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ניתן בזה צו על תנאי המורה למשיבים ליתן טעם מדוע לא ייקבעו קריטריונים  

שלפיהם תיקבע רשימת הישובים הזכאים למכסות לייצור ושיווק , ברורים, שוויוניים

 .ימים 09תם לעתירה בתוך המשיבים יגישו תגוב. ביצי מאכל

 

 .כוח הצדדים-בפני באי, (0949..41.9)ע "באב התש' ג, ניתנה היום 
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 צו על תנאי

 

המשפט כי -מצווה בית, משפט זה-על יסוד עתירה זו שהובאה היום לפני בית 

ייצא מלפניו צו על תנאי המכוון אל המשיבים והמורה להם להתייצב וליתן טעם מדוע 

ברורים שלפיהם תיקבע רשימת הישובים הזכאים , ו קריטריונים שוויונייםלא ייקבע

 . למכסות לייצור ושיווק ביצי מאכל

 

, ימים מיום המצאת כתב זה 09תוך , אם רצונם בכך, המשיבים יגישו תשובתם 

 . הדין ישירות-המשפט ולבעלי-לבית
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