
התשנ"ב1992* ,(2 מס' (תיקון הגליל חוק

1 סעיף תיקון העיקרי) החוק  (להלן 1 התשמ"ח1987 הגליל, לחוק 1 בסעיף .1
יבוא: הגליל" "מרום הגדרת במקום (1)

:"; בתוספת המנויים והישובים האזוריות המועצות  הגליל" ""מרום

יבוא: משפחתי" לול "משק הגדרת במקום (2)

שמיום בתקופה אשר מכסה בעלי חקלאית שיתופית אגודה או חקלאי  לול" ""משק

במרס 31) התש"ן בניסן ה' יום עד (1989 באפריל 1) התשמ"ט ב' באדר כ"ה
תוצרתם; את ושיווקו הענין, לפי להטלה, או לפטימים לול משק בעלי היו (1990
לא אם גם  בתוספת 8 בפרט המנויים בישובים המכסה בעלי החקלאים ולגבי

האמורה"; בתקופה תוצרת שייווקו

יבוא: לול" "משק הגדרת אחרי (3)

ושיווק), (ייצור הלול לענף המועצה חוק ~ הלול" לענף המועצה ""חוק
: 21963 התשכ"ד

באפריל 1) התשמ"ח בניסן י"ד שמיום לתקופה מכסה לו שנקבעה מי  מכסה" "בעל
;(1989 במרס 31) התשמ"ט ב' באדר כ"ד יום עד (1988

". הלול לענף המועצה בחוק כמשמעותן  מכסות" ו"ועדת "מכסה"

2 סעיף תיקון העיקרי לחוק 2 בסעיף . 2

יבוא: (ג)(1) קטן סעיף במקום (1)

עדיפות הגליל למרום תינתן הלול לענף המועצה חוק לפי המכסות בקביעת "(ג)(1)
 שהמכסה באופן הלול משק לקיום

ליחידת שנתי ייצור טון מ50 תפחת לא  המשפחתי הלול במשק (א)
הטלה. משק ליחידת לשנה מאכל ביצי 500, ומ000 פטימים משק

טון מ500 תפחת לא  קיבוץ שהיא חקלאית שיתופית באגודה (ב)
משק ליחידת ביצים מיליון ומ5 פטימים משק ליחידת שנתי ייצור

". הטלה

"בסעיף יבוא "52 "בסעיף ובמקום תימחק,  "המשפחתי" המלה (ד)(1), קטן בסעיף (2)
."57

תוספת יבוא:הוספת בסופו העיקרי, בחוק . 3

"תוספת

(1 (סעיף
הגליל; מרום אזורית מועצה . 1

החרמון; מבואות אזורית מועצה .2

בטבת ר מיום ,2095 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת .(1992 במרס 9) ב' באדר ד' ביום בכנסת נתקכל *
.99 בעמ' ,(1992 בדצמבר 17) התשנ"ב
.50 עמ' התש"ן, :22 עמ' התשמ"ח, ס"ח 1

.12 עמ' התשכ"ד, ס"ח 2



העליון; הגליל אזורית מועצה .3

יוסף; מעלה אזורית מועצה .4

מבוא יונתן, גשור, אפיק, אלרום, אורטל, אודם, הישובים: גולן, אזורית במועצה .5

שעל; קשת, צבי, קידמת נטור, גולן, מרום מיצר, חמה,

כברי, יחיעם, געתון, בןעמי, אילון, אדמית, הישובים: אשר, מטה אזורית במועצה .6

לימן;

תובל; פלך, מורן, כישור, הישובים: משגב, אזורית במועצה .7

". וסג'ור ריחניה הכפרים .8

בפרטים שמנוי למי זה, בחוק כנוסחו העיקרי לחוק (1 2(ג)( סעיף לפי המכסה הגדלת (א) . 4

1993. בינואר החל שנה, מדי שליש של בשיעורים תהיה לתוספת, 8 עד 5

סעיף לפי פלוני לול למשק המכסה בין ההפרש  מכסה" "הגדלת זה, כסעיף (ב)

זה. חוק של תחילתו ערב לול משק לאותו המכסה לבין 2(ג)(1),

מעבר הוראות

שמיר יצחק
הממשלה ראש

מגן דוד
והתכנון הכלכלה שר

נסים משה
והמסחר התעשיה שר

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שילנסקי דב


