
התש"ן1990* (תיקון), הגליל חוק

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

ומעלה העליון הגליל החרמון, מבואות הגליל, מרום האזוריות: המועצות תחום הגליל" '"'מרום
יוסף:

". עובדים במושב לול מכסת בעלי חקלאית שיתופית אגודה או חקלאי משפחתי" לול "משק

1 סעיף יבוא:תיקון (ב) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 2 בסעיף .2

ושיווק), (ייצור הלול לענף המועצה חוק לפי הייצור מיכסות בקביעת (1) "(ג)
הגליל למרום תינתן הלול), לענף המועצה חוק  (להלן התשכ"ד21963
הייצור ואפשרות הלול שמכסת באופן המשפחתי הלול משק לקיום עדיפות

משק ליחידת שנתי ייצור טון מ50 יפחתו לא המשפחתי הלול במשק בפועל
הטלה. משק ליחידת לשנה מאכל ביצי 500, ומ000 פטימים

עלידי עודפים למניעת הלול בענף והביקוש ההיצע בין האיזון יישמר (2)
בפועל. לצריכה בהתאם משוחררת מכסה של קביעה המשך

תלושים הנפקת באמצעות ייצור עודפי למניעת הלול בענף התכנון יימשך (3)
למעשה מופעלות שהיו ובלבד כדין, שאושרו הייצור מכסות פי על להדגרה

בישראל, והמשקים המדגרות על הפיקוח יהודק כן זה: חוק קבלת ביום
עזה. וחבל שומרון וביהודה,

מחיר, והשלמת תמיכה יינתנו הגליל במרום המשפחתי הלול למשק (1) (ד)
בשיעור סובסידיה),  (להלן הלול לענף המועצה לחוק 52 בסעיף כאמור

הבסיס הארץ. חלקי בשאר למגדל הניתן מהשיעור 50 ב% לפחות הגבוה

חוק תחילת ביום למגדל הניתן מהשיעור יפחת לא האמורה הסובסידיה לחישוב
או תופחת אם גם תחול זו הוראה לצרכן: המחירים למדד צמוד כשהוא זה,

הארץ. חלקי בשאר הניתנת הסובסידיה כליל תופסק

לחוק 52 בסעיף מהאמור לגרוע ולא להוסיף באות זה קטן סעיף הוראות (2)
". הלול לענף המועצה

שמיר יצחק
הממשלה ראש

יעקבי גד

והתכנון הכלכלה שר
שרון אריאל

והמסחר התעשיה שר

הרצוג חיים
המדינה נשיא

י"ח מיום 164 חוק בהצעת פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת :(1990 בינואר 22) התש"ן בטבת כ"ה ביום ככנסת נתקבל .
(1990 בינואר 15) התש"ן בטבת

.22 עמ' התשמ"ח, ס"ח י
.12 עמ' התשכ"ד, ס"ח י


