
(תיקון), פריהדר על פיקוח פקודת
.1946 לש' 67 מס'

.1940 פריהדר, על הפיקוח פקודת את לתקן הבאה פקודה
: לאמור שלה, היועץ הוועד של בעצתו (א"י), לפלשתינה העליון הנציב בידי יוהק חוק

נקראת ותהיה ,1946 (תיקון), כריהדר על הפיקוח פקודת תיקרא הזאת הפקודה .1
העיקרית". "הפקודה להלן שתיקרא ,1940 פריהדר, על הפיקוח פקודת עם כאחת ומתבארת

שם קצר.
מס' 37 לש' 1940.

 יתוקן העיקרית הפקודה של 11 סעיף .2

(א) מתוך שיוכנסו בפסקה (ב) שבו, מיד לאחר המלה "הקטיף", המצוייה בשורה הראשונה
של אורנה פסקה, פסיק ואחריו המלים "החסנה והובלה" ;

לחו"ל", "למשלוח המלים שלאחר הפסיק לאחר מיד שבו, (ג) בפסקה שיוכנסו מתוך (ב)
המצויות בסופה של באותה פסקה, את הדברים הבאים :

שבהם כליקיבול או תיבות ושל פריהדר של ניגוע, בפני הגנתם או חיטויים, "וכן
הוא עשוי להיות מובל" ;

(ג) מתוך שתוכנס בו, מיד לאחר פסקה (ד) שבו, את הפסקה הבאה, כפסקה (ד'א') שבו:
"(ד'א') להתקין את ביצועם של מבחניהבשלה בפריהדר";

(ד) (*)
(ה) מתוך שתוכנסנד. בו, מיד לאחר פסקה (ט) שבו, הפסקאות הבאות, בפסקאות (ט' א')

: סעיף אותו של ו(ט'ב')
יסרב או להפקה, פריהדר משלוח בודק יעביר שלפיהם התנאים, קביעת ,,(ט'א')
מהעביר אותו משלוח להפקה, אבל יתן למשלח זכותברירה לארזו מחדש, או יסרב
והאופן מחדש, לארזו זכותברירה למשלח יתן ולא להפקה משלוח אותו מלהעביר

שבו תיעשה האריזה מחדש, והאדם שיעשנה ;
וקביעת להפקה, פריהדר של כלשהוא משלות של מהדש בדיקתו התקנת "(ט'ב')

האופן שבו תבוצע הבדיקה מחרש, והאדם שיבצענה ;" ;
והחלפתן שבו, (י) פסקה של השנייה בשורה המצויות שבו", "הזמן המלים במחיקת (ו)

במלים "הזמן והאופן שבהם" ;
(ז) מתוך שיוכנסו בפסקה (יא) שבו לאחר המלים "החסנת הפרי", המצויות בשורה
של מבחניהבשלה על "דמים והפסיק המלים ואחריו פסיק כסקה, או.ה של הראשונה

פריהדר". בדיקת על דמים פריהדר,
בשורה המצויות זה", "לרישום המלים לאחר מיד שבו, (יג) בפסקה שיוכנסו מתוך (ח)

: הבאים הדברים ואחריו פסיק פסקה, אותה של השנייה
"פיקוח על השימוש בסמליהבחנה בידי משלח כלשהוא של פריהדר ועל מספרם של
אותם סמלים, שרשאי להשתמש בהם כל משלח כזה, או הסדרתם של העניינים האלה,

סמלים". אותם של רשומות ועריכת

(*) התיקון הזה אינו חל על הנוסח העברי.

תיקון סעיף 11 של
העיקרית. הפקודה



של 17 סעיף תיקון
הפקודה העיקרית.

המצויות המועצה", "מטעם המלים במחיקת יתוקן העיקרית הפקודה של 17 סעיף .3
סעיף. אותו של הרביעית בשורה

של 19 סעיף תיקון
העיקרית. הפקודה

4. סעיף 19 של הפקודה העיקרית יתוקן מתוך שתימחק ממ:נו המלה "ביקורת" המצוייר.
"בדיקה". במלה ותוחלף שבו, (א) בפסקה

תיקון סעיף 21 של
העיקרית. הפקודה

 יתוקן העיקרית הפקודה של 21 סעיף .5

של השנייה בשורה המצוייה "למשלח", המלה שבו (1) מסעיףקטן שתימחק מתוך (א.)
אותו סעיףקטן, ותוחלף במלים ובפסיקים ,,למשלח או לנציגו, או לאדם הממונה על

המשלוח," :
(.) (ב)

(ג) בהפקעת סעיףקטן (4) שבו ובהחלפתו בסעיףקטן הבא, כסעיףקטן (4) של אותו
: סעיף

בודק שיבדוק כלשהוא בדיקה בשעת נוכחים להיות רשאים נציגו, או המשלח, (4),,
העניין.". לפי הכול שולחו, פרי את או פריו, את

של 22 סעיף תיקח
העיקרית. הפקודה

 יתוקן העיקרית הפקודה של 22 סעיף .6

(יי) (א)
(ב) מתוך שתוכנסנה בסעיףקטן (2) שבו, מיד לאחר המלה "מבקר", המצוייה בסופו

המשלה". של חשבונו "ועל המלים סעיףקטן' אותו של
זמנית. 7. למרות כל דבר הכלול בפקודה העיקרית יהיה מובנן של המלים "מבקר" ו"בודק"קביעה

,1947 1946 מיבול פריהדר על העיקרית הפקודה של קביעותיה חלות לצורך פקודה, שבאותה
כפי שתוקנו בפקודה הזאת או בכל פקודה אחרת שלאחרמיבן, כל פקיד של מחלקת החקלאות

פרי. כבודק לפעול במיוחד או כללי באופן הרשהו והדיג החקלאות שמנהל והדיג
תוקף. העליוןהקניית הנציב או המועצת  התקינום כי בהם שמיומר או  שהתקינום כללים, כל .8

במועצה לפי הפקודה העיקרית לפני תחילת תקפה של הפקודה הזאת, יהיו רואים אותם
 נעשו כי בהם שמיומר או  שנעשו פעלים, וכל תוקף, להם שנודע באופן הותקנו כאילו
לפי כל כללים כאלה לפני אותו תאריך, יהיו רואים אותם כאילו נעשו באונן שנודע להם
תוקף, להם נודע שיהיה באופן  העניין לפי הכול  נעשו או מותקנים תיו אם הוקף,
להסיר וכרי העניין, לפי הכול נעשו' או שהותקנו בשעה בתקפה, הזאת הפקודה עמדה אילו
ספקות מצהירים בזה ששום כללים כאלה לא יהיו נטוליתוקף רק בגלל העובדה שנאמר
הזאת הפקודה של פרסומה לתאריך הקודם בתאריך לתקפם נכנסים הם כי במפורש בהם

בעיתון.

20 בנובמבר 1946
קאנינגהאם ג. א.

נציב עליון.

תזכיר.
,(499 ע' ,10.8.39 מיום (עיתון 1939 פריההדר, יצוא תקנות לפי פריהדר יצוא על הפיקוח נעשה הקודמות בשנים
שהתקינו הנציב העליון לפי סעיף 11 של פקודת הוצאת םירות לחו"ל (פרק ס"ב), ושהיו רואים אותן  לאחר
כאילו  לחו"ל) פירות הוצאת פקודת את (שהפקיעה 1940 פריהדר, על הפיקוח פקודת של תקפה תחילת
עדאשר ונפקותן תקפן במלוא עמדו ההיא הפקודה של ומכוחה ,1940 פריהדר, על הפיקוח פקודת לפי הותקנו

ההיא. הפקודה של קביעותיה לפי נעשו או שהותקנו בצווים, או בכללים הופקעו או תוקנו
ההן התקנות של שהפקעתן וסבורים ,1939 פריההדר, יצוא בתקנות תיקונים כמה לתקן ההכרח מן כי נמצא
כמה אולם בדבר. הנוגעים כל של לטובתם תהיינה האמורים, התיקונים בהם שיוכללו בכללים, והחלפתן
על הפיקוח מועצת של כוחה אין שבגינם בעניינים, הנוגעות קביעות הנן תקנות אותן של מקביעותיהן וכמה
פריהדר של פלשתינה (א"י)  שהורכבה לפי פקודת הפיקוח על פריהדר, 1940  יפה להתקין כללים בתוקף
של פרי בודקי בידי  כמקודם  הזאת בשנה תבוצע הפרי בדיקת כי הוחלט יתרעלכן, ההיא. הפקודה
בפקודת שנקבע כפי (א"י), פלשתינה של פריהדר על הפיקוח מועצת פקידי שהם בודקים בידי ולא הממשלה,

ההיא). הפקודה של 2 סעיף (ראה 1940 פריהדר, על הפיקוח

העברי. הנוסח על חל אינו הזה התיקון (.)



11 סעיף מתקנת הממשלה, של פרי בודקי בידי הפרי בדיקת תבוצע השנה כי מתקינה הזאת הפקודה לפיכך,
של פקודת הפיקוח על פריהדר, 1940, כדיכך שייפה את כוחה של מועצת הפיקוה על פריהדר של פלשתינה (א"י)
להתקין כללים, שמןהרצוי כי יבואו במקומן של תקנות יצוא פריהדר, 1940, ותקנה תוקף לכל הכללים שהותקנו
והפעלים שנעשו לפי אותו סעיף לפני תחילתתקפה של הפקודה הזאת, אם היו מותקנים או נעשים באופן שיהיה


