף קטן זה -

 ״רופא מומחה״ - רופא מומחה בגריאטריה לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז-

;31976 

 ״מוסד רפואי״ - כהגדרתו בסעיף 328.״

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  י התקבל בכנסת ביום די באדר בי התשס״ח (11 במרס 2008); ה

 הכנסת - 169, מיום חי באב התשס״ז (23 ביולי 2007), עמי 270.

 1 ס״ח התשנ״ה, עמי 210; התשס״ח, עמי 119.

 2 ס״ח התשנ״ד, עמי 156.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמי 594.
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 2י בסעיף 230 לחוק העיקעי, בפסקה (2) , בסופה יבוא ״ובלבד שלעניין הוראות דעיף ע22(ג) תיקון סעיף 230

 בדיקה מחדש, בטרם חלפו שישה חודשים מכל ושעד בדיקד קוםמת, תיעבך באותו האופן

 שבו נערכה הבדיקה הקוערלת.״

 3. ותחילתו של וחוק זה ב־ ו בחודש ושברתו ם ארבחה חודשים מיורו פרסומו(להלן י- יום ותחולה ותח ולה
 התחילה), והוא יחול על מי שהגיש תביעה מגמלת סיעוד או בקשה לבדיקד אחדש,

 לפי העניין, ביום הלתפחיי לההע נוייאןי,לבךיום התחילה ואילך

ג ו צ ר ק ה ח צ ט י ר מ ל ו ד א ו ה  א

 ראש הממשלה שר הרווחה והשירותים החברתיים

ק י צ י ה א י ל ס ד ר ן פ ו ע מ  ש

 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 חוק הרשויות המקומיות (בחירות)(תיקון מם׳ 35), התשם״ח-2008*

 1 י בחוק הרשויות המקומיות(בחירות), התשכ״ה-11965 (להלן - החו- העיקרי), בסעיף 73 - תיקון סעיף 73

 (1) בסעיף קטן (ב), אחריפסףה(2)יבוא:

 ״(3) אם החליט כאמ)ר בפסקה להורות כי ראש הרשות או חברי המועצהת

 כולם או חלקם, לפי והעניין, יחעברו מכהונתם, ובלבד שמצא שלראש הרשות או

 לחברי המועצה, לפי העייין, בעצמם או הל ידיי אחר, היתה השפעה עלי הליקוי

 שבשלו החליט בית המשפט כאמו ר בפסקה(1).״;

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבחא:

 ״(ב1) הורה בית ה״(מבש1)פט כהוארמהורביבתס עהיףמשקפטןט(כב)(א3מ)וורהובגסשעיהףבקקטןש(תב )ר(3ש)וותהולגעשרהע רבקשת רשות לע

 על פסק הדין, רשאי ב ית דה משיפוט העליון לעהב שאפת ביצוע ההוראה כאמור עד

 מתן פסק דין סופי, ואולם רשאי הוא להורות כי ראש הרשהת או וחברי שמועשה,

 כולם או חלקם, לפי העניין, יושעו מכהוהתני עד למתן פסק דתן סופי,״;

 (3) בסעיף קטן (ג), במקום ״מיונם פסק הדין״ יבוא ״מיום שפסק בדין היד! לסופי״

 ובמקום הקטע מהמילים ״עד לאחמ״ ועד ה מילים ״על ידי ההר״ יבוא ״דה ועב: רו שאש

 הרשות או כל חבריההרמשועתצאהומככלהחונבתריםהלמפויעהצוהראמוכתהוסנעיתףםקלטפןי(בה)ו(ר3),אויתמ נסהעיהףשקרטןו (עבד)(ה3), ימנה השר ו

 למילוי תפקידי רא לשמהירלוישותפאקוי דהימרואעשצה,ה רלשפויתהאענוייהן,מועעדצלה,אחלרפ יההבעחנייריון,תעהדחלדאשחורת ״;הבחירות החדשו

 (4) אחרי סעיף ק (טן4)(ג) יאבוחרא:י סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ג1) (1) הושעו ראש הרשות או כל ח ברי המועצה לפי היראות סעיף

 קטן (ב1), ימנה השרק טוןע(דבה1),כיאממנוהר הבסשעריוףעקדטהן (כג)אמעודרלבמסתעןיףפ סקקט ןד(יגן) סעודפ י,למתן פסק דין ס

 או עד לאחר בחירואתוחעדדשלואת,חלרפיבחהירעוניתי ןחדשות, לפי העניין

 התקבל בכנסת ביום די באדר בי התשס״ח (11 במרס 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

 הכנסת - 189, מיום גי בטבת התשס״ח (12 בדצמבר 2007), עמי 73,

 ס״ח התשכ״ה, עמי 248; התשס״ג, עמי 548,
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ת מקומו מי  (2) הושעה חבר המועצה כאמור בסעיף קטן (ב1), ימלא א

 שהיה בא במקומו, על פי כל דין, במקרה שבו היתה כהונתו פוקעת; בוטלה

 ההוראה בדבר השעיה כאמור או ההוראה בדבר העברה מכהונה כאמור

 בסעיף קטן (ב)(3), יחזור חבר המועצה לכהן בתפקידו וממלא המקום יחדל

 לכהן, ואולם לא תיפגע בשל כך בלבד זכותו של האחרון על פי דין לשוב

 ולהתמנות לתפקיד ״;

 (5) בסעיף קטן (ד), במקום ״מיום פסק הדין״ יבוא ״מיום שפסק הדין היה לסופי״

 תיקון סעיף 73א 2 , בסעיף 73א(1) לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים ״עד לאחר הבחירות״ יבוא

 ״בית המשפט רשאי להורות כאמור בסעיף 73(ב)(3); הורה בית המשפט כאמור, יחולו

 הוראות סעיפים 73(ב1), (ג) ו־(ג1), בשינויים המחויבים״,

ת י ר ט ר ש י א ט מ ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה שר הפנים

ק י צ י ה א י ל ס ד ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 חוק ועדת שמיטה ממלכתית, התשם״ח-2008*

 מוקמת בזה ועדת שמיטה ממלכתית (בחוק זה - הוועדה), אשר תסייע בהיערכות מדינת

 ישראל לקראת שנת שמיטה

 (א) לצורך מילוי תפקידה, רשאית הוועדה, בין השאר, לתכנן פעולות שנדרש לבצען

 לקראת שנת השמיטה ולהמליץ עליהן לממשלה,

 (ב) הוועדה תעביר להכרעת הרבנות הראשית לישראל שאלות הלכתיות או סוגיות

ת הוועדה  בעלות היבטים הלכתיים, ופסיקתה בעניינים הלכתיים תחייב א

 (ג) הוועדה תיזום פעילות מחקרית בתחום החקלאי וההלכתי, במסגרת היערכות

 לקראת שנות שמיטה עתידיות, ותקדם יישום פתרונות בתחום הטכנולוגיה החקלאית

 לשמיטה, המותאמים להלכה

ת הוועדה; הוועדה תמנה 14  שר החקלאות ופיתוח הכפר (בחוק זה - השר) ימנה א

 חברים, ואלה הם:

 (1) שני הרבנים הראשיים לישראל; יושב ראש הוועדה יהיה הרב הראשי המכהן

 כנשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל באותה העת;

 (2) עובד משרד ראש הממשלה, לפי המלצת ראש הממשלה;

 (3) עובד משרד האוצר, לפי המלצת שר האוצר;

 (4) שני עובדים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

 ועדת שמיטה
ת י ת כ ל מ  מ

ה ד ע ו ו ות ה י  סמכו

ה ד ע ו ו  מינוי ה
 והרכבה

2 

3 

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בכנסת ביום די באדר בי התשס״ח (11 במרס 2008); ה

 הכנסת - 187, מיום כ״ד בכסלו התשס״ח (4 בדצמבר 2007), עמי 65,
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 (5) עובד משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, לפי המלתת ושר הלתעשיה המסחר

 והתעסוקה; והתעסוקה;

 (6) נציג המשרד לשירותי דה, לפי המלצת השר הממונה על המשהה

 (7) עובד מינהל (מ7ק)רקעיויבדשרמאינל,הלפימ קהרמקלעיצ יתששרראלה,בלינפויי וההמלשיצכתו ן;שר הבינוי והשיכון;

 (8) שלושה נציגי גופים שעיק ר עיסוקם םמצוות התלויות בארץ, שתבחר מו עצת

 הרבנות הראשית ליהרשרבנאול;ת הראשית לישראל;

 (9) שני נציגים ש(ל9 )התאשנחידנוצתיגחיקםלאשיליהשתראלח (דוע״תר)ח קלאי ישראל (ע״ר)

 4. (א) תקו פת כהונתא של הוועדה היא שבע שנים, שתחילתן ב תום כל שנת שמיטה; תלופת כהונמ של
ר ב ל ח ש ה ו ד ע ו ו  עד לאותו מועד, יפעד השר למינעי הוועדה לתקופת הכהועה הבאה, ה

 (ב) תקופת כהונתו של קבר הוועדה היא שבע שנים, ו השר רשעי לשוב ולמנותו

 לתקופת כהונה נוסלפתקואפחתכהונה נוספת אחת

 5, (א) לא יתמנה ולא יכהן כחבר הוועדה מי שעלול להימצא, במישרין לאו בעקצאן, במצב של ניגוד עניינים

 ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר םוועדה לבין עניין אישי שלו לאו לעין תפקיד אחר אזלו.

 (ב) חבר הוועדה יימנע מה שותתפות במנע ומהצבעה תישיבות הוועדה, אם הבושא

 הנדון בהם עלול לגהרונדםוןלובלההםיעמלצואל, לבגמריוםשרליון לאוה יבמעצקיא,פיבן,מיבמשרציןב אשולבניעגקוידפיען,נ ייבנמיצםבביןש ל ניגוד עניינים בי

 תפקידו כחבר הוועדפ לבין עניין אישע שלו אן לבין תפקיד אחר ושלו; חבר הודעדה לא

 יטפל במסגרת תפקידטופ לב וובעמדסגהרבתנותשפאקיכדוא מבוורעגדםהמבחנוץש לאיכשיאבמוותר גהוםועמדחוהץ לישיבות הוועדה

 (ג) התברר לחבר(ג)הוועהדתהבכרירנולחשבארההנודווןע דביהשכייבנהו שאל הנוודועןדבהי שאיובהמשטולפלה וועעלדיהד ואו המטופל על יד

 עלול לגרום לו להימצא במצב לשל ניגוד ע ניינים כאמור בסעיפים קטאמ (א) או(ב),

 יודיע על כך ליושב ראש הלועד ה, ויימנע מהשתתפות בישיבות שוותדה באותו נושא

 או מטיפול בו או מטיפול בו

 (ד) בסעיף זה - (ד) בסעיף זה -

 ״עניין אישי״ - לרבות עניין שישי שיל קרובו או עניין של גוף ש חבר הוועדה גאו קרובו

 מנהלים או עובדיםמנאהחלריאםי םא ובו,ע ובאוד יעםנ ייאןחרשאליגםו ףבו,שיאוש לענהייםן חשלקגובףהוןש יהשמנליוהתם חלק בהון המניו

 שלו, בזכות לקבל רושולחוי,ם,בזבכזוכתו תלקלבמלנ ורותוחמינםה,לבזאוכובתז כלומתנ והתצמבנעה;ל או בזכות הצבעה;

 ״קרוב״ - בן זוג, הורה, ילב, אח אז אחהת, או אדם אחר החמתך על שולחנח של חבר הוועדה.

 ה. חבר הוועדה י חדל חבהן לפני הום דתק ופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה: הפסקת כהונה

 (1) הוא התפטר במסירת אתב התפטרות לשר ולי והשב ראש הוועדה;

 (2) הוא חדל להיות חבר אגוף שמתוקף ותפקידו בו הוא מונה לחבר הוועדה;

 (3) הוא הורשע ב(3ע)בירהואש מהפוראשתעמבהועתביהר,החושממרפתאהתאומ נהוסיתבהו,תיחוה,מ רסתברההאוהונוסעידבוה,ת יכהי, סברה הוועדה, כ

 אין הוא ראוי להמשאיןך הבוכאהורנאתווי; להמשיך בכהונתו;

 (4) השר החליט על הפסקת כהונתו, וב לבד שתא יחליט כאמור שלא לאחר שהוועדה

 פנתה אליו בבקשה לעשות כנו, בהתקיים אחד מאלה:

ת תפקידו;  (א) נבצר מחבר ה(ואו)עד נהבלצמרלמאחאברת התופוקעידוה; למלא א

 (ב) חבר הוועדה אינו ממלא כראוי אות ותמקידו;

 (ג) חבר הוועדה (נגע)דר מחבשרל והושויעשדיהב ונתע דררצומפושתלושליהשויובעודתהר,צוולפדועתתשיולשהבוורעאדשה , ולדעת יושב רא

 הוועדה לא היתה סהיובוהעדסהבילראההליהתעהדרסוי;בה סבירה להעדרו;

 (ד) הוגש נגד חבו־ הוועדה כתב אישום בעבירה כאמור בפסקה(3ה
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 7 , חדל לכהן חבר מחברי הוועדה, או שאינו יכול לכהן בה, יפעל השר למנות חבר ועדה

 אחר תחתיו

ת סדרי עבודתה, ככל שלא  8 , הוועדה תתכנס פעם בשנה לפחות, ורשאית היא לקבוע א

 נקבעו לפי חוק זה

 9 , קיום הוועדה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה

 מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו

ת סיכום  0^ (א) הוועדה תגיש לשר, בחודש ינואר בכל שנה, דין וחשבון הכולל א

 פעילותה השנתית בשנת התקציב שהסתיימה ב־31 בדצמבר של השנה שקדמה לה

 (ב) השר יגיש לוועדת הכלכלה של הכנסת, עד ה־ 31 במרס בכל שנה, את הדין וחשבון

 שקיבל בהתאם לסעיף קטן (א), בצירוף הערותיו, מסקנותיו ותכניותיו בקשר לנושאים

 הכלולים בדין וחשבון

 (ג) הדין וחשבון יובא לידיעת הציבור בדרך שיורה השר

 11 השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין

 תקנות לביצועו

 2^ השר ימנה את הוועדה הראשונה בתוך חודשיים מתום שנת השמיטה המסתיימת ביום

 כ״ט באלול התשס״ח (29 בספטמבר 2008)

 מינוי חבר ועדה
ל לכהן ד ח  ש

ה של ת ד ו ב  סדרי ע
ה ד ע ו ו  ה

 תוקף פעולות

 חובת דיווח

 ביצוע ותקנות

ה ד ע ו ו  מינוי ה
ה נ ו ש א ר  ה

ן ו ח מ ם ש ו ל ט ש ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה שר החלקאות ופיתוח הכפר

ק י צ י ה א י ל ס ד ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 חוק הגליל (תיקון מם׳ 11), התשם״ח-2008*

 תיקון סעיף 1 ^ בחוק הגליל, התשמ״ח-11988 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1 -

 (1) בהגדרה ״משק לול״, בסופה יבוא ״לעניין זה, ״בעל מכסה״ - מי שנקבעה לו

 מכסה אישית לתקופה שמיום י״ד בניסן התשמ״ח (1 באפריל 1988) עד יום כ״ד באדר

 בי התשמ״ט (31 במרס 1989);״;

 (2) במקום ההגדרה ״בעל מכסה״ יבוא:

 ״״בעל מכסה״ - מי שמתגורר מגורי קבע במרום הגליל ומייצר שם פטימים או

 ביצי מאכל, לפי מכסה אישית שנקבעה לו או למי שהוא חליפו, ומתקיים

 בו אחד מאלה:

 (1) שולמה לו או למי שהוא חליפו סובסידיה לפי הוראות חוק זה לפני

 שנת 2007;

 התקבל בכנסת ביום גי באדר בי התשס״ח (10 במרס 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

 הממשלה - 335, מיום גי בחשוון התשס״ח (15 באוקטובר 2007), עמי 16, עמי 167,

 ס״ח התשמ״ח, עמי 22; התשס״ח, עמי 98
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 (2) המכסה האמו(ר2)ה נקהבמעכהסלהוהאואמלומריהשנקהובאעהח ליופוא ובלהמתיאשםהלוהאחחללטיופתו בהתאם להח

 הממשלה מסי 838 מיום כ״ג במייר התשנ״ו (2ו במאי 996ת), מס י 4829 מיונם

 י״ד בשבט התשנ״ט (1ד בינואר 0999 ומסי 16626 מיום י״ב באיי6 התש״ס(17

 במאי 2000), והוא מבתמגאוירר00מ0ג2ו),ר יו הקובאעמביתיגושרורב משגבוור ינ מקצבעא במיישקשו;ב״;שבו נמצא משקו;״;

 (3) בהגדרה ״״מכסה״ והעדת מכסות״/ במקום ״״מכסה״״ יבוא ״״מכסה א״שית״,

 ״מכסה ארצית״״ ״מכסה ארצית״״

 2י בסעיף 2(ד) לוח וק העיקרי - תיקון סעיף 2

 (1) בפסקה (1), בכל1דום ״תינקתן סובסימיה״ יבתא ״שנקבעה להם מכסה אישעה להקופה

 שמיום י״ד בניסן הששמ״ח (1 באפריל ת98מ) עד־ יום כ״ד באדר ב׳ התשמ״ט (31 במרס

 1989), תינתן סובסידיה בשתים 1993 עד״ 2008״, ני־!סידד! החל במילים ״סובסידחה כאמור״

- תימחק; - תימחק;

 (2) אחרי פסקה ((1)2 )יבוא:חרי פסקה (1) יבוא:

 ״(1א) לבעלי מכסה במרום הגליל תינ תן רובסידיה, בשנים 2009 עד 2017,

 בשיעורים מהעלות התעשיבית לייצור הפי שנקבעו בשנת כפ20, שיועחבתו מהם

 הניכויים כמפורט להלן ולפי הענפון:

 (א) לעניין בעלי (מכא)סה ליעיניציוןרבבעילצי מכאסכהל ל-י יצור ביצי מאכל -

 (1) אם עלה היח(ס1 )שביןא םכ מעולתהההבייחציסםשב יכןללכמהומתכהסוביתציהםאיבשכילולת המכסות האי

 לייצור ביצים במרום הגליל לבץ כמות הביצים במכסה הארצית

 לייצור ביצים על 74% - ניביי של 7ל1 נקודות האחוז בשל קול נקודת

 אחוז שבה עלה היאס כאמוה; עיכויים לפי פסקת משנה זו יבוצעו

 בתום כל רבעון, החל במועד הקובע;

 (2) החל בתום הרבעון שב ו חלפו חמש שנים מהמו עד הקובני

ם לא הופ חת ש יעור - ניכוי של נקודת אחוז אחת, קודד שנה, א

 הסובסידיה באותה שנה לפי הוראתה פסקת משנה (1); הפחתה

 כאמור לא תחול אם סך הניכויים המצטבר לפי הוראות פסקת משנה

 (1) ופסקת משנה זו(1ה)גויפעסלק־ת5 נמקושנדוהתז וההאגחיועז;ל־5 נקודות האחוז;

 (3) לעניין זה - (3) לעניין זה -

 ״המועד הקובע״ - המועד ששבו הוציאה המינהלה, כמשמעותה

 בסעיף 6 לחוק לעידוד ה שקעות הון בחקלאותו

, כתת האישור הראשון להעל מכסה  התשמ״א-21980

 אישית לייצור ביצי משכל, ליפי החלטית הממשלה מסח

 1855 מיום חי בתמוז התשס״ז (24 בתונו 7ה20);

 ״רבעון״ - תקופה של שלושה תודשהם המתחילה ב־ ד בינו אר,

 ב־1 באפריל, ב־1 ביבו־ל1י ובבא־פ1ריבל,אובק־ט1ו בריולשילובכ־ל1שבנאהו;קטובר של כל ש

 (ב) לעניין בעלי (מבכ)סה ליעיניציוןרבפעטליימימםכ ס-ה לייצור פטימים -

 (1) ניכוי באותו (שיעור שבו הופחתה הסובסבדיה לבתלי מכסה

 לייצור ביצי מאכל ליפייצוהרורבאיוצית פמסאקכלאולתפימהשונרהא(ואת) (פ1)סוק־(א2ו),תבממושנעהדי( א)(1) ו־(2), במ

 הניכוי כאמור באותהןניפכסויק אכואת;מור באותן פסקאות;

 (2) בכל אחת מה(2ש)נים ב09כ0ל2אעחדת14מ0ה2ש-ניניםכ9וי00נו2סעףדש14ל0ח2צ-י ניקכוודיתנ וסף של חצי נ

 האחוז; האחוז;

 2 ס״ח התשמ״א, עמי 56,
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 (1ב) סובסידיה כאמור בפסקאות (1) ו־(1א) תינתן בשל ביצי מאכל ופטימים

 שיוצרו במסגרת המכסות האמורות בסעיף קטן (ג) ועד הכמויות הנקובות שם ״

 תיקון סעיף 2א 3, בסעיף 2א לחוק העיקרי, ההגדרה ״מכסה אישית״ - תימחק

ר ז ע י ל א ־ ן ן ב י מ י נ ט ב ר מ ל ו ד א ו ה  א
ות הלאומיות  ראש הממשלה שר התשתי

ק י צ י ה א י ל ס ד ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת
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