
אדמה(תיקון),תשכ"ג1963* שלאגוזי לייצורולשיווק המועצה חוק
 (להלן אדמה,תשי"ט11959 אגוזי של ולשיווק לייצור המועצה לחוק בסעיף12 .1

עשר". "שנים יבוא "עשרה" במקום העיקרי), החוק
12 סעיף תיקון

 ובו (א) יסומן19 לחוק בסעיף19 האמור (א) . 2
יבוא: פסקה(1) במקום (1)

בו שיבחר מורשה לקבלן מגדל כל של התקשרות חובת (1)"
ההתקשרות דרכי אדמה, אגוזי שיווק לענין אחת לעוגה
לרבות ההתקשרות, תנאי ביטולה, בדבר והוראות ומועדיה
הנובעים סכסוכים יישוב בדבר הוראות וכן עמילות, דמי גובה

ממנה;"
יבוא: פסקה(7) במקום (2)

אגוזי גידול איסור לרבות אדמה, אגוזי גידול הסדר (7)"
המועצה תחליט שלא ובלבד הגבלתו, או מסויימים מזנים אדמה
שלישים;" שני של ברוב אלא כאמור הגבלה או איסור על

יבוא: ולפניה יסומן(10) בפסקה(8) האמור (3)
קילופם. הובלתם, החזקתם, אדמה, באגוזי הסחר הסדר (8)"

אלה; כל על והפיקוח ואריזתם התקנתם קלייתם,
שירות בעד לירות חמישים על יעלו שלא אגרות קביעת (9)
מתן לרבות זה, חוק לפי הוראות עקב המועצה ידי על הניתן
יהיו זו פסקה לפי שהכללים אלא ואישורים היתרים רשיונות,
כאמור השרים לאישור בנוסף האוצר שר אישור טעונים

בסעיף20;"
יבוא: (א) קטן19 סעיף אחרי (ב)

המגדל חייב (א) קטן בסעיף כאמור התקשרות חובת נקבעה "(ב)
ממנו, לקבל חייב המורשה והקבלן התקשר שאתו המורשה לקבלן למסור
אגוזי יבולי כל את בכללים, המועצה ידי על שנקבע המועד מן יאוחר לא
כפי עצמי, לצורך כמות למעט ההתקשרות' בעונת המגדל של האדמה
המפר, הצד חייב זו, חובה קויימה לא בכללים; המועצה ידי על שנקבע
השני; לצד שנגרם הנזק בתשלום העבירה בשל מאחריותו לגרוע מבלי
הסמכתו לבטל המועצה רשאית כאמור החובה את מורשה קבלן קיים לא

מורשה." כקבלן

סעיף19 תיקון

החרמת "על במלים המתחיל הקטע במקום (ב), קטן בסעיף העיקרי, לחוק בסעיף28 .3
עבירה נעברה שבהם אדמה אגוזי חילוט "על יבוא הקטן הסעיף סוף ועד אדמה" אגוזי
מלא שיהיה יכול כאמור וחילוט המועצה, לטובת מכרם, דמי חילוט על או אריזתם, וחמרי

חלקי." או

28 סעיף תיקון

אשכול לוי
הממשלה ראש

דיין משה
החקלאות שר
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המדינה נשיא

תשכ"ג, ,566 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1963 באוגוסט 6) תשכ"ג טוב ט"ז ביום בכנסת *נתקבל
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