
התשמ"א1981* , קנסות) (ועדות החקלאיות המועצות חלק
חוק תיקון

לייצור המועצה
של ולשיווק

ירקות

 1 התשיי'ט1959 ירקות, של ולשיווק לייצור המועצה בחוק .1

: יבוא 43ב סעיף במקום (1)

.

קנסות "ועדות
ו

קנסות. ועדות יוקמו (א) 43ב.

שלום, משפט בית שופט והם בשלושה תדון קנסות ועדת (ב)
שלום, משפט בית כשופט לכהן כשיר והוא הדין עורכי לשכת חבר או
נציגי ושני הועדה, ראש יושב ישמש והוא המשפטים שר אותו שמינה

ציבור.

מתוך האחת ציבור, נציגי של רשימות שתי יקבעו השרים (ג)
של יציגים ארגונים השרים לדעת שהם ארגונים להם שהגישו רשימות
לדעת שהם ארגונים להם שהגישו רשימות מתוך והשניה המגדלים
ייכללו לא המועצה שחברי ובלבד משווקים, של יציגים ארגונים השרים

ברשימות,

מכל אחת הציבור, נציגי שני את יקבע הועדה ראש יושב (ד)
בענין ידונו אשר (ג), קטן סעיף לפי שנקבעו הרשימות מתוך רשימה,

פלוני.

ברשומות. תפורסם מענן ועל קנסות ועדות הקמת על הודעה (ה)
כל ; הועדות של הדין סדרי את לקבוע רשאי המשפטים שר (ו)
את לעצמה לקבוע קנסות ועדת רשאית כאמור, דין סדרי נקבעו לא עוד

הדין. סדרי

לממ המשפטי היועץ בידי קנסות לועדת יוגש אישום כתב (ז)
המועצה. בקשת פי על כוחו, בא או שלה

לדינים פרט ראיות, בדיני קשורה תהיה לא קנסות ועדת (ח)
לפקודת ג' בפרק כאמור חסויות ראיות ובדבר עדים חסינות בדבר

התשל"א21971. חדש], [נוסח הראיות

ועדות לחוק 11 עד 9 סעיפים הוראות יחולו קנסות ועדת על (ט)
.8 התשכ"ט1968 חקירה,

לפני אחר מוצג או מסמך להציג או להעיד שהוזמן עד (י)
או ולינה נסיעה דמי לו לפסוק הועדה ראש יושב רשאי קנסות, ועדת
שנפסק סכום ; משפט בית בפני להעיד שהוזמן לעד כמו בטלה שכר

; המועצה." מקופת ישולם זה קטן סעיף לפי

: יבוא 43ה סעיף במקום (2)

תוך"ערר ערר ועדת לפני לערור ניתן קנסות ועדת של החלטה על 43ה.
; ההחלטה." מסירת מיום ימים שלושים
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של המכר מדמי הקנס את לנכות רשאית "המועצה יבוא בסופו 43ז, בסעיף (3)
; לנקנס" המגיעים ירקות

: יבוא 43ז סעיף אחרי (4)

.

הצמדה אותו"הפרשי שהטילה מיום ימים עשר חמישה תוך הקנס שולם לא (א) 43ח.
בסעיף כמפורש הצמדה הפרשי שבפיגור לקנס יתווספו קנסות, ועדת

(ב). קטן

המרכזית הלשכה שפרסמה לצרכן המחירים מדד עלה (ב)
המדד לעומת הקנס, של בפועל התשלום מועד לפני בסמוך לסטטיסטיקה
עליית שיעור לפי הקנס יוגדל הקנס, הטלת יום לפני בסמוך שפורסם

כאמור, המדד

; הקנס." כדין גבייתם, לענין זה, סעיף לפי הצמדה הפרשי דין (ג)

: יבוא 45 סעיף במקום (5)

בדברים "טיפול
שנתפסו

ו

שבית עד לשמרו המועצה רשאית ,44 סעיף לפי דבר נתפס (א) .45
על אדם נגד אישום כתב לפניהם שהוגש קנסות, ועדת או המשפט
כתב הוגש לא ; בו ייעשה מה יחליטו שנתפס, לדבר ביחס שעבר עבירה
נת ואם הנתפס, יוחזר התפיסה, מיום ימים ארבעים תוך כאמור אישום
אדם בקשת לפי הועדה ראש יושב יכריע להחזירו, יש למי ספק עורר
הטוענת המועצה בקשת לפי או בו, הנאה טובת או הדבר את התובע

בו. הנאה טובת לה שיש או לה מגיע שהנתפס

ערכו או ניזוק או נשמד והוא 44 סעיף לפי שנתפס דבר (ב)
פשיעה שהיתה שוכנעו אם קנסות, ועדת או המשפט בית' רשאים ירד,

שיקבעו." בסכום בנזיקין המועצה את לחייב בשמירתו, רשלנות או

להתקלקל עלול והוא (א) קטן בסעיף כאמור שנתפס דבר (ג)
רשאית אחרת, מסיבה ובין המיוחד טיבו בגלל בין מיד, יימכר לא אם
במועצה יופקדו המכר דמי ; המכירה ביום המקובל במחיר למכרו המועצה

שנתפס. דבר היו כאילו (א) קטן סעיף הוראות עליהם ויחולו

בתוספת שנתפס הדבר של המכר דמי לו יוחזרו הנאשם, זוכה (ד)
(ה). קטן בסעיף כמפורש הצמדה הפרשי

לסט המרכזית הלשכה שפרסמה לצרכן המחירים מדד עלה (ה)
המדד לעומת שנתפס, הדבר של המכירה מועד לפני בסמוך טיסטיקה
בשיעור המכר דמי יוגדלו בפועל, המכר החזרת יום לפני בסמוך שפורסם

כאמור." המדד עליית

 התשכ"ד41963 ושיווק), (ייצור הלול לענף המועצה בחוק 2

: יבוא 61 סעיף במקום (1)

חוק תיקון
לענף המועצה
(ייצור הלול

ושיווק)
קנסות קנסות."ועדות ועדות יוקמו (א) .61

או שלום משפט בית שופט והם בשלושה, תדון קנסות ועדת (ב)
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שמינה שלום, משפט בית כשופט לכהן כשיר והוא הדין עורכי לשכת חבר
ציבור. נציגי ושני הועדה, ראש יושב ישמש והוא המשפטים שר אותו

מתוך האחת ציבור, נציגי של רשימות שתי יקבעו השרים (ג)
של יציגים ארגונים השרים לדעת שהם ארגונים להם שהגישו רשימות
לדעת שהם ארגונים להם שהגישו רשימות מתוך והשניה המגדלים
המועצה שחברי ובלבד מורשים, קבלנים של יציגים ארגונים השרים

ברשימות. ייכללו לא

רשימות מתוך הציבור נציגי שני את יקבע הועדה ראש יושב (ד)
שכאשר ובלבד פלוני, בענין ידונו אשר (ג) קטן סעיף לפי שנקבעו
מתוך השרים שקבעו הרשימה מתוך נציג יקבע מורשה קבלן מואשם
סעיף לפי מורשים קבלנים של יציגים ארגונים להם שהגישו רשימות

(ג). קטן

ברשומות. תפורסם מענן ועל קנסות ועדות הקמת על הודעה (ה)

; הועדות של הדין סדרי את לקבוע רשאי המשפטים שר (ו)
את לקבוע קנסות ועדת רשאית כאמור דין סדרי נקבעו לא עוד כל

הדין. סדרי

לממ המשפטי היועץ בידי קנסות לועדת יוגש אישום כתב (ז)
המועצה. בקשת פי על כוחו, בא או שלה

לדינים פרט ראיות, בדיני קשורה תהיה לא קנסות ועדת (ח)
לפקודת ג' בפרק כאמור חסויות ראיות ובדבר עדים חסינות בדבר

התשל"א1971. חדש], [נוסח הראיות

ועדות לחוק 11 עד 9 סעיפים הוראות יחולו קנסות ועדת על (ט)
התשכ"ט1968. חקירה,

ועדת לפני אחר מוצג או מסמך להציג או להעיד שהוזמן עד (י)
שכר או ולינה נסיעה דמי לו לפסוק הועדה ראש יושב רשאי קנסות,
לפי שנפסק סכום ; משפט בית בפני להעיד שהוזמן לעד כמו בטלה

; המועצה.'' מקופת ישולם זה קטן סעיף

: יבוא 64 סעיף במקום (2)
שנתמנתה"ערר ערר ועדת לפני לערוד ניתן קנסות ועדת של החלטה על .64

; ההחלטה.'' קבלת מיום ימים שלושים תוך ,63 סעיף לפי

: יבוא 66 סעיף אחרי (3)

הצמדה אותו''הפרשי שהטילה מיום ימים עשר חמישה תוך הקנס שולם לא (א) 66א.
בסעיף כמפורש הצמדה הפרשי שבפיגור לקנס יתווספו קנסות, ועדת

(ב). קטן

לסט המרכזית הלשכה שפרסמה לצרכן המחירים מדד עלה (ב)
המדד לעומת הקנס, של בפועל התשלום מועד לפני בסמור מיסטיקה
עליית שיעור לפי הקנס יוגדל הקנס, הטלת יום לפני בסמוך שפורסם

כאמור. המדד



כדין גבייתם, לענין זה, סעיף לפי ההצמדה הפרשי דין (ג)
; הקנס."

: יבוא 68 סעיף במקום (4)
בדברים "טיפול

שנתפסו
שבית עד לשמרו המועצה רשאית ,67 סעיף לפי דבר בתפס (א) .68
עבירה על אדם נגד אישום כתב לפניהם שהוגש קנסות, ועדת או המשפט
אישום כתב הוגש לא ; בו ייעשה מה יחליטו שנתפס, לדבר ביחס שעבר
נתעורר ואם הנתפס, יוחזר  התפיסה מיום ימים ארבעים תוך כאמור
התובע אדם בקשת לפי הועדה ראש יושב יכריע להחזירו יש למי ספק
שהנתפס הטוענת המועצה בקשת לפי או בו, הנאה טובת או הדבר את

בו. הנאה טובת לה שיש או לה מגיע

ירד, ערכו או ניזוק או נשמד והוא 67 סעיף לפי שנתפס דבר (ב)
או פשיעה שהיתה שוכנעו אם קנסות, ועדת או המשפט בית רשאים

שיקבעו. בסכום בנזיקין המועצה את לחייב בשמירתו, רשלנות

להתקלקל עלול והוא (א) קטן בסעיף כאמור שנתפס דבר (ג)
רשאית אחרת, מסיבה ובין המיוחד טיבו בגלל בין מיד, יימכר לא אם
במו יופקדו המכר דמי ; המכירה ביום המקובל במחיר למכרו המועצה
שנתפס. דבר היו כאילו (א) קטן סעיף הוראות עליהם ויחולו עצה

בתוספת שנתפס הדבר של המכר דמי לו יוחזרו הנאשם, זוכה (ד)
(ה). קטן בסעיף כמפורש הצמדה הפרשי

לסט המרכזית הלשכה שפרסמה לצרכן המחירים מדד עלה (ה)
המדד לעומת שנתפס, הדבר של המכירה מועד לפני בסמוך טיסטיקה
בשיעור המכר דמי יוגדלו בפועל, המכר החזרת יום לפני בסמוך שפורסם

כאמור," המדד עליית

 התשלי'ג51973 ושיווק), (ייצור חפירות מועצת בחוק . 3

; המועצה" "לזכות יבוא "קנס" אחרי 46(א), בסעיף (1)

: יבוא (ו) קטן סעיף אחרי ,48 בסעיף (2)

בדבר לדינים פרט ראיות בדיני קשורה תהיה לא קנסות ועדת "(ז)
[נוסח הראיות לפקודת ג' בפרק כאמור חסויות ראיות ובדבר עדים חסינות

התשל"א1971. חדש],

חקירה, ועדות לחוק 11 עד 9 סעיפים הוראות יחולו קנסות ועדת על (ח)
התשכ"ט1968.

קנסות, ועדת לפני אחר מוצג או מסמך להציג או להעיד שהוזמן עד (ט)
כמו בטלה שכר או ולינה נסיעה דמי לו לפסוק הועדה ראש יושב רשאי
(ז) קטן סעיף לפי שנפסק סכום ; משפט בית בפני להעיד שהוזמן לעד

; המועצה," מקופת ישולם

חוק תיקון
הטירות מועצת
ושיווק) (ייצור
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רשאי קנסות, ועדת של בהחלטה מקופח עצמו "הרואה במקום ,51 בסעיף (3)
המחוזי" המשפט בית בפני עליה לערער ההחלטה לו שנמסרה מיום יום 30 תוך
תוך המחוזי המשפט בית לפני לערעור ניתנת קנסות ועדת של "החלטה יבוא

; ההחלטה" מסירת מיום ימים שלושים

: יבוא 52 סעיף אחרי (4)
הצמדה אותו''הפרשי שהטילה מיום ימים עשר חמישה תוך הקנס שולם לא (א) 52א.

בסעיף כמפורש הצמדה הפרשי שבפיגור לקנס יתווספו קנסות, ועדת
(ב). קטן

לסט המרכזית הלשכה שפרסמה לצרכן המחירים מדד עלה (ב)
המדד לעומת הקנס, של בפועל התשלום מועד לפני בסמוך טיסטיקה
עליית שיעור לפי הקנס יוגדל הקנס, הטלת יום לפני בסמוך שפורסם

כאמור. המדד

; הקנס." כדין גבייתם, לענין זה, סעיף לפי הצמדה הפרשי דין (ג)

: יבוא 57 סעיף במקום (5)

בדברים ''טיפול
שנתפסו

עד לשמרו המועצה רשאית 53(ב), סעיף לפי דבר נתפס (א) .57
על אדם נגד אישום כתב לפניהם שהוגש קנסות, ועדת או המשפט שבית
הוגש לא ; בו ייעשה מה יחליטו שנתפס, לדבר ביחס שעבר עבירה
הנתפס, יוחזר  התפיסה מיום ימים ארבעים תוך כאמור אישום כתב
בקשת לפי הועדה ראש יושב יכריע להחזירו, יש למי ספק נתעורר ואם
הטוענת המועצה בקשת לפי או בו הנאה טובת או הדבר את התובע אדם

בו. הנאה טובת לה שיש או לה מגיע שהנתפס

ערכו או ניזוק או נשמד והוא 53(ב) סעיף לפי שנתפס דבר (ב)
פשיעה שהיתה שוכנעו אם קנסות, ועדת או המשפט בית רשאים ירד,

שיקבעו. בסכום בנזיקין המועצה את לחייב בשמירתו, רשלנות או

להתקלקל עלול והוא (א) קטן בסעיף כאמור שנתפס דבר (ג)
רשאית אחרת, מסיבה ובין המיוחד טיבו בגלל בין מיד, יימכר לא אם
במו יופקדו המכר דמי ; המכירה ביום המקובל במחיר למכרו המועצה

שנתפס, דבר היו כאילו (א) קטן סעיף הוראות עליהם ויחולו עצה

בתוספת שנתפס הדבר של המכר דמי לו יוחזרו הנאשם, זוכה (ד)
(ה). קטן בסעיף כמפורש הצמדה הפרשי

לסט המרכזית הלשכה שפרסמה לצרכן המחירים מדד עלה (ה)
המדד לעומת שנתפס, הדבר של המכירה מועד לפני בסמוך טיסטיקה
בשיעור המכר דמי יוגדלו בפועל, המכר החזרת יום לפני בסמוך שפורסם

כאמור" המדד עליית

נבון יצחק
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

שרון אריאל
החקלאות שר


