
תשכ"ב1962* (תיקון), ירקות של ולשיווק לייצור המועצה חוק

החוק  (להלן 1 תשי"ט1959 ירקות' של ולשיווק לייצור המועצה לחוק 12 בסעיף . 1

יבוא: בסופו/ , העיקרי)

הוראות לפי לשכר וזכאי שנתמנה כללי מנהל על תחול לא זו "הוראה

18א". סעיף

12 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 18 סעיף אחרי . 18א2 סעיף הוספת

כללי את"מנהל ולקבוע המועצה של כללי מנהל למנות רשאי הפועל הועד 18א.
עובד או המועצה חבר זו למשרה יתמנה שלא ובלבד שכרו, ואת תפקידו
המדינה עובד ולגבי רבעים, שלושה של ברוב החלטה פי על אלא המדינה
יהיה לא והוא הציבור נציגי של רבעים שלושה גם כאמור הרוב יכלול

", מהמועצה לשכר זכאי

יבואו בסופו, העיקרי, לחוק 25 בסעיף . 3

, פלוני מזן ירקות מין לגדל מסויימות, בעונות איסור, (3)"
לתנאי ובהתאם המועצה מאת בכתב בהיתר שלא לשווקם או
אחר זן על אם אלא יחול לא כאמור שהאיסור ובלבד ההיתר,
לשיווק או לגידול כללית מכסה שעה אותה חלה מין אותו של

", (1) פסקה לפי

25 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 26 סעיף במקום . 426 סעיף החלפת

גידול '"מכסות
אישיות ושיווק

לקבוע מוסמכת שתהא מכסות ועדת חבריה מבין תמנה המועצה (א) 26
סעיף להוראות בכפוף לקבען לסרב או ולשיווק לגידול אישיות מכסות

.(2) 25

של פלוני זן או מין לגידול כללית מכסה המועצה קבעה (ב)
לפחות יום 40 תפרסם ,(1)25 סעיף לפי מסויימת בעונה לשיווקם או ירקות
שכל לפחות, יומיים עתונים בשלושה הודעות האמורה העונה לפני

יגיש עונה באותה האמור הזן או המין מן ירקות לשווק או לגדל הרוצה
מכסה לקביעת בקשה ההודעה פרסום מיום ימים 7 תוך המכסות לועדת

אישית.

בדבר או אישית מכסה קביעת בדבר המכסות ועדת החלטת (ג)
10 תוך למבקש תישלח הועדה, ראש יושב בידי חתומה לקבעה, סירוב
מקום לפי רשום בדואר אליו נשלחה ואם הבקשה; שהוגשה מהיום ימים
מקום או הרגיל עסקו מקום או האחרון מגוריו מקום או הרגיל מגוריו
משעה שעות ושתים שבעים בתום לו הומצאה כאילו יראוה , האחרון עסקו

לדואר. שנמסרה

תוך רשאי, המכסות ועדת החלטת ידי על נפגע עצמו הרואה (ד)
ערר. ועדת לפני עליה לערור לו, שנמסרה מהיום ימים 10

, תשכ''א ,460 בה''ח נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1962 בינואר 16) תשכ"ב בשבט י''א ביום בכנסת נתקבל *
.188 עמ'

.222 עמ' תשי''ט, ,292 ס"ח 1



חברים/ חמישה של ערר ועדת השרים ימנו זה סעיף לענין (ה)
והיתר המועצה' חברי מבין שלא ראש, היושב לרבות שלושה' לפחות מהם
מנין המכסות? ועדת חברי מבין שלא יתמנו המועצה חברי שיהיו במידה
שאינם שנים ביניהם חברים, שלושה הוא הערר ועדת בישיבות חוקי

המועצה. חברי

לעורר בכתב החלטתה את ותשלח בערר תחליט הערר ועדת (ו)

", כלום ולא החלטתה אחרי ואין הערר, את שהגיש מהיום ימים 10 תוך

27 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 27 סעיף במקום .5
מכסות אזורית"קיום או כללית מכסה , (1)25 סעיף לפי מסויימת, בעונה נקבעה .27

ירקות אדם יגדל לא לשיווקם, או פלוני מזן או פלוני ממין ירקות לגידול
באזור או כלל בדרך עונה, באותה ישווקם ולא האמור מהזן או מהמין
26 סעיף לפי אישית מכסה לו נקבעה אם אלא המכסה, נקבעה שלגביו
לו להתיר המועצה רשאית אולם למכסה; מעל ולא לשיווק, או לגידול
שיווקם או ירקות גידול בהיתר, וינומקו שיפורשו בתנאים שבכתב, בהיתר
". לימוד או נסיונות מחקר, לתעשיה, אספקה יצוא, למטרות למכסה מחוץ

27א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 27 סעיף אחרי . 6

לצריכה "גידול
עצמית

שיווק, לשם שלא ירקות המגדל על יחולו לא 27 סעיף הוראות 27א.
דונם, מחצי יותר לא של בשטח בלבד, ובנימשפחתו עצמו ולצריכת

אחר ירקות מין וכל דונם, מרבע יותר לא של שטח על אדמה תפוחי ובהם
". מרובעים מטרים ממאה יותר לא של שטח על

29 מעיף יבוא:תיקון בסופו, העיקרי, לחוק 29 בסעיף . 7

ירקות". הובלת על פיקוח להטיל (9)"

30 סעיף יבוא:תיקון , בסופו העיקרי, לחוק 30 בסעיף .8

(א) קטן סעיף לפי התמיכה מתן את להתנות רשאית המועצה "(ג)
". ושיווקם הירקות גידול לענין המועצה הוראות בקיום

43 סעיף "באפריל".תיקון מקום בכל יבוא "באוקטובר" במקום העיקרי, לחוק (א) 43 בסעיף . 9

סעיפים הוספת
43ז עד יבוא?43א העיקרי לחוק 43 סעיף אחרי . 10

סוכניו,"קנסות או עובדיו ידי על ובין בעצמו בין שעבר, משווק או מגדל 43א.
קנסות, ועדת רשאית לפיו, שניתנה הוראה על או זה, חוק הוראות על
לזכות קנס המשווק על או המגדל על להטיל 43ב, סעיף לפי שנתמנתה
לא כאמור שנקנס מי לירות; מאות חמש על יעלה שלא בסכום המועצה

הקנס. להטלת עילה ששימש המעשה על לדין יועמד

קנסות מביןועדת שלא שלושה של קנסות ועדת 43א סעיף לענין ימנו השרים 43ב.
ברשומות. תפורסם מענה ועל הועדה מינוי על הודעה המועצה; חברי

. טענות הזדמנותשמיעת לנקנס שנתנה לאחר אלא קנס תטיל לא קנסות ועדת 43ג.
טענותיו. להשמיע סבירה

ערר קנסות.ועדת לענין ערר ועדת תוקם (א) 43ד.



המשפטים, שר ידי על שנתמנה שופט בשלושה: תדון ערר ועדת (ב)
ציבור. נציגי ושני הועדה' ראש יושב והוא

מייצגים של אחת ציבור: נציגי של רשימות שתי יקבעו השרים (ג)
של ואחת המגדלים) נציגי  (להלן המגדלים ציבור את השרים לדעת
המשווקים), נציגי  (להלן המשווקים ציבור את השרים לדעת מייצגים

ברשימות. ייכללו לא המועצה שחברי ובלבד

נשיא ידי על ייקבעו פלוני בענין ידונו אשר הציבור נציגי (ד)
ראש יושב שהוא השופט מכהן שיפוטו שבאזור המחוזי המשפט בית
מנציגי אחד לפחות ייקבע מגדל הוא לדין העומד שאם ובלבד הועדה'
ייקבע משווק הוא לדין העומד ואם המגדלים, נציגי רשימת מתוך הציבור

המשווקים. נציגי רשימת מתוך הציבור מנציגי אחד לפחות

ברשומות. תפורסם מענה ועל ערר ועדת הקמת על הודעה (ה)
שיעורערר ועל החיוב על לערור רשאי 43א סעיף לפי בקנס שנתחייב מי 43ה.

בדבר ההחלטה לו שנמסרה מהיום יום 21 תוך הערר ועדת לפני הקנס
הקנס.

הערר בועדת וכלדיון בערר תדון שבו המועד על ולעורר למועצה תודיע הערר ועדת 43ו.
כוחו. בא ידי על או בעצמו בפניה ולטעון להופיע רשאי דין בעל

בדבר ההחלטה דין
קנס

וכן ערר' עליה הוגש שלא בקנס חיוב בדבר קנסות ועדת החלטת 43ז.
דין פסק כדין לביצועה הנוגע בכל ודינה סופית' היא ערר ועדת החלטת

". אזרחי במשפט משפט בית של סופי

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

ספיר פנחס
והתעשיה המסחר שר

דיין משה
החקלאות שר

בןצבי יצחק


