
.1946 פריהדר, שיווק פקודת
.1946 לש' 47 מס'

צרכים בענייני וכן עליו הפיקוח ואת כסויים פריהדר של שיווקו הסדרת את להתקין הבאה פקודה
בכך. והקשורים הכרוכים

 לאמור: שלה, היועץ הוועד של בעצתו לפלשתינה(א"י), העליון הנציב בידי ירחק חוק
1. הפקודה הזאת תיקרא פקודת שיווק פריההדר, 1946.שם קצר.
פירוש. הזאת בפקודה .2

"מועצת" מובנה המועצת לשיווק פריהדר, שאותה מינה הנציב העליון ;
< התכנית של מובנה בגדר פריהדר להספקת מאושר קבלן כל כולל "משלח"

"פריהדר" מובנו כל פרי ממין ההדרים;
"פריהדר רשום בתוספת" מובנו כל פריהדר הנקוב בתוספת הראשונה ;

כל או השנייה, בתוספת הרשומה ,1946/47 פריההדר שיווק תכנית מובנה "התכנית"
במקומה. באה או ההיא, התכנית את המתקנת תכנית,

כוחה של מועצת
תכנית לעוור

ולכפותה.

פריהדר של 1946/47 יבול לשיווק תכנית ולכפות לערוך יפה יהיה המועצת של כוחה .3
באמצעות  רשאית המועצת תהיה כוח אותו של בכללותו לפגוע ומבלי בתוספת, הרשום

 תכנית אותה
(א) לקבל על עצמה  לפי ראות עיניה, בשם משלחי פריהדר הרשום בתוספת 

כל קיבולת להפקתו או ממכרו של כל פריהדר הרשום בתוספת ;
(ב) לפקח על מחירי פריהדר הרשום בתוספת ולהסדירם ;

(ג) לפקח על רישומם של משלחי פריהדר הרשום בתוספת ולהסדירו ;
פריהדר מגדלי ושל פריהדר משלחי של וחובותיהם זכויותיהם את ולהסדיר לקבוע (ד)

להשתתף ביצואו וגם/או בממכרו של פריהדר הרשום בתוספת ;
(ה) להגדיר את היחסים שמן המשלחים בקשר אל קטיפו, סיווגו, אריזתו, העברתו
כלשהוא סכסוך של ליישובו סידורים ולהתקין בתוספת, הרשום פריהדר של ושיווקו

: ומשלחים מגדלים בין
השנייה, בתוספת הרשומה ,1946/47 פריהדר לשיווק התכנית את רואים שיהיו בתנאי
ועדאשר אלאאם בתקפה, תעמוד וזו הזה, הסעיף לפי המועצת בידי שהותקנה כתכנית

הזה. הסעיף לפי המועצת אותה שתתקין בתכנית, תופקע או תשונה
הפקתו צמצום

פרי שי! וממכרו
הריטוט הדר

בתוספת.

 לא אדם שום .4

(א) יפיק (שלא בדרך הדואר בחבילות שמשקלן הנקי אינו עולה על עשרה קילוגראמים) ;
ולא

(ב) ימכור לחילות הוד רוממותו לשם הפקה,
תעודתהיתר של הרשאתה ומכוח לתכנית בהתאם אלא בתוספת, הרשום פריהדר כל
אותה של לתנאיה ובהתאם עיניה, ראות לפי  בשמה או המועצת בידי שהוענקה בכתב,

תעודתהיתר.
מצורפים תנאים
לתעודתהיתר.

להעניקה אפשר בשמה, או המועצת בידי 4 סעיף לפי שהוענקה תעודתהיתר, (1).5
לנכון למצוא עשוייה המועצת שתהיה מיוחדים, או כלליים תנאים לאותם כפיפות מתוך

כך. שהוטל תנאי כל אחר ימלא תעודתהיתר באותה המחזיק והאדם להטילם,
המועצת רשאית ,(1) סעיףקטן לפי למועצת שהוענק הכוח, של בכללותו לפגוע בלי (2)

 מקצתם: על או הבאים הדברים כל על תנאים להטיל
למכור או להפיק אדם כל שרשאי בתוספת, הרשום כלשהוא פריהדר של כמות (א)
לחילות הוד רוממתו לשם הפקה בזמן כלשהוא או במשך תקופה נקובה כלשהיא ;



בתוספת, הרשום כלשהוא פריהדר למכור אפשר שבו הקבוע, או המינימאלי המחיר (ב)
בשעת הפקתו,  או שט אפשר למכרו לחילות הוד רוממותו לשם הפקד, בזמן כלשהוא

או במשך תקופה נקובה כלשהיא ;
 דהיינו הבאים, הסכומים של  למועצת  תשלום (ג)

(1) 25 מיל בגין כל תיבה של פריהדר הרשום בתוספת, המופק או הנמכר לשם הפקה,
בהיותו ארוז בתיבות ; וכן

הרשום פריהדר כל של מהם, חלק או קילוגראמים, 1,000 כל בגין מיל 500 (11)

בתיטת, ארוז כשאינו הפקה, לשם הנמכר או המופק בתוספת,
למועצת פשתלמ,ים להיות העשויים כספים, כל  למועצת  שישולמו לכך כערובה
כל בגין הזאת, הפקודה לפי המועצת מאת תעודתהיתר לו שהוענקה אדם, כל מאת

התכנית! של 12 פסקה מרמזת שעליהם במחיר, הפרש או נזק הפסד, אותם
(ד) מתן ערובה  להנחת דעתה של המועצת  לתשלום, כולו או מקצתו, של מחיר
שהופק, בתוספת, הרשום כלשהוא פריהדר של  המועצת שתקבענו כפי  הקנייה

הפקה. לשם נבכר או
בכתב בקשה יגיש ,4 סעיף של קביעותיו לפי תעודתהיתר להשיג הרוצה אדם, כל (1).6
בתוספת שנקבעו הדמים, תשלום לאחר תוצא תוענק, אם כזאת, ותעודתהיתר למועצת, עלכך

הרביעית, או עלסמך ערובה לתשלום אותם הדמים שתינתן למועצת להנחת דעתה.
(2) תעודתהיתר, שהוצאה לפי סעיף 4 בידי המועצת או בשמה, תעמוד בתקפה במשך

השלישית. בתוספת הרשום בטופס ותיערך בה, הנקובה התקופה

תעודתהיתר, בקשת
ודמים בקשה טופס

לשלמם. שיש

המועצת. של מהכנסתה חלק יהוו ,6 סעיף לפי למועצת שישולמו תעודותהיתר, דמי כל תעודותהיתר7. דמי
מהכנסתה חלק יהוו

המועצה. של
טעם מתן וללא זמן, בכל  רשאים עלכך, שהרשתהו אדם כל או המועצת, (1).8
תעודת כל של תנאיה את או תקפה תקופת את לשנות או להתלות, או להפקיע,  לכך

.4 סעיף לפי שהוענקה היתר,
בה המחזיק מיד ימסרנה בשמה, או המועצת בידי הותלתה או תעודתהיתר הופקעה (2)

עלכך. שהרשתהו אדם לכל או למועצת,

הפקעת תעודותהיתר
התליית!. או

לפי  יראה ,4 סעיף לפי שהוענקה בתעודתהיתר מחזיק הוא כי הטוען אדם, כל .9
לבדיקה תעודתהיתר אותה  עלכך המועצת שהרשתהו אדם כל או שוטר, כל דרישת

זאת. הדורש לאיש

הראיית תעודתהיתר
לבדיקה.

פנקסים, ספריחשטנות, ינהל ,4 סעיף לפי תעודתהיתר לו שהוענקה אדם, כל .10

חשבונות או רשומות אחרות, שיכילו פרטים מלאים ומדוייקים עדיום, הנוגעים בכל
פתוחה) (יו"ד ויראה ,4 סעיף לפי תעודתהיתר הטעונים בתוספת, הרשום בפריהדר עיסוקיו
אדם לכל או שוטר, לכל לבדיקה אחרות ורשומות חשטנות פנקסים, ספריחשטנות, אותם

דרישתם. לפי עלכך, המועצת שהרשתהו

ינהלו בניאדם
ספריחשבונות

אחרות. ורשומות

תעודת שבכל התנאים של או הזאת, הפקודה של קביעותיה אחר מילוא להבטיח כדי .11

כל או שוטר, כל רשאים הנ"ל הקביעות מן השתמטות גילוי או ,4 סעיף לפי שהוענקה היתר,
אדם שהרשתהו המועצת עלכך, להיכנס ולבדוק בכל זמן כל מקום, שלגביו יש להם טעמים
שט או בתוספת, הרשום כלשהוא פריהדר הוחסן עליו או בו כי סטרים להיות מסתברים
באותו שיימצא דבר כל לבדוק הם רשאים זו ולתכלית כזה, בפריהדר עוסקים עליו או
להיות העלולות ותעודות ידיעות כל להם שימציא אדם, מכל ולדרוש עליו, או מקום,

מילואי. אותו להבטיח כדי נחוצות להיות והעשויות אדם, אותו של באחיזתו

ובדיקה. כניסה כוח

12. היו לכל שוטר, או אדם שהרשתהו המועצת עלכך, הפועלים במילוא חובתם מכוח
הזאת הפקודה של קביעותיה של הפרה שנעשתה סבורים להיות מסתברים טעמים תפקידם,
לגבי פריהדר כלשהוא הרשום בתוספת, יהיו רשאים לשים יד על אותו פריהדר הרשום
בהם חושדים הם ולעכבםאם אחרים, דברים או תעודות חשבונות, ספרי כל על וכן בתוספת,
שאלה מכילים ראייה לעשיית אותה הפרה  מתוך כוונה לכונן משאומתן משפטי בגינה.

כוח לשים יד
ולעכב.



13.(1) כל אדם אשר  בין בעצמו ובין בידי משמשו. מועבדו או סוכנו עבירות וענשים.
או הזאת, הפקודה של מקביעותיה כלשהיא קביעה מפר (א)

או ,4 סעיף לפי שהוענקה שבתעודתהיתר, כלשהוא תנאי מפר (ב)
(ג) משנה (שי"ן פתוחה) תעודתהיתר כלשהיא, שהוענקה לפי סעיף 4, או משתמש
בתעודתהיתר כלשהיא, שהוענקה לאדם אחר כלשהוא לפי סעיף 4 , או משאיל לאדם
או כלשהוא, אחר אדם בה שישתמש או אותה שישנה מניח או כלשהוא, אחר
כל קרוב דמיון כזאת לתעודתהיתר הדומה כלשהיא תעודה העושה או לו, שתושאל
או בשליטתו, או באחיזתו נמצאת כזאת שתעודה או להטעות, מחושבת שתהיה עד כך

הזאת, הפקודה לפי שנדרשה דרישה כל אחר מלמלא חדל (ד)
בעבירה: יאשם

אם (ג), פסקה לפי עבירה עבר כי שנאשם לאדם, טוב לימודזכות זה יהיה כי בתנאי
יוכיח כי עשה את הפעל שבגינו מאשימים אותו בגלל סיבה מסתברת ומוצדקת כלשהיא

כלשהוא. אדם להטעות שהתכוון ומבלי
 הזאת הפקודה לפי בעבירה האשם אדם, כל (2)

יהיהמס' 45 לש' 1939.  1939 השלום, משפט בתי שיפוט פקודת של קביעותיה לפי הוא נשפט אם (א)
צפוי, משיתחייב בדין, למאסר לפרקזמן שלא יעלה על שלושה חדשים או לקנס שלא

או לחד, גם וקנס מאסר לאותם או פונט, מאה על יעלה
5"ו. הפליליתפרק הפרוצידורה פקודת של קביעותיה לפי כתבהאשמה לפי הוא נשפט אם (ב)

שלא לפרקזמן למאסר בדין, משיתחייב צפוי, יהיה  כתבהאשמה) לפי (שפיטה
וקנס מאסר לאותם או פונט, מאות חמש על יעלה שלא לקנס או שנים שלוש על יעלה

יחד. גם
1946/47.חלות. מיבול בתוספת הרשום פריהדר כל על תחול הזאת הפקודה .14

ראשונה. תוספת
.(2 (סעיף

אשכוליות ;
לימונים ;

תפוחיזהב ואלנסיה ;
שמוטי. תפוחיזהב

שנייה. תוספת
.(2 (סעיף

.1946/47 פריהדר שיווק תכנית
שם.

.1946/47 פריההדר, שיווק תכנית תיקרא הזאת התכנית .1

הכתובפירוש. עניין יחייב אלאאם שבצדם, המובנים הבאים למונחים יהיו הזאת בתכנית .2
 אחר פירוש

"ועד השגחה" מובנו ועד שנתכונן בהתאם לפסקתמשנה (00) של פסקה 13 ;
פרי של כמשלח המועצת של סופי אישור שקיבל אדם מובנו סופית" שנתאשר "משלח

הדר לפי פסקה 7 ;
"הסיבולת" מובנה הסיבולת שנתכוננה בהתאם לפסקתמשנה (יב) של פסקה 13 ;

"ערבי" כולל לא יהודי ;
"קבלן מאושר להספקת פריהדר" מובנו אדם או חבר בניאדם, שלהם יש לקרוא "קבלן

.8 פסקה של (2) לפסקתמשנה בהתאם פריהדר" להספקת מאושר
1946/47.ח5ות. מ,יבול בתוספת הרשום פריהדר כל על תחול הזאת התכנית .3

הפקה צמצום
ממכר. או

 לא פריהדר, להספקת מאושר קבלן שאינו אדם, שום .(1).4
 קילוגראמים) עשרה על עולה אינו הנקי שמשקלן בחבילות הדואר בדרך (שלא יפיק (א)

ולא
(ב) ימכור לחילות הוד רוממותו לשם הפקה,



כל פריהדר הרשום בתוספת.
(2) שום מגדלהדרים לא יהיה זכאי להשתתף בכל הפקה או ממכר כאלה, אלאאם ועד

סופית. שנתאשר משלח אל יתקשר אשר
5.(1) שום אדם, הרוצה לפעול כמשלח פריהדר לא יבוא לידי הסכםקשר עם מגדל כל
ואותו פריהדר, כמשלח המ,1עצת של הזמני אישורה את בכתב ישיג ועדאשר אלאאם שהוא,

עיניה. ראות לפי מלהעניקו, תסרב או המועצת, תעניקהו אישור
מיוחד, בטופס למועצת הוגשה אם רק כזה זמני אישור על בבקשה תעיין המועצת (2)
התכנית של פרסומה מתאריך ימים שלושה מבמשך יאוחר ולא המועצת, ממשרדי שהושג

בעיתון. הזאת

אישור זמני.

 מגדלהדרים לכל תשלח המועצת (1).6
(א) רשימה של בניאדם שנתאשרו זמנית במשלחי פריהדר לפי פסקה 5 ; וכן

מגדלההדרים ימלא ואותם קמוצה), פ"א שוואית; (כ''ף ובכפל במקור טופסקשר, (ב)
מכל 1946/47 יבול של שיווקו לשם התקשר שאליו המשלת של שמו את שירשום מתוך

לו: אשר בתוספת הרשום פריההדר
בתנאי כי מקום שמגדלהדרים הוא חבר לאגודת שיתופית של מגדליהדרים, שהמציאה
של רשימה  בעיתון הזאת התכנית של פרסומה מתאריך ימים שמונה במשך  למועצת
תשלח פריהדר, על הפיקוח במועצת פרדסיהם של הרישום מספרי צויינו שבה חבריה, כל
לפי פריהדר במשלחי זמנית אותם שאישרה בניהאדם, של האמורה הרשימה את המועצת
פסקה 5, ואת טפסיהקשר, שהחברים האמורים נדרשים למלאם כנ"ל, לאגודה השיתופית
החברים של בשמם האמורים טפסיקשר את תמלא האמורה השיתופית והאגודה האמורה,

האמורים.
במקור טופסקשר מגדליהדרים, של שיתופית אגודה או מגדליהדרים, משמילאו (2)
של פרסומה מתאריך יום ואחד עשרים במשך  ימסרו ,(1) לפסקתמשנה בהתאם ובכפל,
מקושרים, הם שאליו למשלח, טופסהקשר של המקור את  בעיתון הזאת התכנית

למועצת. טופסהקשר של כפלו את ויחזירו
שום אל יתקשר לא מגדליהדרים, של שיתופית לאגודה חבר שהוא מגדלהדרים, שום (3)
השיתופית האגודה מן  ישיג ועדאשר אלאאם האמורה, השיתופית האגודה שאינו אדם,
האמורה  את הסכמתה בכתב שיעשה כן, ויראה (יו"ד פתוחה) אותה הסכמה למועצת.

קשר.

אדם, כל יגיש בעיתון התכנית של פרסומה תאריך למן יום וחמישה עשרים במשך (1).7
מגדלי אל מקושר והוא ,5 פסקה לפי פריהדר, כמשלח המועצת מאת זמני אישור שהשיג
שבה למועצת בקשה פריהדר, כמשלח המועצת מאת סופי אישור להשיג ורוצה הדרים
המועצת, במשרדי להשיגו שאפשר מיוחד, בטופס תהיה נקשה ואותה סופי, אישור יבקש

והוא יכיל את הפרטים הנדרשים למילואו של אותו טופס כהלכה.
אחר ומילא פריהדר, כמשלח המועצת מאת סופי אישור על בקשה שהגיש אדם כל (2)

קביעותיה של פסקתמשנה (1), יהיה זכאי לקבל אותו אישור סופי, אם 
מגדליהדרים אל הוא מקושר  שיתופית אגודה שאינו פריהדר משלח של במקרה (א)
פחות אינו שטחם וכלל רכושם, שהם בתוספת, הרשום פריהדר נושאים פרדסים בגין
של דעתה להנחת  בנקאית ערבות למועצת והמציא מטריים, דונמים 1,500 מכדי
אלפים חמשת או האמור, השטח מכלל מטרי דונם כל בגין אחד פונט בסך  המועצת

פונטים, הכול לפי הסכום הקטן יותר ;
נושאים פרדסים בגין מגדליהדרים אל היא מקושרת  שיתופית אגודה של במקרה (ב)
דונמים 1,250 מכדי פחות אינו שטחם וכלל רכושם, שהם בתוספת, הרשום פריהדר
בסך  המועצת של דעתה להנחת  בנקאית ערבות למועצת המציאה והיא מטריים,
חמש מאות מיל בגין כל דונם מטרי מכלל השטח האמור, או חמשת אלפים פונטים,

יותר. הקטן הסכום לפי הכול

סופי. אישור

קמוצות) וגימל (למ"ד בפלגה בין סופית שנתאשרו משלחים משניםעשר יותר היו (1).8
שניים מכל לדרוש המועצת רשאית מגדליההדרים, ציבור של היהודית בפלגה ובין הערבית
שלושים במשך  יחדיו שיתחברו פלגה, מאותה סופית שנתאשרו המשלחים מן יותר או

מועצה של כוחה
לדרוש ממשלחים
שנתאשרו סופית
להתחבר יחדיו.



מבחינת מוכשר שיהיה לגוף  בעיתון הזאת התכנית של פרסומה מתאריך יום וחמישה
המשלחים של מספרם עם ביחד גופים אותם של שמספרם באופן חוזים, לעשות החוק
שנתאשרו סופית באותה פלגה, והמועצת לא דרשה מהם להתחבר יחדיו, לא יעלה על

שניםעשר.
(2) כל גוף המורכב משני משלחים שנתאשרו סופית או טיותר משניים, שהתחברו יחדיו
להתחבר ממנו דרשה לא והמועצת סופית< שנתאשר משלח וכל ,(1) לפסקתמשנה בהתאם
פריהדר". להספקת מאושר "קבלן  הזאת התכנית של לצרכיה  קרויים יהיו כנ"ל,
לפסקת בהתאם סופית, שנתאשרו המשלחים מבין ויותר שניים כל של התחברותם (3)
מגדליההדרים ובין סופית שנתאשרו משלחים אותם שביו היחסים על תשפיע לא ,(1) משנה

כסדרם. מקושרים הם שאליהם
(4) המועצת לא 

ולא כלשהוא' בתוספת רשום פריהדר בגין 4 סעיף לפי כלשהיא תעודתהיתר תעניק (א)
(ב) תמליץ על הענקת רשיוןיצוא כלשהוא בגין פריהדר רשום בתוספת, ולא

בידי שסודרה, בתוספת, רשום הדר פריי של כלשהיא במכירה כלשהוא חלק תקצה (ג)
המועצת,

פריהדר. להספקת מאושר קבלן שאינו כלשהוא' לאדם
פרדסים. 9. לשם קביעת הכמויות של פריהדר הרשום בתוספת, שאותן צריכים למסור קבלניםסוני

נערכו שבגינם הפרדסים, כל יחולקו הזאת, התכנית לפי פריהדר להספקת מאושרים
הסכמיקשר בין מגדליהדרים ובין משלחים שנתאשרו סופית, לסוגים הבאים, דהיינו:
בשנת והדיג החקלאות מחלקת של פירות מפקחי גמלו שלהם פרדסים, הכולל א', סוג (א)

1945 מ41/2 עד 6 נקודות מן ה15;
(ב) סוג ב', הכולל פרדסים, שלהם גמלו מפקחי הפירות האמורים בשנת 1945 מ61/4 עד

71/2  נקודות מן ה15;
(ג) סוג ג', הכולל פרדסים, שלהם גמלו מפקחי הפירות האמורים בשנת 73/4 1945  נקודות,

ה15. מן מזה, יותר או
מאושרים קב5נים
להספקת פריהדר

אחר ימלאו
הוראותיה של

המועצת.
פרי שלי כמויות

בתוספת הרשום הדר
שיש לספקן לכל

קבלן מאושר
להספקת פריהדר.

לכך, המועצת שיעדתהו לאדם או למועצת, יספק פריהדר להספקת מאושר קבלן כל .10
המועצת שתהיה מקום, ובאותם זמן באותו בתוספת הרשום פריהדר אותו של כמות אותה

פריהדר. להספקת מאושר קבלן לאותו שבכתב בהוראות לנקבם עשוייה

 10 פסקה לפי  המועצת רשאית שעליה בתוספת, רשום פריהדר של הכמות .11
כלשהוא חוזה לכלא כדי אותה, שיספק פריהדר להספקת מאושר קבלן לכל הוראה ליתן

הבאות: לקביעות בהתאם תיקבע באמצעותה, או המועצת בידי פרי אותו למכירת

(א) לכל קבלו ערבי או יהודי מאושר להספקת פריהדר תיגמלנה  בגין כל דונם מטרי
מגדליהדר אל מקושר הוא שבגינו בתוספת, הרשום פריהדר הנושאים פרדסים של
לטבלה בהתאם מטרי דונם לכל אחדות מנות או אחת מנה  כסדרם יהודים או ערבים

: הבאה
(1) מקום שהפרי הוא מתנובת פרדס בסוג א', מנה אחת לכל דונם מטרי ;
(11) מקום שהפרי הוא מתנובת פרדס בסוג ב', שתי מנות לכל דונם מטרי ;

(111) מקום שהפרי הוא מתנובת פרדס בסוג ג', ארבע מנות לבל דונם מטרי :
התכנית של פרסומה מתאריך יום ארבעים במשך  למועצת יגישו אם כי בתנאי
מן ובין הערבית הפלגה מן בין פריהדר, להספקת מאושרים קבלנים  בעיתון הזאת
ערביים מגדליהדרים מקושרים שאליהם מגדליההדרים, ציבור של היהודית הפלגה
בכלל המאה מן אחוזים וחמישה משבעים פחות לא בגין העניין, לפי הכול יהודיים, או
שבגינם בתוספת, הרשום פריהדר הנושאים פרדסים של המטריים הדונמים מספר
לפי הכול היהודיים, או הערביים פריהדר, להספקת המאושרים הקבלנים כל מקושרים
להספקת המאושרים הקבלנים מן ואחד אחד לכל אחר באופן מנות לגמול הצעה העניין,
פריהדר, היהודיים והערביים, הכול לפי העניין, תהיה המועצת רשאית להחליט 



של בהסכמתם  או הצעה, לאותה בהתאם מנות אותן לגמול  עיניה ראות לפי
הצער, לאותה בהתאם  הצעה אותה שהציעו פריהדר להספקת המאושרים הקבלניט
מתפרסמת החלטתה על והודעה כך, המועצת תחלים ואם המועצת, אותה ששינתה כפי
בעיתון, תיגמלנה אותן מנות כך, החל מתאריך פרסומה של אותה הודעה בעיתון, או
באותה אותו וליקוב לקבעו עשוייה המועצת שתהיה יותר מאוחר תאריו מאותו החל

הודעה ;
(ב) כמות האשכוליות, הלימונים, תפוחיזהב הוולנסיה או תפוחיזהב שמוטי, שאותה יכולה
מתכונתה תהיה כאמור, לספק פריהדר להספקת מאושר קבלו לכל להורות המועצת
(הפרופורציה שלה) לכלל כמותם של אשכוליות, לימונים, תפוחיזהב ואלנסיה או תפוחי
כדי לספקה, צריכים ביחד פריהדר להספקת המאושרים הקבלנים שכל שפוטי, זהב
להספקת מאושר קבלן לאותו אותן שגמלו המנות, כמתכונת  כנ"ל חוזה כל למלא
הקבלנים לכל אותן שגמלו המנות, מספר לכלל (א), לפסקתמשנר. בהתאם פריהדר,
או ואלנסיה תפוחיזהב לימונים, אשכוליות, בגין ביחד פריהדר להספקת המאושרים

(א). לפסקתמשנה בהתאם  העניין לפי הכול  שמוטי תפוחיזהב
לו שנתנה כלשהן, הוראות אחר מלמלא החדל פריהדר, להספקת מאושר קבלן כל .12
עצמה על המועצת שקיבלה קיבולת, כל מלהשלים החדל או ,10 פסקה לפי המועצת
באחריותו לפגוע ובלי האמור, חדלונו בתוצאת הבאים נזק או הפסד לכל אחראי יהיה בשמו,
או לבצע זכאית המועצת תהיה  פריהדר להספקת מאושר קבלן אותו של האמורה
להשלים, או לגרום לביצוען או להשלמתן של אותן הוראות או קיבולת, ואם היא עושה כן,
ובתוצאתה של אותה עשייה באים הפסד או נזק או הפרש במחיר, יהיה אותו קבלו מאושר

במחיר. הפרש או נזק הפסד, אותם למועצת להחזיר חייב פריהדר להספקת

קב5! של אחריותו
להספקת מאושר

פריהדר לכל הפסד,
נזק וכו'.

מקושרים, הם שאליהם סופית, שנתאשרו משלחים ובין מגדליהדרים בין היחסים .13
הכאות: הקביעות לפי יתכלכלו הזאת התכנית בביצוע

פרדסו, עצי שעל בתוספת הרשום פריהדר כל המשלח של לרשותו יעמיד המגדל (א)
בעקיפים, ובין במישרים בין אחר, באופן מרשותו יעביר ולא ימכור ולא יקטוף ולא

המשלח. של בכתב המוקדמת בהסכמתו אלא פרי, אותו של ,חלק שום
המגדל של פריו את אחר, באופן מרשותו להעביר או למכור, זכאי יהיה המשלח (ב)

לזמן. מזמן המועצת שתקבעם במחירים
כלליים סידורים והוצאות שירותיו תמורת כוללים בתגמולים  למשלח ישלם המגדל (ג)
בקשר אל הפקתו, ממכרו, או שיווקו של פריו של המגדל, דמיעמילות שלא יעלו 

(1) מקום שהפרי ארח בתיבות  על 50 מיל התיבה ;
מהם. חלק או קילוגראם 1,000 לכל מיל 750 על  בתיבות ארוז אינו שהפרי מקום (11)

מאת בכתב הוראות פריהדר, להספקת מאושר קבלן שהוא משלח, שקיבל מקום (ד)(1)
הרשום כלשהוא פריהדר של כלשהיא כמות לספק  10 פסקה לפי  המועצת
בתוספת, ידרוש מכל מגדל, המקושר אליו בגץ אותו פריהדר הרשום בתוספת, שיספק
לו, וכל מגדל כזה יהיה זכאי לספק  לאותו משלח, כמות שמתכונתה לכמות
מגדל לאותו גומלים שהיו המנות, מספר שבין כמתכונת היא ראשונה שנזכרה
להספקת מאושר קבלן מגדל אותו היה אילו ,11 פסקה של (א) לפסקתמשנה בהתאם
לאותו המקושרים המגדלים לכל גומלים שהיו המנות, מספר כלל ובין פריהדר,
,11 פסקה של (א) לפסקתמשנה בהתאם בתוספת, הרשום פריהדר אותו בגין משלח

פריהדר. להספקת מאושר קבלן מגדלים מאותם אחד כל היה אילו
(11) מקום שמשלח הוא אחד משני משלחים או יותר שנתאשרו סופית, והתחברו יחד
הרשום כלשהוא פריהדר של הכמות תהיה ,8 פסקה של (1) לפסקתמשנה בהתאם
כדי לכך, המועצת שיעדתהו אדם לכל או למועצת, יספק משלח שאותו בתוספת,
סופית, שנתאשרו יותר או משלחים שני מאותם שנתכוננן המאושר, הקבלן שיוכל
כמות לספק  10 פסקה לפי המועצת מאת שקיבלן שבכתב' ההוראות אחר לפלא
שאותו לכמות, שמתכונתה כמות בתוספת, הרשום כלשהוא פריהדר של כלשהיא
המנות מספר שביו כמתכונת כנ"ל, לספקה נדרש פריהדר להספקת מאושר קבלן

המכלכלות קביעות
יחסים בין מגדלי

הדרים ובין
שנתאשרו משלחים

סופית.



שהיו גומלים לאותו משלח בהתאם לפסקתמשנה (א) של פסקה 11, אילו היה אותו
משלח קבלן מאושר להספקת פריהדר, ובין כלל מספר המנות שהיו גומלים לכל אותם
משלחים שנתאשרו סופית יחדיו בהתאם לפסקתמשנה (א) של פסקה 11, אילו היו
בתוספת, הרשום פריהדר אותו של והכמות פריהדר, להספקת מאושרים קבלנים
זכאי יהיה ושאותה לו, שיספקנה אליו המקושר מגדל מכל כזה משלח ידרוש שאותה
כאילו (ד)(1), לפסקתמשנה בהתאם תיקבע משלח, לאותו לספק כזה ומגדל מגדל כל
היה אותו משלת קבלו מאושר להספקת פריהדר, וכאילו היתה הכמות שאותו משלח
המועצה שיעדתהו אדם לכל או למועצת,  הזאת פסקתהמשנה לפי  לספק נדרש
מאת שקיבלן שבכתב להוראות בהתאם לספקה נדרש משלח שאותו הכמות לכך,

.10 פסקה לפי המועצת
לאפשר כדי מספיק אינו מגדל, של כלשהוא, שבפרדס בתוספת, הרשום פריהדר אם (ה)
מקצתה,, או כולה בתוספת, הרשום פריהדר של כלשהיא כמות למשלח לספק למגדל
פרט  זכות למגדל נודעת תהיה (ד), לפסקתמשנה בהתאם לספקה זכאי שהמגדל
לדרוש  הפרדס של 1946/47 יבול את קנותו עקב מגדל זכות לו רכש שבו למקרה
הרשום פריהדר של הכמות, מן חלק אותו או הכמות, כל את שיקבל בכתב, המשלח מן
לא משלח. אותו אל המגדל מקושר שבגינו מגדל, אותו של אחר פרדס מכל בתוספת
המשלח ממנו דרש מאז שעות וארבע עשרים במשך זכות באותה המגדל השתמש
אותו או הכמות, כלל את לקבל בןחורין המשלח יהיה האמור, הפרי את לספק בכתב
המקושרים האחרים המגדלים מכל בתוספת רשום פריהדר של כמות, מאותה חלק
שניקב באופן שתיקבענה מתכונות לפי בתוספת, רשום פריהדר אותו בגין אליו

(ד). בפסקתמשנה
כל את יזמין מגדליהדרים, של שיתופית אגודה שאינו סופית, שנתאשר משלח כל (ו)(1)
מארבעה, יותר ולא מגדלים, שני לפחות מביניהם לבחור אליו המקושרים המגדלים
שיהוו יחד עמו ועד אשר ייקרא "ועדהשגחה", ותפקידו יהיה ליישב בדרך שלום
כל לידו יקבל המשלח כי ולהבטיח אליו, המקושר מגדל כל ובין שבינו סכסוכים כל
לפסקת בהתאם למשלח לספקה זכאי המגדל אשר בתוספת, הרשום פריהדר של כמות
בהתאם המשלה יחלקם בתוספת הרשום פריהדר מממכר דמיהפדיון וכי (ד), משנה
לדרוש זכאי יהיה ועדההשגחה אליו. המקושרים השונים המגדלים בין הזאת לתכנית

הזאת. התכנית מן הנובעים העניינים בכל מומחים בעצת
שיכלול דיןוחשבון, למועצת המשלח יעביר ועדההשגחה של התכוננותו לאחר מיד (11)

האמור, ועדההשגחה את המהווים החברים של וכתובותיהם תיאורם שמותיהם, את
ויהיה חתום כהלכה בידי החברים האמורים.

יועבר ומשלה, מגדל בין כלשהוא סכסוך ליישב ועדההשגחה בידי עלה לא (111)
לשיווק המועצת של היו"ר ימנה, או מינה, שאותה בוררים, למועצת האמור הסכסוך

סופית. תהיה בוררים מועצת אותה של והכרעתה פריהדר,

(ז) למשלח תהיה נודעת הזכות לדחות (דל"ת פתוחה)  באישורו של ועדההשגחה 
בתוספת, הרשום פריהדר של ממנו, כלשהוא חלק או כלשהיא, כמות כלל קבלת .

קבל זכות, באותה ישתמש אם אך (ד), לפסקתמשנה בהתאם לו לספקם זכאי שהמגדל
יקבל לאחרמכן אותם כלל הכמות, או חלק ממנו, שקבלתם דוחתה.

שאישר כלשהיא, מיוחדת סיבה בגלל  כלשהוא בזמן המגדל מן המשלת דרש לא (ח)
לספקה זכאי שהוא בתוספת, הרשום פריהדר של כמות כל לספק ועדההשגחה, אותה
המגדל יהיה בפרדסו, המגדל בידי מצוי פרי ואותו (ד), לפסקתמשנה בהתאם למשלח
או בתוספת, רשום פריהדר של הכמות כלל בגין הסיבולת בחלוקת להשתתף זכאי
אותה כלל ואולם מפרדסו, אותם סיפק כאילו העניין, לפי הכול  ממנה חלק אותו
המשלח. של לרשותו יישארו ממנו, חלק אותו או בתוספת, רשום פריהדר של כמות,

למשלח, נודעת תהיה המגדל, של פריו את ומעביר אורז מסווג, קוטף, המשלח אם (ט)
ראות לפי  נכון שיראהו פרי אותו לברור הזכות לפועליו וגם/או לסוכניו
העברה או אריזה סיווג, קטיף, עקב שייגרם נזק או הפסד בכל תישא והסיבולת עיניהם,



אותו בגין הסיבולת בחלוקת להשתתף הזכות נודעת תהיה ולמגדל הפרי, של לקויים
נזק. או הפסד באותם זו נשאה לא כאילו פרי,

(י) למגדל תהיה נודעת הזכות ליטול את ה"ברארה" ולעשות בה כרצונו על חשבונו
עצמו. הוא

של דמיפדיונן את בנפרד בהם וירשום נאותים, ספריחשבונות ינהל המשלח (יא)
יעמדו האמורים וספריהחשבונות בתוספת, הרשום פריהדר של השונים הזנים מכירות

לבדיקתו של ועדההשגחה במשך כל שעותעסק מסתברות.
(יב) דמיהפדיון ממכירת פריהדרם הרשום בתוספת של כל המגדלים, המקושרים אל
הפרי, של והעברתו אריזתו סיווגו, קטיפו, יציאות של ניכויים לאחר  יהוו המשלח,
ודמיהעמילות המשתלמים למשלח בהתאם לפסקתמשנה (ג)  סיבולת, הנקראת בזה
בה להשתמש רשאי יהיה והמשלח בבנק, מיוחד בחשבון שתושלש "הסיבולת", בשם

עצמו. הוא בסיכונו בפעולותיו
ממכירות דמיהפדיון חלוקת תבוצע (ח) פסקתמשנה של לקביעותיה כפיפות מתוך (יג)
בין הסיבולת, של לזכותה זקופים שיהיו בתוספת, הרשום פריהדר של השונים הזנים
הפרי משקל וגם/או התיבות מספר מתכונת לפי המשלח אל המקושרים המגדלים כל

מגדל. מכל שהושג
שלישית. תוספת

.(2)6 סעיף

מועצת לשיווק פריהדר.
למכירה. או להפקה תעודתהיתר

מס'

.(1946 פריההדר, שיווק פקודת לפי (הוצאה
פריהדר, לשיווק המועצת מאת בזה מורשה מ

(כתובת)
שנקבעו: הדמים את ששילם לאחר

ל להפיק
הפקה לשם רוממותו הוד לחילות למכור
: להלן הנקובה פריההדר כמות את

ארוזים/ות של תיבות (1)

(2)................... קילוגראמים של...............  , שאינם/ן ארוזים/ות בתיבות
בתנאי שמחיר המכירה לא יפחת מכדי......... פונט ה................ וכי

 דהיינו הבאים, הסכומים פריהדר לשיווק למועצת ישולמו
(1) 25 מיל בגין כל תיבה של.............. ארוזים/ות בתיבות ; וכן

(11) 500 מיל בגץ כל 1,000 קילוגראמים, או חלק מהם של............ שאינם/ן ארוזים/ות
בתיבות,

להשתלם עשויים שיהיו כספים, כל של  פריהדר לשיווק למועצת  לתשלומם כערובה
פסקה מרמזת שעליהם במחיר, הפרש או נזק הפסד, אותם כל בגץ פריהדר לשיווק למועצת

.1946/47 פריהדר, לשיווק התכנית של 12

תעודתהיתר זו תקפה יפה לתקופה שמיום   ועד יום
פונטים. ששולמו הדמים

פקיד המוציא את תעודתההיתרתאריך
בשם מועצת לשיווק פריהדר.

(הערה:  תעודתההיתר הזאת אינה פוטרת את המחזיק בה משום חיוב להשיג רשיון הפקה,
בחוק). נדרש שהדבר מקום



רביעית. תוספת
.(1)6 (סעיף

דמיםסוג תעודת היתר

תעודתהיתר להפיק, או למכור לחילות הוד רוממותו
 בתוספת הרשום פריהדר כל הפקה, לשם

בתיבות ארוז (א)
בתיבות ארוז שאינו (ב)

התיבה פילים שני
מהם. חלק או קילוגראמים 1,000 לכל מיל ארבעים

15 באבגוסט, 1946.
קאנינגהאם ג. א.


