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.1

פקודת שיווק פרי

ההדר,1947 ,

תתוקן כך:

)א( במקום סעיף  2יבוא הסעיף הבא:
"פירושים  .2בפקודה זו 
"המועצה" פירושה המועצה לשיווק פרי הדר הנזכרת בתקנות
ע''ר מס' 7
מיום כ"ג בסיון פרי ההדר )פיקוח ושיווק( )מועצות( ,תש"ח: 1948
תש"ח )" (30.6.48התכנית" פירושה תכנית שנערכה מזמן לזמן על ידי המועצה
לפי סעיף ) 3א( לפקודה זו;
עמוד 26
"חמרי אריזה" פירושם לוחות לתיבות ,נייר ,חישוקים ומס
מרים וכן כל חמרים אחרים ,המשמשים לאריזת פרי הדר לשם
יצוא;
"יצואן" פירושו אדם שעסקו או אחד מעסקיו הוא מכירת
פרי הדר לחוץ לארץ;
"פרדס" פירושו קרקע נטועה עצי הדר;
'"פרדסן" פירושו בעל פרדס או בעל פרי פרדס ;
'"פרי הדר הרשום בתוספת" פירושו פרי הדר מהזנים הנקו
בים בתוספת הראשונה;
"קבלן" פירושו יצואן ,או חבר יצואנים שהתאגדו בהתאם
לתכנית ,הנקרא בה בשם "קבלן"".

עתון רשמי מס'

ו' בטבת תש"ט7.1.1949 ,

'41

תוספת א'

)ב( במקום הביטויים המפורטים להלן בסעיף קטן זה יבואו ,בכל מקום

בפקודה בו הם מצויים ,הביטויים הרשומים לצדם:
"מגדל" או "מגדל פרי הדר"
"משלח" או "משלח פרי הדר"
"קבלן מאושר לפרי הדר"
"הפקה"
"להפיק"

 "פרדסן"
 "יצואן"
" .קבלן"
 "יצוא"
 "לייצא"

"קיבולת"
"מועצת"

 "התחיבות"
 "המועצה".

.

)ג( בסעיף קטן )א( לסעיף  ,3במקום המלים "לערוך ולכפות תכנית לשיווקו
של יבול" יבואו המלים "לערוך מזמן לזמן ולכפות תכנית או תכניות
לשיווקו בארץ ובחוץ לארץ של יבול".
)ד( במקום ס עיף  6יבוא הסעיף הבא:
"בקשות

.6

לתעודות
היתר

)א( בקשה למתן תעודת היתר .תוגש למועצה בטופס שייקבע
על ידה.
)ב( תעודת ההיתר תהא ערוכה בנוסח שייקבע על ידי המועצה.

)ג( תעודת היתר ,אם תוענק ,לא תוצא אלא לאחר תשלום ,או
מתן ערובה המניחה את דעת המועצה לתשלום 
) (1חמישה מיל לכל תיבה ,אם תעודת ההיתר היא לפרי
ארוז בתיבות ,ובלבד שהתשלום לא יפחת ממאה מיל
בסך הכל,
.

)ה( בסעיף קטן

)(1

)(2

ארבעים מיל לכל  1000ק"ג או חלק מ 1000ק"ג ,אם
תעודת ההיתר היא לפרי שאינו ארוז בתיבות'.

לסעיף

13



) (1במקום הפסקה )א( תבוא הפסקה הבאה!
")א( מפר הוראה מהוראותיה של פקודה זו או של התכנית".
) (2במקום הפסקה )ד( תבוא הפסקה הבאה:
")ד( חדל מלמלא ,אחרי תביעה שנתבעה לפי פקודה זו או לפי
התכנית".
) 0במקום סעיף  14יבוא הסעיף הבא:
"העברת
סמכויות

 .14המועצה רשאית להעביר לכל רשות ממשלתית את הסמכויות

והתפקידים ,כולם או מקצתם ,שהוענקו לה בפקודה זו ,פרט

לסמכות לערוך תכנית לפי סעיף
התוספות השלישית ,הרביעית ,החמישית ,הששית ,השביעית והשמינית
 בטלות.
) 3א(".

)ז(

101

עתון רשמי מס' . 41תוספת א'

102
מתן תוקף

.2

לפעולות

)א(

ו' בטבת תש"ט7.1.1949 ,

ניתן בזה תוקף לכל פעולה שנעשתה על ידי המועצה בתקופה שבין ו'
באייר תש"ח ) 15במאי  (1948ובין היכנס פקודה זו לתקפה ושהיתה

חוקית אילו פקודה זו היתד .בתוקף בזמן שבו נעשתה הפעולה.
)ב( "המועצה" פירושה ,לצורך סעיף זה ,בפירושה בפקודת שיווק פרי ההדר,
 ,1947כפי .שתוקנה בפקודה זו.
.3

ה' בטבת

תש"ט )6

לפקודה זו ייקרא "פקודת שיווק פרי הדר )תיקון(' תש"ט

בינואר



."1949

(1949

דוד

בןגוריון

ראש הממשלה

פליכס רוזנבליט
שר המשפטים

.

אהרן ציזלינג
שר החקלאות

דברי הסבר:
פקודת שיווק פרי ההדר ,1947 ,מקנה למועצה את הסמכות לערוך תכנית
לשיווק פרי הדר .התעורר ספק אם סמכות זו כוללת גם את הרשות לערוך יותר
מתכנית אחת וכן תכנית לשיווק מקומי .התיקון מקנה לה סמכות זו בפירוש.
לפי הפקודה הנ"ל רשאית המועצה להעביר את סמכויותיה רק בקשר עם
תעודות היתרייצוא .התיקון מאפשר לה להעביר את כל סמכויותיה פרט לעריכת
תכניות לשיווק פרי הדר.
הוראות הפקודה הנ"ל חלות רק על פרדסן שהוא בעל פרדס של  3דונמים
לפחות :התיקון מטיל את ההוראות האלה גם על פרדסן ששטח פרדסו פחות

