מינוי חבר ועדה
שחדל לכהן

.7

חדל לכהן חבר מחברי הוועדה ,או שאינו יכול לכהן בה ,יפעל השר למנות חבר ועדה
אחר תחתיו.

סדרי עבודתה של
הוועדה

.8

הוועדה תתכנס פעם בשנה לפחות ,ורשאית היא לקבוע את סדרי עבודתה ,ככל שלא
נקבעו לפי חוק זה.

תוקף פעולות

.9

קיום הוועדה ,סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה
מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

חובת דיווח

.10

(א) הוועדה תגיש לשר ,בחודש ינואר בכל שנה ,דין וחשבון הכולל את סיכום
פעילותה השנתית בשנת התקציב שהסתיימה ב– 31בדצמבר של השנה שקדמה לה.

ביצוע ותקנות

.11

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,להתקין
תקנות לביצועו.

מינוי הוועדה
הראשונה

.12

השר ימנה את הוועדה הראשונה בתוך חודשיים מתום שנת השמיטה המסתיימת ביום
כ"ט באלול התשס"ח ( 29בספטמבר .)2008

תיקון סעיף 1

.1

(ב) השר יגיש לוועדת הכלכלה של הכנסת ,עד ה– 31במרס 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.
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ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

שלום שמחון
שר החלקאות ופיתוח הכפר
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

חוק הגליל (תיקון מס'  ,)11התשס"ח2008-*
בחוק הגליל ,התשמ"ח1988-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף - 1
( )1בהגדרה "משק לול" ,בסופה יבוא "לעניין זה" ,בעל מכסה"  -מי שנקבעה לו
מכסה אישית לתקופה שמיום י"ד בניסן התשמ"ח ( 1באפריל  )1988עד יום כ"ד באדר
ב' התשמ"ט ( 31במרס ;";)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:
( )1שולמה לו או למי שהוא חליפו סובסידיה לפי הוראות חוק זה לפני
שנת ;2007

*
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התקבל בכנסת ביום ג' באדר ב' התשס"ח ( 10במרס  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,335 -מיום ג' בחשוון התשס"ח ( 15באוקטובר  ,)2007עמ'  ,16עמ' .167
ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;22התשס"ח ,עמ' .98
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(1ב) סובסידיה כאמור בפסקאות ( )1ו–(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.
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