
פקודת שיווק פריהדר,
.1947 לש' 41 מס'

בהן הכרוכות ותכליות עליו, השליטה ואת פריהדר של שיווקו הסדרת את להתקין הבאה פקודה
אליהן. וקשורות

לאמור: שלה, היועץ הוועד של בעצתו (א"י), לפלשתינה העליון הנציב בידי יוחק חוק
1947.שם קצר. פריההדר, שיווק פקודת תיקרא הזאת הפקודה .1

פירוש. הזאת בפקודה .2

המרים וכל מסמרים חישוקים, נייר, לתיבות, לוחות כל כוללים "חמריאריזה"
אחרים, המשמשים בתהליך אריזתו של פריהדר ליצוא ;

מכדי פחות שאינו פריהדר פרדס בעל שהוא אדם מובנו פריהדר" "מגדל
דונמים! שלושה

"מועצת'' מובנה המועצת לשיווק פריהדר, שאותה מינה הנציב העליון ;
"משלח" כולל קבלן מאושר לפריהדר;

> כולה או בעיקרה פריהדר, הנטועה קרקע מובנו פריהדר" "פרדס
"פריהדר" מובנו כל פרי ממין ההדרים ;

"פריהדר הרשום בתוספת" מובנו פריהדר כלשהוא הנקוב בתוספת הראשונה ;
(2) בסעיףקטן כנזכר לפריהדר מאושר קבלן מובנו לפריהדר" מאושר "קבלן

של הסעיף 8 מן התכנית ;
השנייה, בתוספת הרשומה ,1947/48 פריההדר לשיווק התכנית מובנה "התכנית"

כפי שתתוקן מזמו לזמן, וכל תכנית העשוייה לבוא במקומה.
כוחותיה

של המועצת.
 כוח נודע יהיה למועצת .3

הרשום פריהדר של 1947/48 יבול של לשיווקו תכנית ולכפות לערוך (א)
המועצה, רשאית  כוח אותו של בכללותו לפגוע בלי  וכן בתוספת,

 תכנית אותה באמצעות

הרשום פריהדר משלחי בשם  דעתה שיקול לפי עצמה על לקבל (1) .

בתוספת  כל קיבולת ליצואו או לממכרו של כל פריהדר הרשום בתוספת;
(01 לפקח על מחירי פריהדר הרשום בתוספת ולהסדירם ;

(111) לפקח על רישומם של משלחי פריהדר הרשום בתוספת ולהסדירו ;



(IV) להתקין ולהסדיר את זכויותיהם וחובותיהם של משלחי פריהדר ושל
הרשום פריהדר של לממכרים וגם/או לייצואים ביחס. פריהדר מגדלי

בתוספת;

סיווגו, קטיפה אל בזיקה למשלחים מגדלים בין היחסים את להגדיר (7)
בדבר ולהתקין בתוספת, הרשום פריהדר של ושיווקו העברתו אריזתו,

למשלחים: מגדלים בין כלשהוא סכסוך של יישובו
 כי בתנאי

יהיו השנייה, בתוספת הרשומה ,1947/48 פריההדר, לשיווק התכנית (א)
ותעמוד הזה, הסעיף לפי המועצת ערכה שאותה כתכנית אותה רואים
תערוך שאותה בתכנית תופקע או תשונה ועדאשר אלאאם בתקפה,

המועצת לפי הסעיף הזה ;
הזאת הפקודה של לכניסתה קודם המועצת עשתה שאותו פעל, כל (ב)
רואים יהיו התכנית, של לקביעותיה בהמשך נעשה כי בו ומיומר לפעולה,

 אותו כאילו נעשה בהתאם לקביעותיה של התכנית ;
להפקה להם למכור כדי קונים עם הסכמים לערוך משלחים מאת לדרוש (ב)
המועצת יהיו שעליהם ותנאים, דברים אותם לפי בתוספת, הרשום פריהדר
להחליף, משלחים מאותם ולדרוש ביניהם, להסכים עשויים קונים ואותם
ואותם המועצת יהיו שעליו אופן, באותו ותנאים דברים אותם לתקן או לשנות,

ביניהם; להסכים עשויים קונים
כל ולבטח להחסין להעביר, לייצר, לארץ, מחוצה ואם בארץ אם לקנות, (ג)
חמריאריזה, לטפל בהם בידים ולמכרם, באותן כמויות, באותם מחירים

ובאותם זמנים שתהיה המועצת עשוייה להחליט עליהם מזמן לזמן ;
כדי נחוצים, לראותם עשוייה המועצת שתהיה סידורים, אותם להתקין (ד)
להספיג ניירעטיפה לפריהדר בדיפיניל או בכל המרים משמרים אחרים;

שתהיה אמצעים, ובאותם אופן באותו פריהדר של לפיעולו סידורים להתקין (ה)
המועצת עשוייה לראותם נחוצים לתכלית מניעת רקבונו של אותו פריהדר;
כדי נחוצים לראותם עשוייה המועצת שתהיה חמרים, אותם כל לרכוש (ו)

להדביר או למנוע ריקבון פריהדר;
לראותה עשוייה המועצת שתהיה כזאת, מוסדה כל להתקין או לקנות לשכור, (ז)

נחוצה כדי להדביר או למנוע ריקבון פריהדר ;
(ח) לחכור ולשכור כל קרקע או בניינים, הדרושים למועצת לשם החסנתם או
ריקבון של מניעתו או הדברתו לשם או כלשהם, חמריאריזה של האסמתם

פריהדר ;
עמדה שבהן בהוצאות, חלק אותו לפריהדר מאושר קבלן מכל להיפרע (ט)
הפסקאות לפי בכוחותיה שימושה אל בזיקה לה, שנגרם בהפסד, או המועצת,
המועצת תהיה ככלאשר הזה, הסעיף של ו(ח) (ז), (ו), (ה), (ד), (ג), (ב),

עשוייה לקבוע מזמן לזמן באישורו של הנציב העליון:
בבנק, בחשבון המועצת תשלישם כן שנתקבלו כספים שכל בתנאי
הוצאות אותם של לפרעונם המועצת בידי וישמשו העליון, הנציב יאשר שאותו

והפסדים, לרבות מלווה כלשהיא שהושגה בזיקה אל כך;
חלק אותו  קונים של תביעותיהם סיפוק לתכלית  זמני באופן לעכב (י)
המועצת שתהיה לתכנית, בהתאט ושולם שנמכר פריהדר, של מכירות מפדיון

עשוייה לקבעו; 



.

עלול המועצת שלדעת סכום אותו פריהדר של מאושר קבלן מכל לגבות (כ)
פריהדר של מאושר קבלן לכל כלשהוא סכום לשלם כדי להידרש, הוא
סכום כל ולשלם במקומה, הבאה פסקה לכל או התכנית של 10 לפסקה בהמשך

פריהדר: של מאושר קבלן לאותו כזה
בבנק, לחשבון המועצת תשלישם כן, שניגבו כספים שכל בתנאי
או סכום אותם לתשלום המועצת בידי וישמש העליון, הנציב יאשר שאותו

סכומים;
הנציב יאשר שאותו אדם; כל מאת או הממשלה מאת זמן בכל ללוות, (ל)
באישורו לקבעם עשוייה המועצת שתהיה ותנאים, דברים באותם העליון,
בכוחות, השימוש אל בזיקה למועצת דרוש שיהיה סכום כל העליון, הנציב של
הזה: הסעיף של ו(ח) (ז) (ו), (ה), (ד), (ג), (ב), בפסקאות לה שהוענקו

 כי בתנאי
בבנק, לחשבון המועצת תשלישם כן, לוותה שאותם כספים, כל 0)
תכליות, לאותן ורק אך המועצת בידי וישמשו העליון, הנציב יאשר שאותו

שלשמן לוותה אותם כספים;
שהוענקו בכוחות, השימוש. אל בזיקה המועצת לוותה שאותם כספים, כל (11)

של מכירתם מדמיפדיון יסולקו הזה, הסעיף של ו(ד) (ג) בפסקאות לה
מיום המתחילים החדשים, שניםעשר תקופת במשך שנתממשו חמריאריזה,
ששולם למחיר השווה סכום כי הכלל מן זה ביוצא ,1947 באבגוסט, אחד
לה שנמסרו או לה, נמסרו לא אך המועצת בידי שנקנו חמריאריזה תמורת
מיום המתחילים החדשים שניםעשר תקופת במשך עלידה, נמכרו לא אך
חמריאריזה, אותם של מכירתם מדמיפדיון יסולק ,1947 באבגוסט, אחד
הנזכרת תקופה אותה שלאחר החדשים שניםעשר בתקופת שנתממשו .

אלה. דמיפדיון שיספיקו במידה בראשונה,

ביצוא צמצום
פריהדר וממכרו.

מצורפים תנאים
לתעודתהיתר.

 המועצת מן להבדיל אדם, שום .4

עשרה על יעלה לא הנקי שמשקלן בחבילות מבדואר (להבדיל יפיק לא (א)
בהתאם אלא בתוספת, הרשום פריהדר כל להפקה, ימכור ולא קילוגראמים),
של ולתנאיה לדבריה ובהתאם הרשאתה ומכוח התכנית, של לקביעותיה
העניקה שאותה להפקה"), "תעודתהיתר להלן (הקרוייה תעודתהיתר

המועצת;

(להבדיל בתוספת הרשום פריהדר שאינו כלשהוא, פריהדר יפיק לא (ב)
מכוח אלא קילוגראמים), עשרה על יעלה לא הנקי שמשקלן בחבילות מבדואר
שאותה להפקה"), "תעודתהיתר להלן (הקרוייה תעודתהיתר של הרשאתה

המועצת. העניקה

הקודם, בסעיף הנדרשת להפקה, תעודתהיתר כל להעניק רשאית המועצת (1).5
למצוא עשוייה המועצת שתהיה מיוחדים, או כלליים תנאים לאותם כפיפות מתוך
ותנאי תנאי כל אחרי ימלא תעודתהיתר באותה המחזיק והאדם להטילם, לנכון

כן. שהוטל
רשאית ,(1) סעיףקטן לפי למועצת שהוענק הכוח, של בכללותו לפגוע בלי (2)

: מקצתם או כולם הבאים, העניינים בדבר תנאים להטיל המועצת
להפיק כלשהוא אדם רשאי שאותה בתוספת, הרשום פריהדר כל של כמותו (א)
כלשהיא> נקובה תקופה במשך או כלשהוא אחד בזמן להפקה למכור או



בתוספת הרשום פריהדר כל למכור מותר שבוי הקבוע, או המינימאלי המחיר (ב)
נקובה תקופה במשך או כלשהוא אחד בזמן הפקתו לשם או הפקתו, בשעת

כלשהיא;
 דהיינו למועצת, הבאים הסכומים של תשלומם (ג)

 המופק בתוספת, הרשום פריהדר כל של ותיבה תיבה כל בגין מיל 25 (1)

או נמכר להפקה  בהיותו ארוז בתיבות ; וכן .
הרשום פריהדר כל של הם, חלק או קילוגראמים, 1,000 כל בגין מיל 500 (11)

בתיבות, ארוז כשאיננו  להפקה נמכר או  המופק בתוספת,
כלשהם, כספים בתשלום  נחוץ הדבר שיהיה במידה  שישמש כפיקדון,
אותם כל בגין משלח או מוכר כל מאת למועצת משתלמים להיעשות העלולים

התכנית. של 11 בפסקה מרומז שעליהם נזק, או הפסד

עלכך בכתב בקשה יגיש להפקה, תעודתהיתר להשיג הרוצה אדם, כל (1)6
הרשומים הדמים תשלום לאחר תוצא תוענק, אם תעודתהיתר., ואותה למועצת,
דמים, אותם לתשלום הדעת את מניחה ערובה עלסמך או הרביעית, בתוספת

למועצת. שתינתן
לתקופה בתתוקף תהיה המועצת, הוציאה שאותה ליצוא, תעודתהיתר (2)

השלישית. בתוספת הרשום בטופס ותיערך בה, הנקובה

על בקשה
תעודתהיתר
ודמים וטופס
המשתלמים.

המועצת. של מהכנסתה חלק יהיו למועצת, שישולמו תעודתהיתר, דמי כל דמי7. להיות
תעודתהיתר חלק

של מהכנסתה
המועצת.

 כן לעשותה טעם כל מתן ללא שהוא, זמן בכל  רשאית המועצת (1)8
את או תקפה תקופת את לשנות או להפקה, תעודתהיתר כל להתלות או להפקיע

להפקה. תעודתהיתר כל של תנאיה
המחזיק מיד ימסרנה להפקה, תעודתהיתר כל המועצת התלתה או הפקיעה (2)

המועצת. לידי בה

הפקעתן והתלייתן
של תעודותהיתר.

לתביעתם  יראה להפקה, תעודתהיתר בכל מחזיק הוא כי הטוען אדם, כל .9

תעודתהיתר אותה  עלכך המועצת הרשתה שאותו אדם, כל של או שוטר, כל של
זאת. התובע לאדם לבדיקה

חעודותהיתר
לבדיקה. תיראינה

פנקסים, ספרים, ינהל להפקה, תעודתהיתר הוענקה שלו ואדם, אדם כל .10

עדיום, וערוכים. נכונים מלאים, פרטים שיכילו אחרות, רשומות או חשבונות
ויראה להפקה, תעודתהיתר דרושה שלמענו בפריהדר עיסוקיו כל אל המתייחסים
לכל או שוטר לכל לבדיקה אחרות רשומות או חשבונות פנקסים, ספרים, אותם

תביעתם. עם עלכך, המועצת הרשתה שאותו אדם,

בניאדם ינהלו
ורשומות ספרים

אחרות.

תנאיה אחר או הזאת הפקודה של קביעותיה אחר המילוי את להבטיח כדי .11

בכל  רשאים מהם, השתמטות כל לגלות כדי או להפקה, תעודתהיתר כל של
ולבדוק אל להיכנס עלכך, המועצת הרשתה שאותו אדם, כל או שוטר כל  זמן
פרי כל הוחסן עליו או בו כי להאמין מסתברים טעמים להם יש שבגינו מקום כל
כל לבדוק הם רשאים ההיא ולתכלית פריהדר, בכל עוסקים עליו או שבו או הדר,
ידיעות כל להם להמציא אדם מכל ולדרוש עליו או מקום באותו שנמצא דבר
כדי נחוצות להיות והעשויות אדם, אותו של באחיזתו להיות העלולות ותעודות,

מילוי. אותו להבטיח

להיכנס כוח
ולבדוק.



יד לשים כוח
ולעכב.

עלכך, המועצת הרשתה שאותו כלשהוא, לאדם או כלשהוא לשוטר היו .12

קביעותיה שהופרו להאמין מסתברים נימוקים תפקידם, מכוח חובתם במילוי הפועלים
פרי אותו על ידם לשים רשאים יהיו כלשהוא, לפריהדר ביחס הזאת הפקודה של
הם חושדים אם ולעכבם, כלשהם אחרים דברים או תעודות ספרים, כל על וכן הדר

בגינה. משפטי משאומתן לכונן כדי הפרה, לאותה ראייה מכילים שהם בהם

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

או להפקה, תעודתהיתר מתנאי כלשהוא מפרתנאי (ב)

להפקה, תעודתהיתר בכל משתמש או להפקה תעודתהיתר כל משנה (ג)
תעודת כל כלשהוא אחר לאדם משאיל או כלשהוא, אחר לאדם שהוענקה
להשתמש או לשנותה כלשהוא אחר לאדם מניח או לו, שהוענקה להפקה היתר
או באחיזתו מחזיק או עורך או כלשהוא, אחר לאדם להשאילה מניח או בה,
כזאת לתעודתהיתר כלכך קרוב דמיון הדומה כלשהיא, תעודה בשליטתו

או לרמות, מחושבת שתהיה עדכדי
הזאת, הפקודה לפי שנתבעה כלשהיא תביעה אחרי מלמלא חדל (ד)

בעבירה: יאשם
הסעיףהקטן של (ג) פסקה על עבירה בשל בדינו אדם שום יחוייב שלא בתנאי
עשה כי נשפט, הוא שבפניו ביתהמשפט של דעתו הנחת כדי מוכיח הוא אם הזה,
לרמות כוונה וללא ומוצדקת מסתברת סיבה בגלל מואשם, הוא שבגינו הפעל, את

כלשהוא. אדם
משיתחייב צפוי, יהיה הזאת, הפקודה לפי בעבירה האשם כלשהוא, אדם (2)

 בדין
מס' 45 לש' 1939. 1939 השלום, בתימשפט שיפוט פקודת של קביעותיה לפי נשפט אם (א)

על יעלה שלא לקנס או חדשים שלושה על יעלה שלא לפרקזמן למאסר
או כאחד, וקנס מאסר לאותם או פונט מאה

הפרוצידורהפרק ל"ו. פקודת של קביעותיה לפי כתבהאשמה עליסוד נשפט אם (ב)
על יעלה שלא לפרקזמן למאסר  כתבהאשמה) עלפי (שפיטה הפלילית
וקנס מאסר לאותם או פונט, מאות חמש על יעלה שלא לקנס או שנים שלוש

כאחד.

כוחות. 14. המועצת רשאית להעביר לידי כל אדם את הכוחות והתפקידים, כולם אוהעברת
או שינויין התלייתן, הפקעתן, להענקתן, ביחס הזאת, בפקודה לה שהוענקו מקצתם,

להפקה. תעודותהיתר של מתוכנן שינוי

1947/48.תחולה. יבול של פריהדר כל על תחול הזאת הקפודה .15

ראשונה. תוספת
.(2 (סעיף

אשכוליות;
לימונים ;

תפוחיזהב שמוטי;
ואלנסיה. תפוחיזהב



שנייה. תוספת
.(2 (סעיף

.1947/48 פריהדר שיווק תכנית
שם.1. התכנית הזאת תיקרא תכנית שיווק פריההדר 1947/48.

2. בתכנית הזאת יהיו למונחים הבאים המובנים שבצדם, אם לא יחייב עניין
 אחר פירוש הכתוב

"ארצות רשומות בתוספת" מובנן ארץ כלשהיא הנקובה בתוספת החמישית ;
"הודעה" מובנה ההודעה למגדלי פריהדר ולמשלחיו שנתפרסמה בעיתון מס'

1589 מיום 19 ביוני, 1947 , בעמוד 533;
"ועד השגחה" מובנו ועד שנתכונן בהתאם לפסקתמשנה (ו) (1) של פסקה 12;
משלושה פחות שאינו פריהדר פרדס בעל שהוא אדם מובנו פריהדר" "מגדל

. דונמים;
כמשלח המועצת מאת סופי אישור שקיבל אדם מובנו סופית" שנתאשר .,משלח

פריהדר לפי פסקה 7;
,,הסיבולת" מובנה הסיבולת שנתכוננה בהתאם לפסקתמשנה (ל) של פסקה 12 ;

"ערבי" כולל לאיהודי;
"פרדס פריהדר" מובנו קרקע הנטועה פריהדר, בעיקרה או כולה ;

"קבלן להם לקרוא שיש בניאדם חבר או אדם מובנו לפריהדר" מאושר "קבלן
.8 פסקה של (2) לפסקתמשנה בהתאם לפריהדר" מאושר

פירוש.

החולה.3. התכנית הזאת תחול על כל פריהדר הרשום בתוספת מיבול 1947/48.

4(1) שום אדם, פרט למועצת, לא יפיק (להבדיל מבדואר, בחבילות שמשקלן
ארצות לכל בתוספת הרשום פריהדר שום קילוגראמים) עשרה על עולה אינו הנקי

בתוספת: הרשומות

של לאישורה כפיפות מתוך  רשאי הבריטי המזון מיניסטריון שיהיה בתנאי
בריטניה של המאוחדת לממלכה בתוספת הרשום פריהדר כל להפיק  המועצת

הצפונית. ואירלנד הגדולה

למיניסטריון להפקר. ימכור לא לפריהדר, מאושר קבלן שאינו אדם, שום (2)
בתוספת. הרשום פריהדר כל הבריטי המזון

הנחת כדי  להוכיח היכול לפריהדר, מאושר קבלן שאינו אדם, שום (3)
בתוספת הרשום פריהדר לכל יציב במחיר הזמנות השיג כי  המועצת של דעתה
לא המועצת, קבעה שאותו המינימום מן נמוכים שאינם במחירים ,1947/48 מיבול
קילוגראמים) עשרה על עולה אינו הנקי שמשקלן בחבילות מבדואר (להבדיל יפיק

בתוספת. הרשומה ארץ שאיננה ארץ, לשום בתוספת הרשום  פריהדר כל

כאלה, ממכר או יצוא בכל להשתתף זכאי יהיה לא פריהדר מגדל שום (4)
סופית. שנתאשר משלח אל מקושר יהיה ועדאשר אלאאם

ללא  להפקה ימסור ולא ימכור ולא יפיק לא לפריהדר מאושר קבלן שום (5)
שאינם בחמריאריזה בתוספת הרשום פריהדר כל  בכתב המועצת מאת רשות

המועצת. בידי שסופקו אלה

צמצום על יצוא
ממכר. או

כל בהסכםקשר יתקשר לא פריהדר, כמשלח לפעול הרוצה אדם, שום (1).5
זמנית. שנתאשר פריהדר משלח יהיה ועדאשר אלאעם כלשהוא, מגדל עם שהוא

זמני. אישור



(2) מקום שהוגשה למועצת, בגבולהזמן הנקוב בהודעה, בקשה  בטופס
בקשה, אותה אישרה והמועצת כזה, זמני אישור על  השישית בתוספת הרשום

זמנית. שנתאשר פריהדר כמשלח המבקש את רואים יהיו

בניקשר. רשימת המועצת מן שקיבל לאחר  פריהדר מגדל שמסר מקום (1).6
אדם שאותם אישרה זמנית במשלחי פריהדר וטופסקשר  את המקור של אותו
כפלו ואת להתקשר' רוצה הוא אליו אשר זמנית, שנתאשר המשלח לידי טופסקשר
אותו רואים יהיו בהודעה, הנקוב בגבולהזמן המועצת לידי  כהלכה המושלם
לצרכי משלח אותו אל כמקושר  7 פסקה של לקביעותיה כפיפות מתוך  מגדל

התכנית.

שהמציאה לאחר  פריהדר מגדלי של שיתופית אגודה שמסרה מקום (2)
מן שקיבלה ולאחר בהודעה, הנקוב בגבולהזמן חבריה, כל של רשימה למועצת
המועצת רשימה של בניאדם, שאותם אישרה המועצת זמנית במשלחי פריהדר,
אשר זמנית, שנתאשר המשלח לידי טופסקשר אותו של המקור את  וטופסקשר
למוצעת,  אגודה אותה בידי כהלכה המושלם כפלו ואת להתקשר, רוצה היא אליו
פריהדר מגדלי של שיתופית אגודה אותה רואים יהיו בהודעה, הנקוב בגבולהזמן
לצרכי משלח אותו אל כמקושרת  7 פסקה של לקביעותיה כפיפות מתוך 

תכנית.

לא פריהדר, מגדלי של שיתופית לאגודה חבר שהוא פריהדר, מגדל שום (3)
ועד אלאאם האמורה, השיתופית האגודה זולת אחר אדם כל אל עצמו את יקשר
והראה זה, למעשהו האמורה השיתופית האגודה של הכתובה הסכמתה את השיג אשר

למועצת. הסכמה אותה

את  בהודעה הנקוב בגבולהזמן  למועצת כלשהוא מגדל החזיר (4)

למצוא היה יכול לא כי בכתב הצהרה בצירוף שלו, טופסהקשר של והכפל המקור
המועצת רשאית עמילות; של בסיס על אליו להתקשר שירצה זמנית שנתאשר משלח
אל להתקשר זמנית שנתאשר כלשהוא ממשלח לדרוש  המגדל זאת ירצה אם 

עמילות. של בסיס על בדבר הנוגע המגדל

סופי. פסקהאישור לפי פריהדר, כמשלח זמני אישור המועצת מאת שהשיג אדם, כל (1).7
בתוספת הרשום בטופס בקשה  בהודעה הנקוב בגבולהזמן  למועצת והגיש ,5

 אם פריהדר, כמשלח סופי אישור לקבל זכאי יהיה השמינית,
מגדלי אל מקושר הוא  שיתופית אגודה שאיננו פריהדר, משלח במקרה (א)
להם, השייכים בתוספת, הרשום פריהדר של נושאיפרי פרדסים בגין פריהדר .

ערובה למועצת והמציא מטריים, דונמים 1,500 מכדי פחות אינו וכללשטחם
כל בגין אחד פונט של סכום כדי המועצת, של דעתה את המניחה בנקאית,
הסכום לפי הכול פונט, אלפים חמשת כדי או האמור, מכללהשטח מטרי דונם

הקטן יותר ;
בגין פריהדר מגדלי אל מקושרת היא  שיתופית אגודה של במקרה (ב)
וכללשטחם להם, השייכים בתוספת, הרשום פריהדר של נושאיפרי פרדסים
בנקאית, ערובה למועצת והמציאה מטריים, דונמים 1,250 מכדי פחות אינו
דונם כל בגין מיל חמשמאות של סכום כדי המועצת, של דעתה את המניחה
הסכום לפי הכול פונט, מאות וחמש אלפיים כדי או האמור, מכללהשטח מטרי

הקטן יותר.



 כן לעשותה טעם כל מתן ללא זמן, בכל  רשאית המועצה (2)
הפסקה של קביעותיה לפי שניתן פריהדר, משלח של אישורו את לבטל או להפקיע

הזאת,
שאותו בנק, מאת ללאתנאי התחייבות מובנה זאת, בפסקה בנקאית ערובה (3)
הערובה. ניתנת שעליו הסכום את דרישתה, לפי למועצת, לשלם המועצה, אישרה

הערבית בפלגה אם סופית, שנתאשרו משלחים משלושהעשר יותר היו 8.(נ)
משניים לדרוש המועצת רשאית פריההדר, מגדלי ציבור של היהודית בפלגה ואם
שניים, או יותר משניים, מבין המשלחים שנתאשרו סופית באותה פלגה, להתחבר
יחדיו  בגבול הזמן הנקוב בהודעה, או במשך אותו זמן אחר לאחרמכן שתהיה
המועצת עשוייה לקבעו  לגוף שיהיה מוכשר מבחינת החוק לעשות חוזים, באופן
שמספרם של אותם גופים ביחד עם מספר המשלחים שנתאשרו סופית באותה פלגה,

שלושהעשר. על יעלה לא יחדיו להתחבר המועצת דרשה לא שמהם
משניים, מיותר או סופית, שנתאשרו משלחים משנ? המורפב גוף, כל (2)

לא וממנו סופית, שנתאשר משלח וכל ,(1) לפסקתמשנה בהתאם יחדיו שהתחברו
דרשה המועצת להתחבר כן, יהיו קרויים "קבלן מאושר לפריהדר".

המשלחים מבין משניים, יותר או שניים, שניים של יחדיו התחברותם (3)
אותם בין היחסים על תשפיע לא ,(1) לפסקתמשנה בהתאם סופית, שנתאשרו

כסדרם. מקושרים הם שאליהם מגדליההדרים ובין סופית שנתאשרו משלחים
(4) המועצת לא 

או בתוספת, הרשום פריהדר כל בגין להפקה תעודתהיתר כל תעניק (א)
בתוספת, הרשום פריהדר ?ל של כלשהיא במכירה כלשהוא חלק תקצה (ב)

י המועצת, בידי שסודרה
לפריהדר,. מאושר קבלן שאיננו כלשהוא לאדם

כוחה של המועצת
 לדרוש ממשלחים
סופית שנתאשרו
יחדיו. להתחבר

המועצת יעדה שאותו לאדם או למועצת, ימסור לפריהדר מאושר קבלן כל .9

מקום, ובאותו זמן ובאותו בתוספת הרשום פריהדר אותו של כמות אותה לכך,
לפרי מאושר קבלן לאותו כתובות בהוראות אותם לנקוב עשוייה המועצת שתהיה

הדר.

מאושר קבלן
לפריהדר ימלא
הוראותיה אחר
של המועצת.

10. כמותו של כל פריהדר הרשום בתוספת, שהמועצת רשאית  לפי פסקה
9להורות כל קבלן מאושר לפריהדר למסור אותה, כדי למלא חוזה כלשהוא
הבאות: לקביעות בהתאם תיקבע באמצעותה, או בידיהמועצת, פרי אותו למכירת

(1) לכל קבלן מאושר לפריהדר, ערבי או יהודי, תיגמל מנה אחת על כל דונם
בתוספת, הרשום פריהדר של נושאיפרי פרדסים של מטרי דונם כל בגין מטרי,
מינתה שאותם נציגים, ושני והדייג החקלאות מחלקת של פירות מפקח אמדו שבהם
דונם, בכל פרי אותו של תיבות 15 מכדי פחות לא 1947 בשטח ינובו כי המועצת,
ואשר בגינו מקושר אותו קבלן מאושר לפריהדר אל מגדלי פריהדר ערבים או

כסדרם: יהודים
לגמול  בעיתון שתפורסם החלטתה לפי  רשאית המועצת שתהיה בתנאי,
או ,1947 באבגוסט, עשרה ביום  לה שתוגש כלשהיא להצעה בהתאם מנות
של היהודי או הערבי הציבור מבין לפריהדר מאושרים קבלנים בידי  לפניו
פרדסים של המטריים הדונמים כללמספר של רוב המייצגים פריהדר, מגדלי
מאותה הקבלנים. כל מקושרים שבגינם בתוספת, הרשום פריהדר של נושאיפרי

פריהדר כמויות
בתוספת הרשום

קבלן שימסרו
לפריהדר. מאושר



אותה שתתקן כפי הצעה לאותה בהתאם או פריההדר, מגדלי ציבור של פלגה
קבלנים. אותם עליה ויסכימו המועצה

ואלנסיה, תפוחיזהב או שמוטי תפוחיזהב הלימונים, האשכוליות, כמויות (א) (2)
לעיל, כאמור למסרן לפריהדר מאושר קבלן לכל להורות המועצה שיכולה
שמוטי תפוחיזהב לימונים, אשכוליות, של הכמויות כלל אל מתכונתן. תהיה
המאושרים פריההדר קבלני כל אותן למסור שצריכים ואלנסיה תפוחיזהב או
לעיל, כאמור כלשהוא חוזה למלא כדי שלו, ההדרים מגדלי ציבור שבפלגת
בהתאם לפריהדר, מאושר קבלן לאותו שנגמלו המנות, מספר כמתכונת
לפסקתמשנה (1), אל כלל מספר המנות, שנגמלו לכל קבלני פריההדר
לימונים, אשכוליות, בגין ההדרים מגדלי בציבור שלו הפלגה מן המאושרים
תפוחיזהב שמוטי או תפוחיזהב ואלנסיה  הכול לפי העניין  בהתאם

.(1) לפסקתמשנה

לכל להורות למועצת לה שמותר בתוספת, הרשום פריהדר של מכמותו (1) (ב)
כמותו תנוכה 2(א), לפסקתמשנה בהתאם למסרה לפריהדר מאושר קבלן
מאושר קבלן כל הפיק שאותה בתיבות, הארוז בתוספת, הרשום פריהדר של
שנוכתה והכמות בתוספת, הרשומות ארצות שאינן לארצות לפריהדר כזה
בפסקת שנקבעה המתכונת לפי מאושרים פריהדר קבלני כל בין תפולג כן

(א). (2) משנה

לפריהדר, מאושר קבלן לכל תשולם לעיל, כאמור ניכוי נעשה אם (11)

שמכמות פריהדר הרשום בתוספת שלו נעשה אותו ניכוי, הטבה של 50
מיל  בגין כל תיבה של פריהדר הרשום בתוספת שנוכתה כן  מתוך
קרן מיוחדת שתייסד המועצת מתרומות בשיעור של 50 מיל בגין כל תיבה
פריהדר קבלני יתרמו שאותם כן, שנוכתה בתוספת הרשום פריהדר של
והתפלוגות הניכוי לעיל. האמורה תפלוגת אותה נעשתה שלטובתם מאושרים
במארס, ו1 בפברואר 1 בינואר, 1 בימים המועצת בידי ייעשו לעיל האמורים

.1948

הרשום פריהדר של הכמות כלל את לפריהדר מאושר קבלן מסר (111)

את לעשות שאיאפשר כך למסור, המועצת לו הורתה שאותו בתוספת,
סכום מיוחדת לקרן לפריהדר מאושר קבלן אותו ישלם לעיל, האמור הניכוי
של בקירוב הממוצע שווייה על יבוסס ואשר המועצת, שתקבענו בשיעור
הסכום בתוספת. הרשומות לארצות שעה אותה המופקת פריהדר תיבת
המתכונת לפי המאושרים פריההדר קבלני כל בין יפולג כן שיתקבל

(א). (2) בפסקתמשנה שנקבעה

לכל להורות למועצה לה שמותר בתוספת, הרשום פריהדר של מכמותו (1) (ג) .
כל תנוכה 2(א), לפסקתמשנה בהתאם למסרה לפריהדר מאושר קבלן
לפרי כזה מאושר קבלן כל שהפיקה בתוספת, הרשום פריהדר של כמות
5 של שיעור כדי ולמצרים, לעברהירדן ללבנון, לסוריה, במצובר הדר
פרי קבלני כל בין תפולג כן שנוכתה והכמות כן, שהופקה הטונה תיבות
השתתפה שלא פריהדר מגדלי ציבור בפלגת האחרים המאושרים ההדר
שנקבעה מתכונת לפי ולמצרים, לעברהירדן ללבנון, לסוריה, יצוא באותו

(א). (2) בפסקתמשנה



האחרים המאושרים פריההדר קבלני וכל לפריהדר, מאושר קבלן מסרו (11)

פריההדר של כמותו כלל את פריהדר' מגדלי בציבור שלו הפלגה מן
לעשות שאיאפשר כך למסור, המועצת להם הורתה שאותו בתוספת, הרשום
מיוחדת לקרן לפריהדר מאושר קבלן אותו ישלם לעיל, כאמור הניכוי את
בקירוב הממוצע שוויין על יבוסס ואשר המועצת, שתקבענו בשיעור סכום
על בתוספת, הרשומות לארצות שעה אותה המופקות פרי תיבות חמש של
הסכום ולמצרים. לעברהירדן ללבנון, לסוריה, שהופקה פרי של טונה כל
האחרת הפלגה של המאושרים פריההדר קבלני בין יפולג כן שיתקבל

(א). (2) בפסקתמשנה שנקבעה מתכונת לפי פריההדר מגדלי בציבור

שנתנה כלשהן הוראות אחרי מלמלא החדל לפריהדר, מאושר קבלן כל (א) .11

עליה שקיבלה קיבולת, כל מלהשלים החדל או ,9 פסקה לפי המועצת לו
הפקודה, של 3 סעיף לפי המועצת, של כלשהן דרישות או בשמו, המועצת
לפגוע ובלי האמור, חידלונו עקב שיבואו נזק או הפסד לכל אחראי יהיה
זכאית המועצת תהיה לפריהדר, מאושר קבלן אותו של האמורה באחריותו
לבצע או להשלים  או לגרום כי תבוצענה או תושלם  אותן הוראות או
יהיה נזק, או הפסד כל באים כן עשייתה ובתוצאת כן עושה היא ואם קיבולת,
נזק. או הפסד אותם על המועצת את לפצות חייב לפריהדר מאושר קבלן אותו

הרשום פריהדר כל של כלשהוא לקונה המועצת שילמה שבו מקרה, בכל (ב)
הרשום פריהדר בגין פיצויים או דמינזק בדרך כלשהוא סכום בתוספת
ההסכם תנאי את תואם היה ולא קונה לאותו המועצת מסרה שאותו בתוספת,
שמסר לפריהדר, המאושר הקבלן יהיה קונה, אותו ובין המועצת בין הקיים
כל למועצת לשלם חייב הפקה, לשם למועצת בתוספת הרשום פריהדר אותו
אם לעיל, כאמור פיצויים או דמינזק בדרך המועצת שילמה שאותו סכום,

שלאכדין: נהג לפריהדר מאושר קבלן שאותו המועצת סבורה
מאושר קבלן לאותו תינתן כזה, סכום כל של תשלומו כפיית שלפני בתנאי

שלאכדין. נהג שלא להוכיח הזדמנות לפריהדר

המועצת של זכותה את ישלול לא (ב), בפסקתמשנה הכלול דבר, שום (ג)
.7 פסקה של (2) בפסקתמשנה לה שהוענקו בכוחות, להשתמש

אחריותו של
קבלן מאושר

לכל לפריהדר
נזק. או הפסד

אלא פריהדר, למשלח יבולו את לחלוטים מכר לא פריהדר שמגדל מקום .12

של בהוצאתה  היחסים יהיו עמילות, של בסיס על הוא לחשבונו ישווק כי סידר
התכנית הזאת לפועל  בין מגדלי פריהדר לבין משלחים שנתאשרו סופית,

: הבאות הקביעות לפי מתכלכלים מקושרים, הם שאליהם
עצי שעל בתוספת הרשום פריהדר כל המשלח של לרשותו יעמיד המגדל (א)
במישרים בין  אחרת בדרך מרשותו יעביר ולא ימכור ולא יקטוף ולא פרדסו,
של בכתב המוקדמת בהסכמתו אלא פרי, אותו של חלק שום  בעקיפים ובין

המשלח.

של פריו את אחרת, בדרך מרשותו להעביר או למכור, זכאי יהיה המשלח (ב)
לזמן. מזמן המועצת שתקבעם במחירים המגדל

סידורים והוצאות שירותיו תמורת כוללים בתגמולים  למשלח ישלם המגדל (ג)
דמיעמילות,  המגדל פרי של שיווקו או ממכרו יצואו, אל בזיקה כלליים

 על יעלו שלא

קביעות המכלכלות
יחסים שבין מגדלי

פריהרר ובין
שנתאשרו משלחים

סופית.



(0 מקום שהפרי ארוז בתיבות  50 מיל התיבה ;
חלק או הקילוגראמים 1,000 מיל 750  בתיבות ארוז אינו שהפרי מקום (11)

מהם.

בכתב הוראות לפריהדר, מאושר קבלן שהוא משלח, שקיבל מקום (1) (ד)
פריהדר כל של כלשהיא כמות למסור  9 פסקה לפי  המועצת מאת
פריהדר אותו בגין אליו המקושר מגדל, מכל ידרוש בתוספת, הרשום
לאותו למסור זכאי יהיה כזה מגדל וכל לידו, למסור בתוספת, הרשום
כמתכונת היא ראשונה הנזכרת כמות אותה אל שמתכונתה כמות משלח,
של (1) לפסקתמשנה בהתאם מגדל לאותו נגמלות שהיו המנות, מספר
מספר כלל אל לפריהדר, מאושר קבלן מגדל אותו היה אילו ,(10) פסקה
אותו בגין משלח אותו אל המקושרים המגדלים, לכל גומלים שהיו המנות
,(10) פסקה של (1) לפסקתמשנה בהתאם בתוספת, הרשום פריהדר

לפריהדר. מאושר קבלן האלה המגדלים מן ואחד אחד כל היה אילו
(II) מקום שמשלח הוא אחד מבין שני משלחים, או יותר משניים, שנתאשרו
תהיה 8, פסקה של (1) לפסקתמשנה בהתאם יחדיו ונתחברו סופית
משלח אותו ימסור שאותה  בתוספת הרשום פריהדר כל של כמותו
עלול שיהיה כדי לכך, המועצת יעדה שאותו אחר אדם לכל או למועצת,
יותר או  משלחים שני מאותם שנתכונן לפריהדר, המאושר הקבלן
כתובות, הוראות אחרי למלא יכול להיות סופית, שנתאשרו  משניים
פרי כל של כלשהיא כמות למסור ,9 פסקה לפי המועצת מאת שקיבלן
אותו נדרש שאותה הכמות, אל שמתכונתה כמות  בתוספת הרשום הדר
מספר של כמתכונתו היא לעיל, כאמור למסור הדר לפרי מאושר קבלן
פסקה של (1) לפסקתמשנה בהתאם משלח לאותו נגמלות שהיו המנות,
המנות, מספר כלל אל לפריהדר, מאושר קבלן משלח אותו היה אילו ,10

בהתאם יחדיו  סופית שנתאשרו  משלחים אותם לכל נגמלות שהיו
לפסקתמשנה (1) של פסקה 10, אילו היו קבלנים מאושרים לפריהדר ;
מכל משלח אותו ידרוש שאותה בתוספת, הרשום פריהדר אותו של וכמותו
לידי למסרה זכאי יהיה כזה מגדל כל ואשר לידו, למסור אליו המקושר מגדל
משלח אותו היה כאילו (ד)(1), לפסקתמשנה בהתאם תיקבע משלח, אותו
אותו בזה נדרש שאותה הכמות, היתה וכאילו לפריהדר, מאושר קבלן
המועצת יעדה שאותו כלשהוא אדם לידי או המועצת, לידי למסור משלח
כתובות להוראות בהתאם למסור משלח אותו נדרש שאותה הכמות, לכך,

.9 לפסקה בהתאם המועצת מאת שקיבלן
מספיק מגדל, של כלשהוא שבפרדס בתוספת, הרשום פריההדר היה לא (ה)
הרשום פריהדר של כמותו כלל את למשלח למסור למגדל לאפשר כדי
לפסקת בהתאם למסור המגדל זכאי שאותם ממנו, כלשהוא חלק או בתוספת;
זכותו את רכש שבו למקרה פרט  הזכות למגדל נודעת תהיה (ד), משנה
מאת בכתב לדרוש  הפרדס של 1947/48 יבול את קנותו עקב כמגדל
או  בתוספת הרשום פריהדר של הכמות אותה כלל את לקבל המשלח
מקושר שבגינו מגדל, אותו של אחר פרדס מכל  כמות אותה של חלק אותו
עשרים במשך זכות באותה המגדל השתמש לא משלח. אותו אל המגדל
יהיה האמור, הפרי את למסור בכתב המשלח ממנו דרש מאז שעות וארבע
המשלח בןחורים לקבל את כלל הכמות  או אותו חלק מאותה כמות 



בגין אליו המקושרים האחרים המגדלים מכל בתוספת הרשום פריהדר של
הנקוב באופן שתיקבענה מתכונות לפי בתוספת, הרשום פריהדר אותו

(ד). בפסקתמשנה
פריהדר, מגדלי של שיתופית אגודה שאינו סופית, שנתאשר משלח כל (1) (ו)
 שניים לפחות מביניהם לבחור אליו, המקושרים המגדלים, כל את יזמין
"ועד ייקרא אשר ועד, עמו יחד שיהוו מגדלים,  מארבעה יותר ולא
כל ובין שבינו סכסוכים כל שלום בדרך ליישב יהיה ותפקידו השגחה",
פרי של כמות כל מסירת יקבל שהמשלח ולהבטיח אליו, המקושר מגדל
לפסקת בהתאם למשלח למסור המגדל זכאי שאותה בתוספת, הרשום הדר
יפלגם בתוספת הרשום פריהדר של ממכרו דמיפדיון וכי (ד), משנה
ועד אליו. המקושרים השונים המגדלים בין הזאת לתכנית בהתאם המשלח
מן הנובעים העניינים בכל מומחים בעצת לדרוש זכאי יהיה ההשגחה

הזאת. התכנית
דין למועצת המשלח יעביר ההשגחה ועד של התכוננותו לאחר מיד (11)

המהווים החברים של וכתובותיהם תיאוריהם שמותיהם, את שיכלול וחשבון,
האמורים. החברים בידי כהלכה חתום ויהיה האמור, ההשגחה ועד את

יועבר למשלח, מגדל בין כלשהוא סכסוך מליישב ההשגחה ועד חדל (111)

לצורך  ממנה יהיה או  מינה שאותו למותבבוררים, האמור הסכסוך
מותבבוררים אותו של והכרעתו פריהדר, לשיווק המועצת יושבראש זה

סופית. תהיה
לדחות  ההשגחה ועד של באישורו  הזכות נודעת תהיה למשלח (ז)
כל חלק או  כלשהיא כמות כלל של מסירתם קבלת את פתוחה) (דל"ת
לו למסור המגדל זכאי שאותה בתוספת, הרשום פריהדר של  ממנה שהוא

(ד). לפסקתמשנה בהתאם

דרש לא ההשגחה, ועד אישר שאותה כלשהיא, מיוחדת סיבה בגלל אם (ח)
הרשום פריהדר של כמות כל למסור כלשהוא בזמן המגדל מן המשלח
לפסקתמשנה בהתאם המשלח לידי למסור המגדל זכאי שאותה בתוספת,
בתפלוגת להשתתף זכאי המגדל יהיה המגדל, של בפרדסו מצוי פרי ואותו (ד),
חלק אותו או בתוספת, הרשום פריהדר, של כמות אותה כלל בגין הסיבולת
כמות אותה כלל ואולם מפרדסו, אותה מסר כאילו העניין, לפי הכול ממנו,
לרשותו עומדים יישארו ממנו, חלק אותו או בתוספת, הרשום פריהדר של

המשלח. של

נודעת תהיה המגדל, של פריו את ומעביר אורז מסווג, קוטף, המשלח אם (ט)
הם או שהוא הפרדס, מן פרי אותו לברור הזכות ולפועליו לסוכניו למשלח,
נזק, או אבדן בכל תישא הסיבולת עיניהם. ראות לפי נאות ימצאוהו
של וחלקו הפרי, של לקויים העברה או אריזה סיווג, קטיף, עקב שייגרמו

לכך. בהתאם יופחת בסיבולת מגדל כל
(י) למגדל תהיה הזכות ליטול את הפרי הפסול (ברארה) ולעשות בה כרצונו

הוא. לחשבונו
דמי את  בנפרד  בהם וירשום נאותים, ספריחשבונות ינהל המשלח (כ)
הפדיון מממכר זניו השונים של פריהדר הרשום בתוספת, והספרים האמורים
מסתברות. שעותעסק כל במשך ההשגחה ועד של לבדיקתו מזומנים יהיו



המגדלים לכל השייך בתוספת, הרשום פריההדר ממכירת דמיהפדיון (ל)
המקושרים אל משלח, יהוו  לאחר ניכוי יציאות קטיפו, אריזתו, סיווגו
לפסקתמשנה בהתאם למשלח המשתלמים ודמיהעמילות הפרי של והעברתו
מיוחד, בחשבון בבנק שתושלש "הסיבולת", בשם בזה הקרוייה סיבולת,  (ג)

המשלח. של בשמו מופעל להיות העשוי

שנזקפו הסכומים, יפולגו (ח) פסקתמשנה של לקביעותיה כפיפות מתוך (ט)
כל בין בתוספת, הרשום פריהדר של השונים הזנים בגין הסיבולת לזכות
משקל וגם/או התיבות מספר מתכונת לפי המשלח אל המקושרים המגדלים

ומגדל. מגדל מכל שהושג הפרי,

שלישית. תוספת
(סעיף 6(2)).                                             טופס משפ'ה 23.

פריהדר. לשיווק מועצת

למכירה. או להפקה תעודתהיתר
.1947 ההדר, פרי שיווק ת פקוד לפי הוצאה

.י מ ש לאחר
(הכתובת)

ל להפיק פריהדר לשיווק המועצת מאת בזה מורשה הוא הקבועים, הדמים את שילם
למכור לשם הפקה............. את כמות פריהדר הנקובה להלן:

ארוזים/ות של תיבות (1) ■
(2)...................... קילוגראמים של...................... שאינם/ן ארוזים/ות בתיבות, בתנאי שמחיר
הממכר לא יפחת מכדי.........  פונטים ה................. , וכי ישולמו למועצת לשיווק פריהדר

דהיינו: הבאים, הסכומים
(1) 25 מיל בגין כל תיבה של ארוזים/ות בתיבות ; וכן

(11) 500 מיל בגין 1000 הקילוגראמים, או חלק מהם, של............ שאינם/ן ארוזים/ות בתיבות,
לשיווק למועצת להשתלם עשויים שיהיו כספים כל פריהדר לשיווק למועצת ישולמו כי לכך כערובה

.1947/48 פריההדר, שיווק תכנית של 11 בפסקה הנזכרים מק או הפסד אותם כל בגין פריהדר
. יום עד שמיום בתקופה בתתוקף תהיה הזאת תעודתההיתר

מיל. פונטים ששולמו הדמים

תאריך
תעודתההיתר את המוציא פקיד
פריהדר. לשיווק מועצת בשם

רשיוןהפקה, להשיג כלשהוא מחיוב בה המחזיק את פוטרת אינה הזאת תעודתההיתר (הערה:
בחוק). נדרש שהדבר מקום

רביעית. תוספת
.((1)6 (סעיף

תעודתהיתר דמיםסוג

כל להפקה, למכור או להפיק, תעודתהיתר
 בתוספת הרשום פריהדר

בתיבות ארוז (א)
בתיבות ארוז שאינו (ב)

התיבה מילים שני
מהם. חלק או הקילוגראמים, 1,000 מיל ארבעים



חמישית. תוספת
.(2 (פסקה

בריטניה של המאוחדת הממלכה .1

אירלנד. וצפון הגדולה
אייר. .2

שווידיה. .3

נורוויגיה. .4

דאנמרק. .5

בלגיה. .6

הולנד. .7

שוויצריה. .8

צ'יכוסלוואקיה. .9

שישית. תוספת
.25 משפ"ה טופס .(5 (פסקה

פריהדר. לשיווק מועצת
.1947/48 פריההדר שיווק תכנית

פריהדר. כמשלח זמני אישור על בקשה
שם מבקש:...........................................................................................
כתובת דואר:...................................................................................

מס' טלפון:.............................
בשנת: נוסד

המבקש של הפירמה תיאור
אחד מאיש ליותר שייכת היא אם

שיתופית, אגודה
מוגבל, בערבון חברה

השותפים): (שמות שותפות

בנק של המבקש:.................................
(א) זמנית שנתאשר למשלח הוא יסודי תנאי פריהדר כמשלח סופי אישור להשיג שכדי אני יודע
אם דונם, 1,250 (או דונם 1,500 מכדי פחות לא כי פריהדר לשיווק המועצת של דעתה את שיניח
קושרו נושאיפריהדר פרדסים של פריהדר) מגדלי של שיתופית אגודה הוא משלח להיות המתכוון
אחד פונט של בסכום בנקאית ערובה למועצת שימציא ו(ב) ,1947/48 של פריההדר לעונת אליו
על כל דונם המקושר, אך לא יותר מן 5,000  פונט (או 500 מיל על כל דונם, אך לא יותר מן 2,500

פהיהדר). מגדלי של שיתופית אגודה הוא המשלח אם פונט,

כלשהיא בפלגה 12 על זה בתפקיד סופית שנתאשרו המשלחים מספר יעלה שאם אני יודע וכן
משני לדרוש רשאית פריהדר לשיווק המועצת אז תהיה פריההדר, מגדלי ציבור של הפלגות משתי
יחדיו להתחבר משניים, מיותר או סופית, שנתאשרו  יהודים או ערבים  כלשהם משלחים
חלק או רשיונותהפקה, וכי חוזים, לערוך החוק מבחינת המוכשרים גופים, 12 מן יותר לא עדכדי
מאושרים "קבלנים בשם נודעים שיהיו גופים, לאותם אלא יוענקו לא המועצת, שסידרה במכירות

לפריהדר".

קביעותיה כל על לשמור כמשלח, סופי באופן המועצת אותי תאשר אם עצמי, על מקבל הריני
י בהן. דבק ולהיות ,1947/48 פריההדר שיווק תכנית של

מקום

תאריו
מבקש. חתימת



שביעית. תוספת
.24 משפ"ה טופס .(6 (סעיף
מקור
כפל

פריהדר. לשיווק מועצת
.1947/48 פריההדר שיווק תכנית

.1947/48 פריהדר יבול  קשר הכרזת
מס' הפרדס במפפ"ה........................ כפר.............................

חלק א'.

שמו/ם שעל האדם/בניאדם .1

מס'.... מפפ"ה הפרדס קרקע ,רשומה
משאע.כתובת היא הקרקע אם חלק,

.(1)
(2)

................................(3)
(4)

בלבד) רשמי (לשימוש .2

פרדס. תיאור
פריהדר, הנטוע דונמים מספר כלל

1945 למפקד בהתאם
שטח נושא פריהרר בדוגמים מטריים בשנת  1947

גוש מס' חלקהמסי
סךהכולאחריםלימוניםאשכוליותואלנסיהשמוטי

סךהכל

להוציא זכאי/ים אני/אנו כי הם, נכונים לעיל הנזכרים הפרטים כי בזה מצהיר/ים אני/אנו .3

האמור הפרדס על השליטה הוקנתה שלפיו הסכם נחתם וכי בדבר, הנוגע הפרדס של יבולו את מרשותי/נו
מיבול והלימונים האשכוליות וואלנסיה, שמוטי תפוחיהזהב של שיווקם לצרכי להלן, הנזכר למשלח

האמור. הפרדס של ,1947/48
שם משלח.........................

כתובת...........................
בעלהפרדס/היבול חתימת

■ היבול את מרשותו להוציא הזכאי אדם
דפוס) (באותיות היבול את מרשותו להוציא הזכאי האדם שם

'. .. היבול את מרשותו להוציא הזכאי האדם של כתובת
לחתימה עד

עד של וכתובתו שמו



בי חלק
המשלח). להשלימו צריך זה (חלק

לדף, מעבר שנמסרו הידיעות נכונות ואמונתי/בו ידיעתי/נו מיטב לפי כי בזה מצהיר/ים אני/אנו .4

מרשותו/ם להוציא הזכאי/ם האדם/בניהאדם או הפרדס/היבול, בעל/י ובין ביני/נו הסכם נחתם וכי
תפוחי של שיווקם לצרכי הפרדס,האמור, על השליטה לי/לנו הוקנתה שלפיו באכוחו/ם, או היבול את

.1947/48 מיבול והלימונים האשכוליות וואלנסיה, שמוטי הזהב
חתימת משלח.............................................
שם משלח (באותיות דפוס)....................................

כתובת עסקו של משלח.............................
טלפון תיבתדואר

תאריך .....................................1947.
משלח לחתימת עד

י. עד של וכתבתו שמו

שמינית. תוספת
.26 משפ"ה טופס .(7 (פסקה

פריהדר. לשיווק מועצת
תכנית שיווק פרי"ההדר 1947/48.
שנתאשר. פריהדר כמשלח רישום על בקשה

מבקש שם .1

עסק כתובת
כתובת דואר ....................................

טלפון
בנק של המבקש  .............................

. ... עצמו הוא זה אין אם המבקש, של עסקו להנהלת האחראי אדם, שם
הרשומים פריהדר פרדסי של היבולים בעלי ובין ביני/נו הסכם נחתם כי בזה מצהיר/ים אני/אנו (א)
הפרדסים על השליטה לי/לנו הוקנתה שלפיו המצורפת, המקושרים" הפרדסים ב"רשימת
מיבול והלימונים האשכוליות וואלנסיה, שמוטי תפוחיהזהב של שיווקם לצרכי האמורים,

.1947/48

,1947/48 פריההדר שיווק תכנית את הבינותי/נו וגם/או קראתי/נו כי מצהיר/ים אני/אנו (ב)
בהן. דבק/ים ולהיות האמורה התכנית של קביעותיה כל על לשמור עצמי/נו על מקבל/ים ואני/ו
להתחבר כן, לעשות פריההדר שיווק מועצת מאתי/נו תדרוש אם עצמי/נו, על מקבל/ים אני/אנו (ג)
יחדיו אל משלחים אחרים שנתאשרו לגוף, המוכשר מבחינת החוק לערוך חוזים, מתוך הבנה
פריהדר ל"קבלני אלא יוענקו לא אחרות הקצאותממכר והפקת שרשיונותהפקה ברורה

כסדרם. שלהם שנתאשרו" ל"משלחים ויקצום שיחזרו כדי מאושרים"
חתימת מבקש  ..............................

תאריך  ............................
בלבד. רשמי לשימוש .2

בהתאם לרשומות של הדיניםוחשבונות על בדיקת פרדסי פריהדר (1947) (כפי שקבעום מפקח
אל המקושר פריהדר, נושאי עצים של שטחם כלל יחדיו).מורכב המועצת נציגי ושני ממשלתי פירות



פרי של השונים זניו של מטריים מדונמים המצורפת, המקושרים הפרדסים ברשימת כמוראה  המבקש
: הדר

תפוחיזהב שמוטי.................. דונמים
תפוחיזהב ואלנסיה........................ דונמים
לימונים  ............................ דונמים
דונמים אשכוליות
סך הכל........................  דונמים

סךהכל שלעיל של השטח הנושא פריהדר, המקושר אל המבקש, הוא לא פחות מן 1,500 דונם
פחות

פרי כמשלח בזה הלה נתאשר ולכן פריהדר) מגדלי של שיתופית אגודה הוא אם דונם 1,250 מן (או

הלה נתאשר לא
.1947/48 של פריההדר יצוא לעונת הדר

חתום
פריהדר. לשיווק מועצת בשם

תאריך

.1947 באבגוסט 27
א. ג. קאנינגהאם


