
ההדר. פרי על הפיקוח פקודת
.1940 לש' 37 מס'

וגן ופרסומו, יצואו משלוחו, בו, הטיפול ההדר, פרי ייצור על לפיקוח הוראות הקובעת פקודה
לענינים אחרים הקשורים בפרדסנות.

: לאמור (א"י) הפלשתינאית המועצה של בעצתה בזה מחוקק (א"י) לפלשתינה העליון הנציב

.1940 ההדר, פרי על הפיקוח פקודת תקרא זו פקודה השם הקצר.1.

הכתוב ענין אם חוץ שבצדם הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה .2

אחר: פירוש יחייב

הזאת. הפקודה עפ"י שתוקם ההדר פרי על הפיקוח מועצת פירושה "המועצה"
"פרי הדר" כולל רק פרי ממשפחת ההדר, והמונחים "הדר" ו"עץ הדר"

דלעיל. לפירוש מקביל פירושם

בשלמותה. ואם בעיקרה אם הדר עצי הנטועה קרקע כל פירושו "פרדס"
דונם. מחמשה פחות אינו ששטחו פרדס בעל פירושו "פרדסן"

"משלח" פירושו כל אדם שנרשם ע"י המועצה כמשלח הדרים.
כלל בדרך בין ידו את מלאה שהמועצה המועצה של פקיד פירושו "מבקר"

הזאת. הפקודה הוראות עפ"י בקורת לפועל להוציא מיוחד למקרה ובין
שהפרדס האיש או האחוזה ספרי במשרד הרשום הבעל פירושו "בעלים"
בשם לפעול המועצה, לדעת זכאי, והוא עליו ממונה שהוא או ברשותו נמצא

מטעמו. או הבעלים
"שנה" פירושה תקופה של שנים עשר חודש החל מן היום הראשון באוגוסט.

הגדרות.

א. חללן
ההדר. פרי על הפיקוח מועצת הרכב

של ההדר פרי על הפיקוח מועצת קרויה שתהא מועצה יקימו הקם (1).3
"המועצה"). לקמן (הקרויה (א"י) פלשתינה
המועצה: של הרכבה יהיה וזה (2)

ע"י שימונו הממשלה") מטעם "חברים לקמן (הקרויים אנשים שלושה (א)
כיו"ר. העליון הנציב ע"י ימונה מהם ואחד העליון הנציב

ע"י שימונו המגדלים") מטעם "חברים לקמן (הקרויים אנשים שמונה (ב)
הפרדסנים. כנציגי העליון הנציב

מועצת הקמת
פיקוח על

ההדר. פרי

למנוי ראוי יהא לא שגה 25 לו שמלאו פרדסן שאינו אדם שום (1)4
במועצה. זה בתפקיד ולשמש המגדלים מטעם המועצה כחבר

הוא: אם המועצה כחבר לשמש או להתמנות ראוי יהא לא אדם שום (2)

או כסוכנו, ואם העסק כבעל אם אניות, בעל של בעסק עוסק (א)
או אניות, בעל של סוכן כל של או אניות בעל של העסק בהנהלת משתתף (ב)

אניות. בעל של סוכן כל של או אניות בעל של בעסק פקיד הוא (ג)

מי ראוי לשמש
המועצה. הבר



מינוי חבר מטעם
המגדלים.

5. כל אימת שצריך למנות חברמועצה מטעם המגדלים רשאי הנציב העליון,
מאת בכתב במודעה לדרוש הזה, הענף את המיצגת הסתדרות קיימת לדעתו אם
כל אדם בני שלושה מודעה באותה שיפורט זמן תוך להציע הזאת ההסתדרות

זה. למינוי ראויים אותם מוצאת שהיא שהם

כהונתם תקופות
חברי של
המועצה.

סעיף של (א) קטן סעיף עפ"י הממשלה מטעם כחבר שנתמנה אדם כל (1).6
בכך. ירצה העליון שהנציב זמן כל בכהונתו ישמש (2) 3

סעיף של (ב) קטן סעיף עפ"י המגדלים מטעם כחבר שנתמנה אדם כל (2)
הראשון המינוי למן שנה כל בתום אך שנים. ארבע למשך בכהונתו ישמש (2) 3

המועצה. מן האלה החברים מן שנים יפרשו

גורל הפלת ע"י המועצה תחליט הראשון המינוי למיום חדשים ששה תוך (3)
השנה כתום מתפקידם יפרשו אשר המגדלים מטעם החברים שני הם איזה
השניה השנה כתום מתפקידם יפרשו אשר החברים שני הם ואיזה הראשונה
מינוים לאחר השלישית השנה כתום מתפקידם יפרשו אשר החברים שני הם ואיזה
ששמשו החבריםהמגדלים שני ושנה שנה בכל מתפקידם יפרשו מכן ולאחר

ביותר. הארוך בזמן זו בכהונה
לעמוד אחרות מבחינות ראוי והוא במועצה מתפקידו שפרש חברמגדל (4)

זה. לתפקיד מחדש למנותו אפשר מחדש לבחירה
חבר להיות לדעתו, שחדל, חברמגדל כל לפטר יוכל העליון הנציב (5)

אחרת. סבה מכל ואם הממושך העדרו מחמת אם במועצה, פעיל
הנציב רשאי ממשרתו, לכשיפוטר או לכשיתפטר או חברמגדל במות (6)
של כהונתו ימי למותר המועצה חבר לשמש ראוי אדם איזה כחבר למנות העליון

לראשונה. הנזכר החבר
היפנות מחמת נפגעות תהיינה לא זו בפקודה למועצה המסורות הסמכויות (7)

במועצה. מקום כל

חברים. סגני למלאמנוי יוכל לא חברמועצה שאיזה נוכח העליון שהנציב אימת כל (1)7
מספקת סבה כל מחמת או העדרו מחמת או מחלה מחמת משרתו תפקידי את
במשך מקומו את למלא ראוי אדם איזה למנות העליון הנציב רשאי אחרת,
הימים שבהם הוא נטול יכולת למלא את תפקידו; ובימים שבהם ממלא סגןחבר
ממלא שהוא החבר של והרשויות הסמכויות כל לו תהיינה חבר של מקומו את

מקומו. את
שנעשו המעשים על ולא סגן כל של מינויו על משפט בשום לחלוק אין (2)
קיימת. להיות פסקה או נתעוררה לא למינויו שהעילה בנימוק זה בתפקיד ידו על

שכרם של
חברים.

ככל באספות, השתתפותם בשל טרחה שכר יקבלו המועצה חברי (1).8
יקבע. העליון שהנציב

המועצה. כספי מתוך ישולם הזה השכר (2)

. תהא המועצה
גוף מאוגד.

רשמית, וחותמת לצמיתות הורשה זכות ולה מאוגד גוף תהא המועצה .9

היא יכולה הזאת הפקודה הוראות עם ובהתחשב לדין, ולהתבע לתבוע היא ויכולה
לעשותן רשאים מאוגדים שגופים הפעולות אותן כל את ולעשות חוזים על לחתום

החוק. עפ"י



: הסמכות תהא למועצה .10

(א) למנות ולהעסיק את האנשים שתראה צורך בהם ולקבוע את תנאי
מינוייהם;

(ב) לשלם לכל אדם העובד אצלה שכר בהתאם לתנאי מינויו;
(ג) לרכוש חדרי משרד וציוד;

(ד) לחתום על חוזים עם בעלי אניות או עם אנשים אחרים להובלת פרי ההדר ;
חו"ל; ובשוקי הארץ בשוקי ההדר פרי לפרסום חוזים על לחתום (ה)

לאותם הדר פרי משלוחי להטות בכך, צורך תראה כשהמועצה לצוות, (ו)
חופי משלוח בפלשתינה (א"י), אשר, לדעת המועצה, הם המתאימים ביותר
האניות ובמספר ההחסנה במקום האויר, מזג בתנאי התחשבות מתוך

אלה; שבחופים
המיועד ההדר לפרי הדרושים ולמחסנים לניד בנוגע חקירות לערוך (ז)

למשלוח ולהציע הצעות על כך למחלקה הממשלתית המתאימה;
או הברזל במסילת טעינתו בשעת בפרי הכללי לטפול בנוגע הצעות להציע (ח)
הכנסתו בשעת וכן מהם פריקתו בשעת או בקרונות או משא במכוניות

למחסנים או הוצאתו מהם;
ובמקומות בתערוכות (א"י) פלשתינה של הדר פרי מוצגי על פיקוח להטיל (ט)

אחרים;

הארץ בשוקי (א"י) פלשתינה של הדר פרי פרסום על פיקוח להטיל (י)
חו"ל; ובשוקי

לרקבון בנוגע מחקר לתכניות ביחס המתאימים הסידורים את לעשות (יא)
פרי הדר או לייצור תוצרת לוי של פרי הדר או לשמוש בה;

לסידור או התנאים לחקירת בנוגע הדרושים הסידורים את לעשות (יב)
חו"ל. בשוקי כולו ההדרים ענף ישם הסכמים

עפ"י שיתקינון בתקנות ייקבע אשר ככל אחרים וחובות תפקידים למלא (יג)
.29 סעיף

515' סמכויותיה
המועצה.

פקודה הוראות עם ובהתחשב העליון הנציב של באשורו רשאית המועצה .11

מקצתן: או כולן דלקמן למטרות תקנות להתקין אחרת פקודה כל או זו
והסדרתו! הדרים הנטוע השטח על פיקוח הטלת (א)

ושיטות האריזה רמות על וכן ההדר פרי של הקטיף על פיקוח הטלת (ב)
האריזה והסדרת הענינים האלה ;

אותם ובכל האריזה בבתי בפרדסים, הסניטריים התנאים על פיקוח הטלת (ג)
תהליך כל בו עושים או הדר פרי מהסינים או אורזים שבהם המקומות
לחו"ל, למשלוח המיועד הדר פרי בהן שמוביליו במרכבות וכן שהוא,

אלה! ענינים והסדרת
שיש המיון ושיטות המקובלות המיון ורמות ההדר פרי מיון הסדרת (ד)
או הגודל לפי או הזן לפי ההדר פרי את למיין יש אם לקבוע וכן בהן לאחוז
לפי או הפרי של הבשלתו מידת או צבעו או איתנותו לפי או המראה לפי

כל הסגולות הללו או כמה מהן;
(ה) פירוט רמת הפרי שמותר לשלח אותו לחו"ל, כמו שנאמר לגבי מיונו;

של סמכותה
המועצה להתקין
באשורו תקנות

של הנציב העליון.



לכלי או לתיבה מחוץ יונחו או שיירשמו הפתקאות או הסימנים קביעת (ו)
הפרי! את משלחים או אורזים שבהם הקבול

להשתמש שמותר הקבול כלי או התיבות של סוגיהם או מיניהם קביעת (ו)
בהם למשלוח פרי הדר;

למשלוח המיועד הפרי את לבדיקה להביא יש שאליהם המקומות קביעת (ח)
והאופן שבו יש להביא פרי לצורך זה;

להעמידו שיש ליצוא המיועד הדר פרי מטען שבכל האחוזים מכס.ת קביעת (ט)
לבדיקה ;

ליצוא שנתאשרו הדר לפרי הקבול כלי את הבודק יסמן שבו האופן קביעת (י)
הבדיקה ממקום להוציא צריך שבו הזמן וקביעת ליצוא כפסולים שנדחו או

את פרי ההדר שדרוש להוציאו משם עפ"י הפקודה הזאת;
(יא) קביעת המס שיש להשליש עפ"י סעיף 21(2), המסים בעד החסנת הפרי
במקומות מחדש האריזה בעד או מחדש האריזה על ההשגחה בעד והמסים

האלה! המסים לתשלום והאופן הזמן וקביעת בדיקה

וכן למשלוח המיועד בפרי בטפול בהן לאחוז שיש השיטות על הפיקוח (יב)
לנקוט חייבים בכך העוסקים. שהאנשים הזהירות ואמצעי ובטעינתו בערימתו

בהם ובדרך כלל להגנת פרי כזה בפני היזקות.
(יג) קביעת הצורה, המדות ושיטות הבניה של תיבות או כלי קבול המשמשים

הדר פרי למשלוח

קבול בכלי או בתיבות פתקאות להניח יש שבהן המסבות קביעת (יד)
הדר; פרי למשלוח המשמשים

המשלוח חופי בכל (א"י) מפלשתינה ההדר פרי יצוא על פיקוח הטלת (טו)
אשר המקומות או החופים וקביעת מהם, היצוא וסדר הברזל מסלות ותחנות

ההדר. פרי יוצא מהם

באניה המחסן וסוג הדר פרי להוביל יש שבהן האניות סוגי קביעת (טז)
שכל פרי הדר ייערם בו וסדר ערימתו של פרי הדר כזה;

לעריכת הוראות וקביעת הדר פרי משלחי של לרישומם הוראות קביעת (יז)
להגיש המשלחים את המחייבות והוראות זה לרישום התחייבות כתבי

לשלח! בדעתם שיש הכמויות על אחרים ופרטים הערכות למועצה

להגיש כוחם מבאי או אניות מבעלי לדרוש יש שלפיהן הוראות קביעת (יח)
בפלשתינה חוף בכל לעגון שנקבעה אניה בכל המצוי לשטח בנוגע פרטים

הדר! פרי להובלת המתאים (א"י)'

הארץ כל לגבי ההדר, פרי של השונים לזנים היצוא עונת תאריכי קביעת (יט)
מסויימים. אזורים לגבי) (או ולגבי

של הפרוצדורה
המועצה.

שהמועצה והמקומות הזמנים באותם תתקיימנה המועצה ישיבות (1)12
לזמן. מזמן תקבעם

כנוסה. ומקום הישיבה זמן על מספקת מודעה החברים לכל ליתן יש (2)



מיוחדת ישיבה לכנס רשאים שהם, כל המועצה, של חברים ששה או היו"ר (3)
שהיא. עת בכל המועצה של

הממשלה, מטעם חבר יהא מהם אחד שלפחות המועצה, של חברים שבעה (4)
המועצה. ישיבות בכל חוקי מנין יהוו

בהן. נוכח שהוא המועצה ישיבות בכל בנשיאות ישמש היו"ר (5)

בישיבה הנוכחים החברים ימנו המועצה, של ישיבה מכל היו"ר נעדר אם (6)
אחד מביניהם לשבת בראש הישיבה בתנאי שהחבר שנתמנה כך יהא חבר מטעם

הממשלה.

שקולות הדעות היו ואם רגילה, חבר דעת ליו"ר תהא המועצה ישיבות בכל (7)
המועצה של החלטתה תהא הנוכחים של הרוב החלטת מכרעת. דעה גם לו תהא
בידו הרשות כולו, ההדרים ענף בכל זו החלטה פוגעת היו"ר לדעת אם כי בתנאי

המועצה. של הבאה הרגילה לישיבה עד ההחלטה אשור את לדחות

עפ"י מטילה שהיא המסים מן המועצה ע"י המתקבלים הכספים כל (1).13
בבנק מיוחד לחשבון ידה על ישולמו אחרת צורה בכל או זו פקודה של ה' חלק

כדלקמן: בהם תשתמש והמועצה העליון הנציב ע"י שייקבע
ועובדיה: המועצה פקידי של ושכרם משכורותיהם לתשלום (א)

ולעובדיה; המועצה לפקידי קצבות לתשלום (ב)

המועצה: לחברי העליון הנציב ע"י שנתאשרו קצבות ל;תשלום (ג)

ההדר פרי לרקבון ביחס המדעי המחקר או הפרסום הוצאות לתשלום (ד)
בה: לשמוש או ההדר מפרי תוצרתלוי לייצור או

בשם הסכמים בסידור או התנאים בחקירת הכרוכות ההוצאות לתשלום (ה)
חו"ל: בשוקי כולו ההדרים ענף

פקודה עפ"י תפקידיה במילוי תוציא שהמועצה אחרת הוצאה כל לתשלום (ו)
פיה; על שיתקינו תקנות כל עפ"י או זו

שיקול לפי תקבע שהמועצה כפי שמורה, לקרן לזמן מזמן לשלם כדי (ז)
את לבצע לה לאפשר כדי בהם צורך תראה שהמועצה הסכומים את דעתה,

פיה. על שתותקנה התקנות עפ"י או זו פקודה עפ"י פעולותיה

שייקבע בטופס המועצה תגיש לכן, קודם או שנה בכל במאי הראשון ביום (2)
הבאה. בשנה תוציא שהמועצה ההוצאות של מפורטת הערכה העליון הנציב ע"י

*

(2) קטן בסעיף המוזכרת ההוצאה הערכת את העליון הנציב יאשר אם (3)

למועצה. בכתב אשורו את ימסור זה, סעיף של

בהערכה בשבילה הקצבה הוכללה שלא הוצאה שום להוציא למועצה אסור (4)

העליון. הנציב מאת בכתב אשור עפ"י אלא העליון הנציב ע"י שנתאשרה

השימוש בכספים
ע"י המתקבלים

המועצה.

המועצה כספי היו כאילו ממש לבקורת כפופים יהיו המועצה חשבונות .14

הרשמי. בעתון בשנה שנה מדי יפורטו אלו חשבונות על ופרטים צבור, כספי
בקורת חשבונות

המועצה.



ב. חלק
הדר. פרי הנטועים שטחים על הפיקוח

הסמכות לדרוש
פרטים.

רשאית לכך העליון הנציב של אישורו את תחילה שתקבל לאחר 15(ג) ■

פרטים להמציא פרדסן מכל לדרוש הרשמי בעתון שתפרסם בהודעה המועצה
מאותו הדר פרי של הייצור כמות על בפרדסו, הנטועים ההדר פרי זני על
הדר עצי כל נשתלו שבה השנה על צעירים, הדר עצי הנטוע השטח על פרדס,
אשר הזמן תוך לדרוש תאבה שהמועצה לפרדס ביחס אחרים פרטים כל וכן

במודעה. יפורט
ביודעין ממציא והוא זה סעיף עפ"י פרטים להמציא שנדרש פרדסן כל (2)
המפורטים הענינים מן לענין ביחס כוזבים פרטים כל ביודעין להמציא גורם או
שיפורט הזמן אותו תוך הפרטים את ממציא שאינו או אלה פרטים הדורשת במודעה

הזאת. הפקודה על בעברה יאשם במודעה,

ונטיעה נטיעה
מחדש.

ורשות המועצה, מאת בכתב ברשות אלא הדר עץ כל לנטוע אסור (1)16
שלמועצה בתנאי העליון: הנציב מאת אשור תחילה נתקבל אם אלא תנתן לא זו
או פרטית הנאה לשם מוגבלים שטחים לנטיעת בכתב רשות ליתן סמכות תהא
באותו הדר עצי מחדש לנטוע רשאי פרדס כל בעל וכי גרידא, נסיון לצרכי

כונתו. על בכתב מודעה למועצה בתתו פרדס
עפ"י פרטים עליו מסר שהוא בפרדס שנויים לעשות הפרדסן עומד אם (2)
עקירת ידי על או אחרת ראש הרכבת או מחדש הרכבה ידי על 15 הסעיף הוראות
היבול בכמות או פרדס באותו הגדל ההדר פרי בזן פוגעים והשנויים הדר, עצי
להכניס כונתו על בכתב למועצה להודיע הפרדסן חייב פרדס, מאותו שתתקבל

כאלה. שנויים
עונש לכל ונוסף בעברה יאשם הזה הסעיף מהוראות הוראה על העובר כל (3)
הדר עץ כל להשחית או לעקור המשפט בית בפקודת מותר יהא להטיל, יהא שמותר
עפ"י הניתנת ברשות שלא שנטעוהו או הזה הסעיף הפרת מתוך נטעוהו אשר

זה. סעיף
עפ"י שלום שופט ע"י להנתן יוכל הדר עצי של להשחתה או לעקירה צו (4)
ההדר עצי כי שלום שופט אותו של דעתו להנחת הוכח אם המועצה בקשת
חייבוהו שלא או לדין אדם שום נתבע שלא ואעפ"י הזר. הסעיף הפרת אגב ניטעו
כזה צו ליתן שאין בתנאי זה: מסעיף (3) סעיףקטן עפ"י עברה כל בשל בדין
אלא אם נמסרה מודעה בכתב על בקשה כזאת לבעל הפרדס ואילו כשאין למצוא

יום. שלושים למשך הפרדס שער על המודעה הדבקת ע"י  אותו
לגביהם אשר הדר עצי כל לעקור או להשחית חייב פרדס כל בעל (5)
צו אחרי ממלא הוא אין אם זה. סעיף של (4) או (3) סעיףקטן עפ"י צו ניתן
להביא כדי דרושות שתהיינה בפעולות בעצמה לנקוט המועצה רשאית כזה
לגבות מותר העקירה או ההשחתה הוצאות ואת עקירתם או העצים השחתת לכלל

אזרחי. חוב בתור הפרדס מבעל לאלתר
יהיו לא (4) או (3) סעיףקטן עפ"י שניתן צו כל לפועל כשמוציאים (6)
מקרה בדרך שנגרם נזק לכל אחראים הוראותיה עפ"י הפועל אדם כל או המועצה
נגרם הנזק כי ההוכחה חובת זה. סעיף עפ"י המסורות הסמכויות ביצוע אגב

המועצה. על תחול מקרה בדרך



 חלק ג.
ליצוא. המיועד ההדר פרי על הפיקוח

17. אסור לשום אדם להוציא פרי הדר לחו'ל ולהקל על יצואו או לנסות
אשר ארץ זולת ארץ לכל (א"י) מפלשתינה בעקיפין ובין במישרין בין להוציאו
לבדיקה הפרי ותבות הפרי הובאו כן אם אלא ,31 סעיף עפ"י צו ניתן לגבה
פיה, על שהותקנו תקנות לכל או הפקודה להוראות בהתאם המועצה מטעם לבודק

למשלוח. נתאשרו והם

היצוא איפור
בלא בקורת.

התנאים עפ"י המועצה ע"י הרשום משלח שאינו אדם לשום אסור (1).18
לחו"ל. הדר פרי להוציא ייקבעו, אשר

שנקבע מס כל ששלם לאחר אלא לחו"ל הדר פרי להוציא משלח לשום אסור (2)
זו. פקודה עפ"י

תנאים בנוגע
למשלחים.

 רשאי מבקר .19

שהביאוהו הדר פרי כל של בקורת לכך, שייקבעו במקומות לערוך, (א)
אותו; המחזיקים הקבול כלי ושל ליצוא

(ב) ליטול דוגמאות מאותו פרי ;
אותו עורמין או יצוא לצרכי הדר בפרי בו שמטפלים מקום לכל להכנס (ג)

הטעינה או הערימה הטיפול, על לפקח כדי אותו טוענים או

הפעולות אותם כל את לעשות הפרי אותו על הממונה אדם לכל להורות (ד)
הפקודה הוראות את כהלכה לקיים כדי בהם צורך יראה שהמבקר והצעדים

וכן פיה; על שהותקנו תקנות כל או הזאת
כל או הזאת הפקודה הוראות עם בהתחשב ליצוא, הדר פרי כל לאשר (ה)

פיה. על שהותקנו תקנות

ע"י בקורת
מבקר.

הוראות בו נתקיימו לא אשר הדר פרי כל לעצור רשאי מבקר כל (1).20
להשלמת הדרוש הזמן למשך פיה, על שהותקנו התקנות אי הזאת הפקודה

שלו. הבקורת
חשבונו. ועל בעליו אחריות על אותו יחזיקו כך שנעצר הדר פרי כל (2)

הפרוצידורה.

עליו הדר, פרי של משלוח כל ליצוא לאשר המבקר יסרב אם (1) 21
לסירובו. הנימוקים את בה ולציין למשלח בכתב מודעה מיד ליתן

המבקר מאת לדרוש אחרת, בצורה ובין בכתב בין המשלח, רשאי לאח"כ (2)
בשאלה החלטה לשם שייקבע כפי תורכב אשר בוררים לועדת הענין את להעביר

סופית: תהא הבוררים ועדת והחלטת ליצוא, הפרי את לאשר יש באם

אם אלא זה סעיף עפ"י בוררים לועדת שאלה שום להעביר אין כי בתנאי
לכסוי מספיק שיהא הקבוע המס את המבקר אצל תחילה המשלח השליש כן

להוציא. הכרח תראה ועדה שאותה ההוצאות

מחזירים המשלח, של טענתו את לקבל הבוררים ועדת מחליטה אם כי ובתנאי
זה. לסעיף בהתאם ששלם סכום וכל שהשליש מס כל למשלח לו

הוראה למקרה
מסרב שהמבקר
לאשר פרי הדר

ליצוא.



וחקירה חקירה כל על בכתב וחשבון דין למועצה תגיש הבוררים ועדת (3)
זה. ממין

מבקר. ע"י הפרי של בקורת בכל נוכח להיות רשאי המשלח (4)

חובת המשלח
מ: להוציא

פרי כל המשלוח
שנפסל ליצוא.

המשלח ואין הדר פרי של משלוח כל ליצוא לאשר המבקר סירב אם (1)22
בוררים לועדת הענין את להעביר סירובו, משעת שעה ושמונה ארבעים תוך דורש,
את לאשר החליטה הבוררים וועדת כך הענין הועבר אם או הקודם, הסעיף עפ"י
ממקום המשלוח את להוציא הקבוע הזמן תוך המשלח חייב המבקר, של סירובו
מן להוצאתו עד הפרי בהחסנת כרוכה שתהא הוצאה כל לשלם הוא וצפוי הבקורת

המקום.

להשמידו מותר הקבוע הזמן תוך הבקורת ממקום הוצא שלא הדר פרי כל (2)
המבקר. מאת רשות עפ"י אחר באופן לסלקו או

אדם:עבירות. כל .23

לחו"ל הדר פרי להוציא מנסה או גורם או היצוא על מקל לחו"ל, המוציא (א)
הדר פרי או פיה על שהותקנה תקנה כל או הזאת הפקודה הפרת מתוך

שהמבקר לא אשר את הוצאתו לחו"ל ; או

החוק! לפי תפקידו את ממלא כשהוא מבקר של דרכו על מכשולים השם (ב)
או

או מאתו: זאת דרש לכשהמבקר הבקורת ממקום הדר פרי מוציא אינו (ג)

עושה או הזאת הפקודה עפ"י כמבקר בשקר עצמו את מציג או מתראה (ד)
כזה, מבקר ע"י להעשות המכוונת פעולה כל

פונט. מחמשים יותר לא לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם

חלק ד.
באניות. הדר פרי הובלת על הפיקוח

למשלוח הוזים
הדר. פרי

מאוחר תאריך ולאחר הדר פרי על הפיקוח מועצת שתורכב לאחר (1).24
שום ייחתם לא הרשמי, בעתון שתפורסם במודעה יקבע העליון שהנציב יותר
ארץ זולת ארץ, לכל (א"י) פלשתינה מחוף בים הדר פרי להובלת הסכם או חוזה
מאת בכתב באשור או המועצה, ע"י אלא ,31 סעיף עפ"י צו ניתן לגבה אשר

המועצה.

לארצות והמיועד היבשה דרך בטרנזיט המובל הדר פרי למשלוח הסכמים (2)
המועצה. מאת אשור טעונים יהיו לים, שמעבר

החותם או דלעיל התאריך לאחר הדר פרי כל הים בדרך המשלח אדם כל (3)
ובצאתו בעבירה יאשם הזה הסעיף הפרת מתוך חוזה לחתימת צד שהוא או חוזה
יהא כזה חוזה וכל פונט, מאות מחמש יותר לא של לקנס צפוי יהא בדינו חייב

■ ■ י ■ ומבוטל. בטל



להוציא בדעתו שיש הכמויות של הערכה למועצה שמסר משלח כל .25

מזה וכתוצאה המוערכת, הכמות את לחו"ל מוציא ואינו ,11 סעיף לפי לחו"ל
עפ"י התקשרה אשר המקום את באניות לתפוש לסדר יכולה המועצה אין
היה אלמלא אותו תופשת היתה ואשר הערכה אותה יסוד על אותו לתפוש חוזה
נוכחה אם חוץ המועצה, רשאית האמורה, הכמות את מהוציא נמנע משלח אותו
לזקוף עליהן, שליטה לו היתה שלא סבות ע"י נגרמה המשלח של מניעתו כי
בלתי שנשאר באניה מקום אותו בהחזקת הכרוכה ההוצאה את המשלח של לחובתו

משלח. מאותו למועצה המגיע חוב תהא הוצאה ואותה תפוש

ה. חלק
ליצוא. המיועד הדר פרי על מס

הערכה על עונש
מדויקת בלתי
הכמות של

לשלוח. שעומדים

בארץ הגדל הדר פרי כל על מס בתורת לשלם חייבים המשלחים (1)26
או על כל סוג, מין או זן של פרי הדר הגדל כך את התשלומים שהנציב העליון
מנת על הזאת הפקודה של 29 סעיף עפ"י שיתקינון בתקנות לזמן מזמן יקבע
ארוז פרי תבת כל על מיל מעשרה ליותר בס"ה יצטרפו לא אלה שתשלומים

ארוז. בלתי פרי של טון כל על מיל וחמשים ממאה ליותר או

והמועצה בשמה או המועצה ע"י ייגבו זה סעיף עפ"י המגיעים הכספים כל (2)
זו. פקודה של 13 בסעיף המפורטות למטרות בהם תשתמש

תקפה בתחילת ההדר פרי של הפרסום קרן לזכות הזקופים הכספים כל (3)
של פקודה זו יהיו נזקפים לזכותה של המועצה והמועצה תשתמש בהם למטרות

זו. פקודה של 13 בסעיף המפורטות

התשלומים בעדו שולמו לא אשר הדר פרי כל הוצאת על תאסור המועצה (4)
הפקודה. של 29 סעיף פי על שהותקנו תקנות כל עפ"י או זה סעיף עפ"י הקבועים

ו. חלק
כלליות. הוראות

הדר פרי על מס
ליצוא. המיועד

או בעבודתה לה המפריע או המועצה דרך על מכשולים השם כל .27

לכל להפריע או בעבודתה לה להפריע או דרכה. על מכשולים לשים המנסה
בתפקידים, משמשים כשהם מסוכניה סוכן או מעובדיה עובד או מפקידיה פקיד
עפ"י לה מסורים או המועצה על המוטלים בחובות או בהרשאות בסמכויות,.
יותר לא של לקנס בדין, חייב לכשיצא צפוי, ויהא בעברה יאשם הזאת, הפקודה

פונט. מחמשים

המכשיל של עונשו
המועצה. את

הוראה כל אחרי ממלא אינו או מפר או הזאת הפקודה על העובר כל .28.

מפורש עונש נקבע לא אם פונט מחמשים יותר לא לקנס צפוי יהא מהוראותיה
מעשה. אי או. מעשה אותו או עברה אותה בעד

כללי. עונש

הפקודה את סותרות שאינן תקנות להתקין רשאי במועצה העליון הנציב .29
 הזאת:

הנציב סמכות
העליון במועצה
תקנות. להתקין



המועצה! לחברי שתשולמנה הקצבות את הקובעות (א)

הערכת את להגיש המועצה צריכה בה אשר הצורה את הקובעות (ב)
הוצאותיה ;

או התפקידים על יתר חובות או תפקידים כל המועצה על המטילות (ג)
החובות שהוטלו עליה עפ"י סעיף 10 של פקודה זו;

הזאת, הפקודה של ה חלק עפ"י לשלם שיש המסים שער את הקובעות (ד)
לשלמם! החייבים האנשים ומיהם גבייתם אופן את

;21 בסעיף המוזכרת הבוררין ועדת של הרכבה את הקובעות (ה)

הזאת. הפקודה מטרות של יותר טוב לביצוע כלל בדרך (ו)

עונש על הפרת
או התקנות

הדרישות של
המועצה.

בשעור עונש לקבוע תוכלנה הזאות הפקודה עפ"י שהותקנו התקנות .30

כל לגבי ואם התקנות, של הפרה כל על פונט המשים של מקנס יותר לא של
לתקנות בהתאם למועצה המשלח מסר לא ליצוא המיועד הדר פרי של משלוח
מלא לא אם או משלוח אותו של הכמות הערכת את המועצה של דרישה לכל או
לאותו ליתן לסרב המועצה רשאית המועצה' של אחרת חוקית דרישה כל אחרי
שהגיע מחמת או התקנות עפ"י בו זכאי היה שהוא במשלוח קדימה דין כל משלח

המשלוח. לחוף תחילה

הוראותהשמוש בפקודה. כי ,לקבלע המועצה בדעת שיימלך לאחר רשאי, העליון הנציב .31

לטריטוריה או לארץ הדר פרי יצוא על תחולנה לא מקצתן או כולן הזאת הפקודה
פטורים. כמקומות בצו יכריזם העליון שהנציב לאזורים או

בטול.
סב. פרק
פרק יז.

בזה: מבוטלות ההדר פרי פרסום ופקודת לחו"ל פירות הוצאת פקודת .32

סב. פרק
בתנאי כי כל תקנות או ציוויים עפ"י פקודת הוצאת פירות לחו"ל שיש
עפ"י ניתנו או הותקנו כאילו אותם רואין זו פקודה של תקפה בתחילת תוקף להם
בציוויים או בתקנות יבוטלו או שיתוקנו עד מלא תוקף להם ויהא הזאת הפקודה

שיותקנו או ינתנו עפ"י הוראות הפקודה הזאת.

17 באוקטובר, 1940.
מקמיכאל הרולד

נציב עליון.


