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 פקודת המשקאות המשכרים(ייצור ומכירה) * ^ י;

 פרקראשון: פרשנות _ד-
 1. בפקודה זו —

 ״כוהל״ - כוהל שחריפותו כשל כוהל טהור בעל משקל סגולי של 0.7936 בחום של 15.6°
 צלזיוס; החריפות תתברר במדכוהל שנקבע; נתגלעו כענין זה חילוקי דעות׳ יוכרע

 ^הדבר^בבדיקה של הכימאי הממשלתי והחלטתו תהא סופית;
 ״ברנדי״ — משקה כוהלי העשוי דרך זיקוק ממיץ ענבים מותםם;

 ״יין״ — משקה מותםס עשוי ממיץ ענבים טריים;
 ״?צכר״פירות״ - משקה מותסם שהופק מפירות שאינם ענבים טריים.

 ״בירה״ — כל משקה מותםם מדגן או משעורים או מחומר עמילני או סוכרי אחר, בתוספת
 כשות׳ המיוצר או הנמכר כבירה או כתחליף לבירה והמכיל בבדיקת דוגמה ממנו יותר

 מ־2% כוהל;
 ״ויסקי״ - משקה כוהלי שהופק• דרך זיקוק מבליל של גרעיני דגן שנםתכרו על ידי תםםי

 לתת;
 ״ערק״ - כהיל עשוי דרך זיקוק מפירות ומזרעי אניס או אניטול׳ או מכוהל ומזרעי אניס
 או אניטול׳ או עשוי דרך ערבוב כוהל עם אניטול׳ וכשהוא מהול במים בנפח שווה -

 מראהו סמיך כעין החלב;
 ״רום״ - כהיל שזוקק במישרין׳ בארץ המגדלת קני סוכר׳ ממוצר של קנה הסוכר הגדל בה?
 ״כהילים״ - כל משקה כוהלי למינהו׳ לרבות ברנדי'וערק׳ וכל משקה מעורב בכוהל,
 וכל תערובת, תרכיב או תכשיר העשויים בכוהל׳ וכן יין ושכר־פירות׳ שנמצא בהם׳
 לפי בדיקת דוגמה מהם, יותר מ־25% כוהל, למעט כהילים מפוגלים כמשמעותו בפקודת

 הכהילים המפוגלים1;
 ״משקאות משכרים״ - כהילים׳ ערק׳ ברנדי׳ יין׳ בירה, שכר־פידות ושאר משקאות,
 מותססים או כוהליים, שנמצא בהם בזמן מן הזמנים, לפי בדיקת דוגמה מהם, יותר
 מ־ 2% כוהל; ואולם ההגבלה של 2% כוהל אין כוחה יפה לפטור מן הבלו שלפי פקודה
 זו כל משקה מותסם או כוהלי שיוצר בחצריו של יצרן שבהם מיוצרים גם משקאות
 דובי בלו, אלא אם הותר הדבר על ידי שר האוצר לגבי יצרנים שעסקו בייצור משקאות

 משכרים לפני יום י״ט בכסלו תשי״ט (1 בדצמבר 1958);ה
 ״הצרים״ - כל בנין או מקום המשמש לייצורם, להחםנתם או למכירתם של משקאות

 משכרים ושיש להגיש עליו ך^ימון;
 ״מזקזקה״ - לרבות כל חלק ממנה וכל מכשיר שאפשר להשתמש בו לזיקוקם או לייצורם

 של כהילים;
 ״מכירה״ - לרבות כל העברה שלא דרך מתנה;

 ״יצרך — מי שמייצר משקאות משכרים;
 ״סיטונאי״ - מי שמוכר לאדם אחד בבת אחת משקאות משכרים בכמות העולה על תשעה

 ליטר או על תריסר בקבוקים המקובלים כשל ליטר אחד;

 • חוקי א״י, כרך בי, פרק ע״א, עמ׳ 774; ע״ר 1937, תום׳ 1 מם׳ 660, עמ׳ 1; מם׳ 690, ענל׳ 156; מס׳ 711, עמי162; ע״ד 1941
 תום׳ 1 מס׳ 1082, עמ׳ 4; ע״ר 1943׳ תום׳ 1 מס׳ 1250, עמ׳ 4; ע״ר 1946, חוס׳ 1 מס׳ 1477, עמ׳ 99; מס׳ 1485, עמ׳ 121;

 ע״ר תש״ט, תום׳ א׳ מם׳ 32, עמ׳ 43; מם׳ 40, עמ׳ 90; ס״וז 271׳ תשי״ט, עמ׳ 51.

 י* חוקי א״י, פרך בי, פרק צ״כ, עמ׳ 897; דיני מדינת ישראל, 4, תשי״ט, עמ׳ 88.
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 ״קמעונאי״ — מי שמוכר משקאות משכרים לצרכן בלבד;
 ״מנהל״ - מנהל אגף המכס והבלו, לרבות כל פקיד הממלא את מקומו; .

 ״פקיד״ - פקיד אגף המכס והבלו, או פקיד מחת שהמנהל הרשהו לשמש פקיד באגף האמור;
 ״רשימוף — הצהרה׳ לפי הטופס שנקבע, נתונה מאת יצרן, סיטונאי או קמעונאי, על כוונתו • "י

 לעסוק בעסק'שעליו הוגש הרשיג?ון ועל החצר ים והכלים שהוא מתכוון להשתמש •בהם
. .;..׳  בקשר לעסקו.. •'•'׳• י

 ״היתר״ - היתר שניתן מאת המנהל• או מאת פקיד שהרשהו. המנהל בראוו״ לו^ות תעודה
' • ' . . . ־ ; י  שניתנה מאת סיטונאי בהרשאת המנהל; י י

' : , י י רשיון שניתן מאת המנהל או מאת פקיד שהרשהו המנהל כראוי; •  ״רשיון״ —

. : \ ־פדל! שני:׳ ייצורימשק^ות «ש3ףיפ וטלטולפ :׳. י ' ׳ ' . . " . 

 2. (א) לא תהא לאדם מזקזקה׳ לא יחזיקנה ולא ישתמש בה, ולא יעסוק בעסקי יצרן׳ רשיון ליצור •
 אלא אמ יש בידו רשיון לפי פקודה זו בטופס שנקבע ונתן ערובה, בדרך שנקבעה׳ למילוי .'.

! , ' . '  התחייבויותיו בראוי. •
־ . יי . , א- הו  (ב) מי שאץ לו רשיון כאמור ו

 . (1) מייצר משקאות משכרים, או שיש לו מזקקה, או שהוא ׳מחזיק מזקקה
' •י י  או משתמש בה; .

 (2) יש לו כלי או מכשיר העשויים לשמש לייצור משקאות מותססים או •
 שהוא מחזיקי אותם או משתמש בהם, ומתוך הנסיבות נראה שהם מוחזקים או

 משמשים לייצור אסור של משקאות משכרים,
 דינו — מאסר שנתיים או קנס 10.000 לירות.

 3. על •ייצור משקאות משכרים יוטלו וייגבו - 8גרת רשיון ובלו

 (1) האגרות המפורשות בתוספת הראשונה לענין ייצורם של משקאות
 משכרים;

 (2) הבלו המפורש בתוספת השגיח על משקאות משכרים המיוצרים ומוצאים
 . י • לצריכה בארץ.

 4. (א) המנהל רשאי ליתן רשיון מיוחד בלי תשלום אגרה - י רשיון מיוחד
 י (1) למוסד דתי — לייצר בכל שנה, כלי תשלום בלו, לצריכת בני־המוסד •

 בלבד, כמות יין שלא תעלה על מאתיים וחמישים ליטר לכל אחד מדרי המוסד;
 אך רשאי המוסד לספק יין מתוך אותה כמות בלי תשלוט גם למוסדות דתיים

 . אחריה לצרכי דת;
 (2) ליצרן דשוי ~ לייצר בכל שנה, בלי תשלום בלו״ לשימוש עצמו ובני־

 . ביתו, כמות ייין או שכר םירות שלא תעלה על מאתיים וחמישים ליטר;
 (3) לכל אדים — להשתמש במזקקה למטרת מחקר או למטרה אהדת שאישרה

. ״ . ׳ . י  ׳ המנהל. י
 (ב) בעל רשיון כאמור וכן מנהל של מוסד רשוי כאמור, המייצר יין או שכר פירות
 למעלה מן הכמות המותרת, וכן המוציא מרשותו יין או שכר פירות או המשתמש במזקקה
 שלא למטרה שלשמה ניתן הרשיון׳ דינו — מאסר שנתיים או קנם 10,000 לירות, ונוסף על
כך ישלם כפל הבלו שיעל כמות המשקאות שנעברה בהם העבירה, ומי שנמצאו ברשותו ' 

 משקאות משכרים כאמור, דינו — מאסר שנה אחת או קנס 000׳3 לירות.

? .מדי;ת מ»ידא4,5, פ?ורת הטעקאווז המש3;*י& (ייצור ומכירה) 5 י נ  די



 ידי הטפ״ח הכלל?

t־ : :r: ־־־:־־־ן !־.כ 
 יד ו־בי־־זי׳•־. אי
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 5. המבקש רשיון יצרן יגיש למנהל תעודה בה
 של המשטרה או בשמן ובידי• הנ־נהל הכללי של
י וכשר לעסוק בעסקי יצרן וכי ההצ  המבקש ראו
וו  להוראות כל חוק בדבר, הסדר ׳מלאכות ותעשי

 נב) היצרן יספק ניקום מתאים לעבודה משרז
 מקום מגורים כתאים בשבילם.

 (ג) לא יינתן רש־ון יצרן אלא אם איש!
 והחצרים נבנו להנהת דעתו של המנהל, והוא רשאי

. : ״ ה : י  ;ד: ::־צא י_א־:ג ו

: •;-־א ;־־.—־ • י : ־ , L - יש י ״־־:-ין ־.־־ ר-.:י־־_־ ־  !!. א כ־־' ״.:׳ ; ר־־.־. —:
| פ  בהם בעסקי, להביא לידי סינןונב של הכלים ולהצטייד בחישוקים ובמ־דקים, הכל כ

I .״ ־ בה׳.! •2 או בכליםיאלא באישורו של המנהל  ,-.י , ״׳! ד׳׳״..,. ,

| נ  נכ) לא נתמלאה אתת מהוראות סעיף זה בדבר ה:שת לשימון• הימין אי שינוי, די
 של היצרן — מאסר שלושה חדשים אוי קנס uboo לירות. , |

 7, (א) שום אדם, זולת היצרן והעובדים אצלו והפקיד, לא ייהנה ולא ההא לו גי־״ת
i .ו של יצרן׳ שלא ברשות הפקיד  לחצדי

עלת בשני מנעולים; מפתח המגייי^ נ  (ב) כל דלת מדלתות הצריו של יצרן תהא :
 **אהד יהיה כידי היצרן, ומפתח המנעול האחר בידי הפקיד.

 פ;־•*

 (א) הייב יצרן לנוזל כחצר־ו הפי־ מלאי וספד אספקה ופנקם־ם ל£י טפסים שנקבעו
ים שייצונ  ?era ירשום את ר״׳זוחמ של החנ־ריפ שהשתמש בהם ואת הל המשקאות המשכי

י שרישומו נדרש: הספרים יה ־ו פתוה ים בכל עת לעיונו ח  והוציא וכל פרט א
 ׳׳ורשאי •הפקיד לרשום בהם רשומות או להעתיק מהפ נסחים.

 i (ב) מאזן של מלאי ייערך בכל זמן שהמנהל יחלים עליו, ואם ג.^א המלאי •הר איי
 גי• חסר כשיעיד רעולה על השיעור שנקבע׳ ישלם היצרן כפל הבלו שעל השיעור היתר או

 (ג) יצרן שלא ניהל את הספרים שנקבעו, או שלא הראה 'אויתם כשנדרש לכך ע?
א רשפ בהם ׳רשומה שנקבעה, או שיישם בהם רשומת רמיה. דינו - י די הפקיד׳ או ש  3י

 »מאסר שנה אחת או קנס 3,000 לירות.

 9. (א) יצרן חייב להצטייד במאזניים., במשקלות, במידות ובמונימ שנקבעו, לקיימי*,
. . . . : . ר ד . . . . .  !״יי;״:5 י-•״•.״••״ ״

״פים או חהרינ ו  (בי) יצרן שהצטייר במאזניים, במשקלות, במידות או בנ־ונים מז
|  או לא נכונים, או שהשתמש או שהרשו, להשתמש בהפ, או שיש לו כהצריו _ אמצאה א

 תחבולה שבעזרתם אפשר למנוע, להפריע או להטעות פקיד בקביעת הכגנ־ת הנכונ>|;
 והמדוייקת של משקאות משכרים או נפחם של כלים׳ דינו — מאסר ששה חדשים או קמ|י;
I .300).2 לירות 

 משםרינן,
 ־צרג׳ או.

; ב־־ציר י ״ י" ־•:•ת:־•:• ו ׳ ; • : . ׳ ־ י י ׳ הד:הד ־־'־.:־ע •;; • : ש  ¡¡I. ר
דשאי היא לאס• ר :•.־. ־:־׳ .־ עלול להרע לבריאותו , 

 ־:* . זן•
 רעיון יצרן

 oran ומילון

 «י0ור הבני6ה

 מאזניים׳ לשקלות
 מייייג וגיניפ

 חמרימ וו^ליליט
 עיש להז8ו.»

a r a 



 אין להוציא
 משקאות אלא

 גנמותמםויימת

 לעניניו של אוצר המדינה; בכפוף לאמור רשאי יצרן"ליתן"משקאות": משבריפ 3&לימ,
 לפטמם׳ לזככם או לעשות כהמ כל פעולה אחרת שאושרה ?גל ידי המנהל.

 11. לא יוצאו משקאות משכרים מחצריו של יצרן ככמות פחותה מתשעה ליטר או מתריסר
 בקבוקים המקובלים כשל ליטר אחד ממין משקה אחד ובזמן אחד. ,

 12. (א) לא יקובלו משקאות משכרים לחצריו של יצרן ולא יוכלו לש& ולא יוצאו •אין לסלק משקאות
 משם, אלא אם יש עממ היתר שבו רשם הפקיד את הכמות שעליה ניתן ההיתר, תאריך. «חצריוז1ו

 נתינתו ותקופת תהפו. לח$ריושל
 יצרן אלא בהיתו

 אין מסלקים
 אלא אחרי

 מתן ערובה

 זמן תשלוט וזבלן

 סמנות־לדוזות
 תשלופ הבלו

 (ב) לא יינתן היתר לסילוק משקאות אלא אם שולט הבלו, פרט למקרים האמורים
 בסעיף 13. י י ׳ \ ;׳:יד - • .:. י
 (ג) יצרן.שמשקאות משכרים סולקו מחצדיו איו לחצריו בלא היתר:בראוי, דינו -
 מאסר שנתיים או קנס 10,000 לירות וישלמ כפל הבלו על הכמות שסולקה •שלא כדין?

 ומי שנמצאו ברשותו משקאות כאלה, דינו - מאסר שנה אחת או קנם 3,000. לירות.

 13. (א). לפני שמסלקים משקאות משכרים מחצריו של יצרן לשם יצוא, יתן היצואן.
 או סוכנו את הערובה שידרוש המנהל, ובתנאים שנקבעו, כי המשקאות ייוצאו; ורשאי
 המנהל לדרוש מאת היצואן שיראה לו, תוך תקופה מפורשת, תעודה המעידה כי המשקאות
 שיוצאו הגיעו למקומם כראוי! לא הראה היצואן תעודה כזאת, ישלם כפל הבלו יעל המש־

 קאות שסולקו.
 : (ב) בל אימת שמסלקים משקאות משכרים מחצריו של יצרן אחד לחצריו -של יצרן

 אחר לפני ששולם עליהם הבלו, יתן מסלק המשקאות או סוכנו את הערובה שידרוש המנהל
 ובתנאים שנקבעו! ורשאי המנהל לדרוש שיראו לו, תוך תקופה מפורשת', תעודה המעידה
 כי כמות המשקאות שסולקו הגיעה למקומה כראוי; לא הראה היצרן תעודה כזאת, או. אט
 נתברר שכמות המשקאות שהגיעה פחותה מן הכמות שסולקה, ישלם היצרן כסל הבלו על

 המשקאות הללו, או על החסר,-הכל לפי העגין.

.©דקשלישי: תשלוט המיוו3«וד3ן«?יו ־.••" ; 

 14, שומת הבלו תהיה בשעת הייצור כפי שנקבע על פי פקודה זו, וחובה לשלמו לפגי
 שסולקו המשקאות המשכרים מחצדיו של היצרן לצריכה בארץ.

 15. המנהל רשאי, במקרים הנראים לו ובתנאים הנראים לו, להרשות הוצאת משקאות
 משכרים מחצריו של היצרן לפני תשלוט הבלו המשתלם על אותם המשקאות, ולדחות
 את מועד תשלום הבלו או להרשות את תשלומו לשיעורין, בין כערובה ובין שלא בערובה,
 ובלבד שסכום הבלו הנדחה לא יעלה לגבי יצרן יחיד על סכום ששר האוצר יקבע בצו
 והדהיה לא תינתן לתקופה העולה על ששה חדשים מיום הוצאת המשקאות המשכרים
 מחצר יו של היצרן; סכום שתשלומו נדחה תיווסף עליו ריבית בשיעור החוקי המקסימלי
, והוראות כל דין בדבר גביית הבלו יחולו על  שנקבע על פי חוק הריבית, תשי״ז-1957 ־
 גביית הריבית כאילו היתה הלק מהבלו, אלא שהמנהל רשאי, מטעמים מיוחדים, להקטין את

תעדכדי 6%. בי  הרי

 * 8״ח 219, תשי״ז״ «מ׳ 0¿

ת הממכריה (ייצור ומכירה) ז ו א ס ד נ נת ישרא?, 4, פסודת ה  דיני מדי



a דשאן המנהל שלא להתיר הוצאת משל ; 
יב כתשלום הכלה כל עוד לא שילם את ה  הח4

 במלואם־״

1 ״ 4 - ו י ־ ' 
Jbj,1j.M^' י אלא . 

 ז

 >2). תיווצזף תוספת פיגורים ש;ל 20% ממב :
 לכל תקופת הפיגור בשיעור ההוקי הנ ־כ
 תשי״ז—7ג10, הכל לפי הסהים הגדול, ׳־־.•
 הבלו יהולו על גביית התוספת או,הריבית ר״
 רשאי, מטעמים מיוחדים, להקטין את תו.־:•־

 17. נתגלתה מזקקה ?ציוצירו בה משקאות משכרים ללא רשיון לפי סע־ף2, רשאי המגיה
 לאמוד, לפי מיטב שפיטתו, אתי כמות המשקאות המשכר־:: ש־אגשי־ ־!•ה ־־'•־צר באות

 מזקקה, איילו הופעלה במלוא כושר ייצורה ששה חדשים ״••: ־־ ־־־־ : .״־•
ל הכלים שנמצאו׳ בה וייצי־ו מין־א־מ מן הי כ ׳ השתמשו בייצור ג  ;שעות׳ ביום ואילו

י אר ־־.־.•.:־־' . ׳:־ ־־.־ :־  שנתגלו במזקקה סימנים לייצורם; בעל המזקקה או ק
הנאשם בעבירה לפי סג$יף 2(2) א,ו 46(0 בקשר לאותה מזקקה - יהיה' אהרא• לת׳ . 

 היבלו״כאמור בסעיף 5<1, על כמות, המשקאות שנאימלה על יי־ ־:־..־.־.

־ ר־.־ י ־ . - • : ח משכרים בלי היר> לפי 0>-י״ף ! .־ ־:-־־־י י ו ל  18, הוצאו משי
. ־:•:••.. : ־ •.:׳•־:: ־ ׳ .  : סעיף,.ב, י רשאי המנהל לאמוד, לפי׳ מיטב שפיטה־ א־, :

: ׳ ־ ד  שאפשר היה לייצר באותם הערים-, אילו הופעלו׳־-־. ־ ־ א נ־-־־־ ״-•־־־::• -־ש־ ־
ף גילו׳ יל.ו$את המשקאות המשכרים׳ 12 שעות ביום והשתבשו בייצור 1|לל פ  תמימים ל
. : ־. ־־.־.־־ ־־..־־־־ ד ־ . - 1 ׳ : - י  הבליט שנמצאו בחצריפ •הימניים לייצורם; היצרן ־
• .: ־. ׳.־־ .־.־־ יי 1־.־ל  בסעיף 10, על כמות המשקאות המשכרים שנאבדה ע ־־־ • .•־־'

 ; יצור משקאות משכרים באיתם הצרים בתקופת האומדן.

; ־, י.׳ • ־.כ יר.ד י ־ ־ ־.־ ,־,ז.־ נ צ : י  . 19. המנהל רשאי לערוך אומדן שוגה מזה שניתן ל
ג י .־: :.־ י־^־־ו פ ־ : . : :  להנחת דעתו כי הייצור נמשך׳ תקופה שונה מן הי? ־ב .

 משקאות מסוגים _שונים או בכמויות שונות מאלו־, ששימשו יכוד לאובדן המנהלי; ע
: . ־ ־ - . : וכל עוד לערוך אומדן ־ ! ־־״:־פ . : ־;־ .  , המנהל אומדן ייפו סעיף זה, לא י

ף יה כד־ לה:ד־ל ״!מז ן י, י ע  : אומדן לפי הסעיפים 17 או 18׳ לא ישתמש בסמכותו לפי :
 כאמור אלא לאחר שנתן ליצרן הזדמנות סבירה להשמיע ••;־ ־-״• .־ .

. ־ • ־ כ ־ . - - ־ -  י 20, המערער' על אומדן המנהל לפי הסעיפים 17׳ 18 •י ״־.•־: י־ י ־
 הודעת המנהל על האומדן, לערער לפני בית. משפט מח.־זי, בית המשפט •היה רשאי להגדיל

־ כ .־־ : ־ <, . •. .־ , ובמקרה שהמערער היכיה את כמות'המ׳:-־ ת ־.־. :  את האומדן
ן  י או הוכיח שלא ייצר משקאות משכרים שלא שולם עליהם בלו - להפחית את דאומ|

ר ת ״  :21, המנהל רשאי י לדרוש תשלום הבלו לפי הסעיפים ל1--ו2 בסכום הנבות כ
ן י - : ־ , ־ ׳ ־. ־ : ועד לתשלומו <.־ •־:״־יד ׳ ״  • לגבותו ביום מן הימים שבין המועד שנ

 י יום תשלומו למעשה:

I•! 
׳ הן לפי פקוזןאי! ב ו  22. הוראות הסעיפים 21-16 אינן באות לגרוע מאחר־דהי הפלילית של א
״}  זו והן לפי דין אחר- , ן

ם (־׳גייר וגב י י נ ג פ ת יערא?, 1, פקודת הנ״:ז«ות ה מ ר  דיגי מ



 •ויתור «V גלי
 והחזרת בלו

 פטור מטעם
 קיוט דיני התורה

 פטור מיותר

 23, צא) משקאות משכרים שהוטל או ששולם עליהם כלו ונשמדו בדליקה מקריח •או
 מחמת כל אונם אחר״: או שנעשו פסולים לצריכה בעודם כחצריו של היצרן׳ רשאי הצנהל
 לוותר על הבלו שהוטל עליהם׳ או להחזיר את הבלו ששולם עליהם׳ אס ןד,וכח - להנחת

" ' . ׳ י  דעתו׳ בי: המשקאות.נשמדו או נעשו פסולים כאמור. י י

 (ב) הוכח להנחת דעתו של המנהל שמשקאות משכרים הוחזרו •לחצריו של היצרן
 מחמת שניזוקו׳ רשאי המנהל להחזיר את הבלו ששולם עליהם בניכוי 10%״ או אם הוחזרו
 ועובדו שנית׳ רשאי הוא להרשות את שיווקם ללא תשלום בלו נוסף או בתשלום בלו מופחת.

 24, לא ייגבה כלו על יין אם הוכח״ להנחת דעתו של המנהל״ כי נשפך׳ או הושמד״ לפני
 הוצאתו מחצריו של יצרן, לשם קיום דיני התורה.

 25, (א) שר האוצר דשאי, בצו, לפטור מבלו, בולו או מקצתו, משקאות משכרים
 הנמכרים או המועברים בדרך אחרת למפורטיס בתוספת לחוק המכס, הבלו ומם הקניה

 (ביטול פטור מיוחד), תשי״ז-1957*.

י (כ) שולם בלו על משקאות משכרים שנמכרו לאדם הזכאי לפטור לפי סעיף קפן -
 (א), רשאי המנהל להחזיר לו את הבלו, כולו או מקצתו, ובתנאים הנראים למנהל, אם נת׳י,

 בקש לכך בכתב תוך ששה חדשים מיום מסירת המשקאות לזכאי לפטור.

 (ג) משקה משבר שניתן עליו פטור מבלו או הוחזר בלו ששולם מליו כאמור, לא
 ימכרנו אדם ולא יעבירנו בדרך אחרת למי שאינו זכאי לפטור, אלא לאחר שהודיע למנהל
 על כך ושילם את הבלו המלא על אותו משקה לפי ערכו בשעת מכירתו או העברתו או
 לפי ערכו בשעת חשלום הבלו, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, ובהתאם לשיעור הבלו החל

 אותה שעה. . :,'

 יצרן רשאי למכור
 במצריו בסיטונות

 רשיון סיטומי
 ורשיון קמעונאי

 רשיון קמעונאי
 ליצרן

 רשיון אקראי

ן מכירת משקאות משכרים .. י ק י 3 ר ק ר פ ; . 
 26. רשיון יצרן מרשה ליצרן למכור, בווצריו הרשויים, משקאות משברים מתוצרת
 עצמו, ובלבד שהכמות הנמכרת לא תהא פחותה מן הכמות שמותר למכרה ברשיון סיטונאי.

 27. (א) לא ימכור אדם ולא יציג או יחזיק למכירה כל משקה משכר, ולא יחסין משקאות
 משכרים המיועדים למכירה, אלא אם כן יש בידו רשיון סיטונאי או קמעונאי, לפי הענין,
 שניתן לפי פקודה זו, או שהוא רשאי לעשות בן לפי סעיף 26; אולם לא יידרש רשיון
 באמור למכירת משקאות משכרים, על ידי מוסד המספק משקאות משכרים לצבא־־הגנה

 לישראל ולכוחות המשטרה אפ אושר למטרה זו על ידי שר האוצר.
 (ב) רשיון סיטונאי או רשיון קמעונאי יהא שנתי ויהא נוסף על הרשיון שנקבע
 לפי פקודת מכירת משקאות משכרים, 1935 י, ולא יינתן אלא למי שכבר השיג רשיון לפי
 אותה פקודה! אולם מי שיש לו רשיון רוקח על הצרים שאין מוכרים בהם משקאות משכרים

 זולת יינות מרפא, לא יידרש להשיג על אותם הצרים רשיון לפי אותה פקודה.

 28. מי שבידו רשיון יצרן, לא יינתן לו רשיון קמעונאי על חצרים המצויים בתוך תחום
 חמש מאות מטרי מן החצרים שבהם הוא רשוי לייצר.

 29. מי שבידו רשיון קמעונאי, מותר ליתן לו רשיון אקראי למכור בקמעונות משקאות
 משכרים כבנין, בסוכה׳ באוהל או במקום אחר לא יותר מחמישה ימים, אם.השיג את ההיתר

 שנקבע בסעיף 19 לפקודת מכירת משקאות משכרים, 1935.

 4 גרה מ2, השי״ז, עפ׳ 141.
 * :עיר 1935׳ חוסי 1 מס׳ 496״ עמי 33.

 דיני מדינת ישרא4,5, סקודת המ^5|8'וו!פהמ^כר,י0 (ייצור ומכיר 79



ן סיטונאי: ו  (א) האגרה השנתית כעד רשי

 !»:׳£״ בתחום עיר יה י • 50
 5״;»! במקומות אחרים , 25

ון קמעונאי:  (ב) האגדה השנתית בעד רשי
 :?:׳::»״* כתהום ע יד יה 9
; במקומות'אחרים י י 2,300 » : : 

 ;:3:1, על אף האמור בסעיפים 30-27 ׳רשאי שר האוצר לקבוע בתקנות תנאיש למכי^א•
נות או העמדתם למכירה ללא רשיון לפי פקודת זו.  משקאות נישבר׳ ם גקמעי

ן, בדרך שנקבעה׳ על הבית; מ^י  :31, כל סיטונאי וכל קמעונאי חייבים להגיש רשימו
די סימן*׳  ?העזר׳ המרתפים, החדרים ושאר המקימות שנועדו לשמש לעםקם ולהביא לי

י ־'ח להחסנת משקאות משכרים ־ י י ׳ י . ׳ י ' •־".׳־. ־ : ׳ . ־ : י , .׳•׳:״־.־־ על ידי י ־ י ; • ־ ״  ־

 למכירתם ולא הגיש עליהם ו־שימןן או ׳•1א הב •יא לידי סיניונם כאמור׳ דייו— מאכר שלו|!1׳1י
 חדשים או קנס 1,000 לירית.

 ים
 או

 33, >א< המוכר השקאות משכרים או מחזיקם למכירה או מחמין, משקאות מעי־כ!
ם למכירה ואין בידו רשיון תקף לבי פקודה זו, דינו — מאכר ששה חדשים - ד » מ « 

ע ו׳הוראות׳ טעיף 31; י  קנם• 0»0׳2 לירות, אין הוראה זו באה לגרו
יק *ג> .נ! רה שהיא ג,שקאות משכרים במקום.המשמש למכירת משקזןות המחז  (כ) '

׳ זולת אם הוכיח את ההיפך, ו ק י  ?:!!־אוהו כמחזיקס למכ

 *3. מי שבידו רשיון חייב להציגו כהל עת במקום בולט שבחצריו! העונד על סעיף
ו — קנס מאה לירות, נ  די

« משקאומ דשברימ לא יתקבלו ולא• יובלו לחצריהם של סיטונאי או <% :§3. >א< ש׳ : 

ם מצורף אליהש היתר כטופס שגק5ע ו של סיי׳ונזגי אלא ̂; ר צ ח אי ילא ־וצאו מ נ קמעו : 

ן ו ו ^ ת ולמיינם* אולם רשאי שד האוצר להרשות תנועת מש׳״אות משכרים כ  ?לגמי ת המשקו
» סוג מסמים של סוחרים או קלעובאימ או לגבי סוגים של משקאית משכר ־מ »  :־:ללא היתר ל
 .(ב) סיטונאי או קמעונאי עמשקאות משברים נתקבלו, להצריו בלא היתר׳ ןכל
ו ת ש ר יוכן כל אדם שנמצאו ב '  •סיטונאי שמשקאדת משכרים סולקו מחצר יו כלא היתר,
- מאפר ששה חדשים או י נו •  משקאות משכרים שנתקבלו או סולקו בלא היתר כאמור> די
ל הכמות שנתקבלה או שסולקה או שנמצאה כאמןר, ת או כפל חבלו ע ו ו י  קנס 3,000 ל

 או שנים מהם כאחד ן אין הוראה זו באן! לגרוע ההוראות &,עיף קטן נא).

רך שנקבעה ו §3, כל םמזונא• וכל קמעונאי שק• בל משקאות משכרין&זייכ מיד לבטל, ב ;; 
ו ״ :  את ההיתר המצורף למשקאות, ולמכור את ההיתר כשהוא מבוטל כאמור לידי ה
ו לראשונה אחדי קבלת המשקאות, ואט;:לא עשה כן, דינו - מאסר שלו קן  ::המבקר את הצדי

 חדשים, או קנס 1,000 לירות.

יב לשמור בהיצר־ו, בדרך שנקבעה׳ שלוש ש,«£ , בל סיטונאי וכלי קמעונאי חי א)  37, ו
״ב יי.־. ־ ג^מ •~.־.׳ תי:ג*ן ז ו • • י ט י : \ . ־  לפחות, השנון של המשקאות המשברים שקיבל .
 של המשקאות המשכרים שמכר; החשבון יהא פוזות נ כל עת לעיונו של הפקיד, והראות

 כידי הפקיד לרשום בו כל רשומה ולהעתיק ממנו כל נסח.

י טדינןן ׳:מ4,5 &>!ודי; ובמאות ד.פ־6ברי0 (״צזי ומכירי!) מ  ד



 קנט על שימוש
 מטעה בשם גירת

 השימוש בשפ של
 משקה משגר

 הגבלת מבירת
 י משקאות משברים

 לאחר תקופת
 ההםנה .

 אי מור לרכול
 במשקאות

 תנאים לרשיון

 התליית רשיון׳
 צמצומו וביטולו

ו - נ י • י . (כ) סיטונאי שאינו שומר חשבון כאמור או שאינו מראה אותו לעיון״ י  י
 מאסר שלושה חדשים או קנס 006׳1 לירות! ואם לאחר עיון נמצא, כי מלאי המשק&וו?
^גס י - ן  המשכרים שבחצריו עודף על הכמות שהיתר, צריכה להיות ברשותו לפי החשכו

 תשלום.כפל הבלו על העודף.

- ר מ ו ח  38,- (א) חומר שיש כו 2% מהל״ או פחות מזה׳ לא יכנהו אדם לצרכי מכירת ה
 בהודעה׳.במודעה, בתווית׳ או בכל צורת פרסום אחרת - בשט או: במלים שיש בהם.
כדי לרמז בי החומר הוא כידה או תחליף של בירה, או משהו כדומה לבירה או לאחד . 
 ממיניה׳ ולא ימכור ־אדם ולא יניח למכור, ולא יחזיק למכירה, כל חומר כאמור שכינוהו
 כך! אלא שהשם ״ג׳ינג׳ר ביר״ או ״ג׳ינג׳ר אייל״ לא יהא, כשלעצמו, נחשב כבא לרמז

; ׳ ־ י  כאמור. .

 (ב) :העובד על הוראות סעיף זה׳ דינו - קנם מאה לירות על כל עבירה, וא1* נתחייב
 בדינו יחולטו בל החפצים •שבהם או בקשר אליהם נעכרה העכירה.

 39, (א) לא יכנה אדם משקה שהוא מוכר או מציג או מחזיק למכירה בשמם של אחד
 המשקאות המשכרים המוגדרים בסעיף 1, אם המשקה המכונה כך אינו מיוצר בהתאם להג־
 : דרת אותו שמ בסעיף 1, או אפ אינו מיוצר בהתאם להוראות שנתן המנהל על פי פקודה זו

 1 לגבי ייצור משקה המכונה כאותו שם.
 (כ) שר האוצר רשאי לאסור, בצו, כינוי משקד, משכר בשם העשוי. להטעות לגבי

 י תכולתו ואפילו פורטה תכולת המשקה כצד השם.

 (ג) העובר על הוראה מהוראות מעיף זה, דינו - מאטד שנה או קנם 3,000 לירות,

(א) המנהל רשאי, כצו, לאסור הוצאת משקה משכר פלוני או סוג מטוייםיממגו : ,40 
 מחצריו של יצרן לשם צריכה, אם לא נשתמר כפי שקבע המנהל ולתקופה שקבע; ואם
 קבע כך׳ לא ימכור אדם אותו משקה משכר לשם צריכה אלא אם נשתמר כפי שנקבע.

 (כ) העובר על הוראות סעיף זה, דינו - י מאסר ששה חדשים או קנס 2,000 לירות.

 !41. כל הרוכל במשקאות משכרים, דינו - מאסר שלושה חדשים או קנם 1,000 לירות.

ת 3לליות ראו  פר? חמישי: הו

 42. (א) כל רשיון יהא אישי ומיוחד למחזיק בו, ואין כוחו יפה אלא לחצרים שנזכרו כו.

 (כ) כל רשיון יפקע כיום.השלושים. ואחד בדצמבר של השנה שבה הוצא, אך ניתן
 ;לחדשו לפי שיקול דעתו של המנהל,

 גג) רשיון אינו ניתן להעברה אלא באישורו של המנהל.

 43. (א) רשאי המנהל להתלות, לצמצם או לבטל רשיון שניתן לפי פקודה זו אם שוכנע
 !שיצרן, סיטונאי או קמעונאי עכר על הוראה מהוראות הפקודה; המנהל לא ישתמש בסמכות

 זו אלא לאחר שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו.

 (ב) החלטת המנהל לפי סעיף קטן(א) ניתנת לערעור לפני בית משפט שלום תוך
 חודש מיום שנתנה׳ אך אין הערעור מעכב את ביצועה.

 (ג) לא הוגש ערעור על החלטה לפי סעיף קטן(א) או הוגש וכית המשפט אישר
 את החלטת המנהל׳ כשינוי או ללא שינוי, יפוג תקפה כעבור שלושה חדשים אם לא הוגשה

 תובענה שלילית על העכירה אשר שימשה עילה להחלטת המנהל.

«?אות הטעכריפ (ייצור וטכירה) 81 :־הט,  .דיני מדינו! י׳8ר»*1,5, פקודת;



 8» (ד) בית המשפט הדן בתובענה מלילית שהו נשה לפי פקודה זו יה־ה בלרםמך להח
׳ ביטולו או קיומו אף אם ניתנה לפני  8£ל התליית רש־ון שניתן לפי הפקודה, צמצומו

ץ זה.. י ע  *הפלטה של המנהל או של בית משפט שלום ב

 י (ד!) אין מחזירים אגרת רשיון מהמת שהרשיון הותלה, צומצם, אי בוטל.

" .:י . י - . : • . . ־ ־ ג מ מ : : • ־ . - . ־ ־ ;• ־־. ־־־־;־ • .•־ ־,  ':.&$;;•• א ־־,-־_ע ;
־ מ י. : .־:־־.:•־ מ ־  ;;וכל!ב־יי ״־יד״ •.״.־:•: •ל־ ר־י..־־.י ־:־:־:י -

 ף»מ© (כ) ביו! המשפט ־הלט משקאות משבר־פ, המר ־כי׳ כלים ומכשירים שנעברה
־ א־:• ־, נ ;.י :מ צ :.י ר:ע־. ־ ־ י ; א־־• •״1 ־.••.—• מ: . ו ו י ב  מ

ש |  מ) הפץ הצפוי לחילוט על פי פקודה זו, רשאי כל פקיד וכל'שו:;ר לתפסו, ו
ם או בתחנת המשצרה הלףובי״ ביותר: הולט דה$ץ  !:תפש׳ ישימוהו במשמורת בבית המי

דו כדרך שנקבעה.  :;ביותר למכרו או להעמי

י רשאי לחו־הי לאמוד כםעיף קטן (ב). רשאי ט ו  (ד) כל דבר שפקיד אי ש

 ?כץ בנטילת ערובה ממנו ובין בלעדיה.־
 '(ה) אדם המפריע בתפיסת הכץ, או המעלים הפץ שנהםם כ;1מיר או־ הגורם לו נזןן,

 מאמר שנחייב' או קנס סי!(•׳3 לירות.

 יו) הרשעתו של <;~ם ומן פסק דין ־,?ל בית המש בדבר השלוה כל הלק של עו
 ;.סף הכרוך כמעשה בעבירה׳ יפעלו בעסק חילוט על הרז:.־ב שלגכ״הט נעכרה ד.ע:ייץ1;

׳ פ%! ן וזו: זי;מ;יע על פ י כ י ג  43. כל קנס שהוטל על פי פקודה זו יכול שייגבה בדרך ע

 ך40. יא׳! רשאי פקיד להיכנס רכל מת להצדיפ רשו־ ם יל־־טול כל מד, מידה׳ דוגנה'
. י : •: \ .. י . י; . י : . . ״  י : .־ .־ ; י ־

יצודי או לגיל יד תו של י ך  : של יצרן או /.יל םיםמא־ נאג־ר בכתודש, כי הלק מרן ישמש לי
' . . -י .- . - .! ו י־ן .: • • , ' ' - י ־ י י• ־ י י נ > ־ . ־ . ־ • : 

. י — ־ ' : . ־ ־ ־ ־ . ־ .־ ־'•־ ־ ־. ־' ־ י . ־ : י ־ ״ג..־־ . א  ע — -

 בהם חיפוש.. }.ם יש לו •סוד להניח, כי משקאות ל׳שכרימ, .׳•.־י מזקקת׳ או כלים או המרי(:..

 ולהיכנס ׳אליהו! ככוח ולתפוס בל מלקקד. או כלי א־ משק״ או ח ־מ ר הנ״צאיג׳ ־;•;ב-, א י;

 מאת שופט שלום, י 4

׳ משקה או הומר שנתפסו לפי סעיף קטן >בז יהולטו׳, ונעלם א.  ;ג) מזקקה. כלי
ה ׳•;נמצז|< מ או קנס •!!׳0 10 ליויות, וכל אז י תי , דינב -- מאסר ענ  *האדים שברשותו נמצאו

 \ באיתם דצרים א־ באיתו מקום, ד־:ו - קנט 500 לירות.
׳ או המתקיף אותו, דינו - מאסר שנתיים א  (ד). המפריע לפקיד במילוי תפקידו

 »ק4ם 000׳5 לירות.



 47, ׳(א) רשאי,פקיד לע&וך• אדם החשוד בהובלתם או בסילוקם של משקאות משברים • :ענשימעלסילוק
. משקאות שלא ו ל א ט י ה ^ ע ש  בניגוד לפקודה זו׳ ואס היו ביניהם משקאות ממין אחד בכמות העולה על ת

 על תריסר בקבוקים המקובלים כשל ליטר אחד׳ דשאי הוא.לדרוש מן האדם שיראה לו
 היתר לסילוקם של אותם המשקאות,

 (ב< הראה האדם היתר או תעודה ונמצאו מתאימים בכל למשקאות׳ דשאי הפקיד י
י • . .  לציין בהם את מקום הבדיקה ושעתה. ..

 גג) נמצא אדפ כשהוא.מוביל או מסלק משקאות משכרים ממין אהד ככמות הלולה...
 על תשעה ליטר או על תריסר בקבוקים מקובלים כשל ליטר אחד׳ ולא הראה׳ לדרישת
 ׳הפקיד׳ היתר לסילוקם׳ דינו — קנם מאה לירות והמשקאות יחולטו! ובצו כית המשפט אפשר

 להלט גם כל כלי הובלה ששימש להובלה או לסילוק.
 י ־׳ >ד< ׳-דשאי פקףד לעצור כל אדמ שנתפס במכירה על הוראות• סעיף זה.

 8ווריוחט של
 מגהליפ ופקידיה

 המנמל רשאי
 להפר מגיחז

 •48. נעברה עבירה על פקודה זו על׳־ידי חבר בני אדם׳ יאשם כה גפ כל אדם אשר בשעת
 ביצוע העבירה היה מנהל פעיל׳ שותף׳ מנהל חשבונות או פקיד אחראי של אותו חבר׳
 אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שנקט כל האמצעים הנאותים כדי להבטיח

. :  קיום הוראות פקודה זו. י

 49. . (א) אדם שעבר על הוראת פקודה זו׳ או שיש יסוד םכיר:להניח שעבר עליה׳ רשאי
 המנהל לכפר על העבירה על ידי שיקבל מן האדם כופר כסף שלא יעלה על הקנס המקסימלי

 שנקבע לאותה עבירה בפקודה זו, י
, רשאי ט ו ל י מ  (כ) החפצים שלגביהם נעבדה העבידה שכופרה ולפי פקודה זו דינם -

 .המנהל לחלטם. ־• יי •

 50,. הממשלה רשאית לצוות על תשלום פרס כראות עינית, בעד גילוי עבירה על פקודה 8רסעלנילו>
ה י י 2  זו, למי שביצע את התסיסה או מסר את הידיעות שהביאו לגילוי העבירה. ע

 51. הממשלה רשאית להתקין תקנות ככל אחד מן העגינימ האלה5 . ייקני"
 (1) .הטפסים לרשיון ולבקשת רשיון; י

 (2) התנאים שבהם מותר ליתן רשיון מיוחד לפי סעיף 4?
 (3) הסדרים להנהלת המקומות שבהם מייצרים משקאות משכרים ולשמירתם

 הראויה של המשקאות שיוצרו:
 (4) הגדרת התהליכים שיש לראותם כייצור;
 (5) קביעת שעת ייצור לענין שומת הכלו! .

 (6) החמרים והתהליכים שישמשו בייצור משקאות משכרים!
 (7) טפסי רשימונים, אופן עריכתם, דרכי רישומם ושמירתם והתנאים שבהם

 יראו רשימונימ כבטלים ומבוטלים! •
•  (8) סימוגמ של הצרים• ושל כלים! - י

 (9) המשקלות והמידות והמאזניים וכן המונים לכמות ולחריפות של משקאות
 מישכרים שיצרן חייב להצטייד בהם; ; •

 (10) צורתו של מדכוהל שישמש לבירור מידת חריפותם של כהילים; י
 (11) הרשאת השימוש בכל מכשיר או אמצעי לבירור מידת חריפותם של. ..

 י כהילים?



?1 

 (12) הטבלאות שישמשו בקשר עם המדכוהל שנקבע לבירור מידת חדיפ41!מ•
 . י הנכונה של בהיל־כ; י }•

 (13) הערובה הנדרשת מיצרן למילוי התחייבויותיו;

, סיטונאי וקמעונאיי חייבים לנהל. הפרטים ש;שי  ; , י י (») צורת הספרים שיצרן

 לרשום בהט והאופן שבו ינהלו אותם;

 1(15) סילוק משקאות משכרים והערובה הנדרשת בסילוקם מחצריו של י&רן

 , י אהד לחצריו של יצרן־ אחר, או בסילוקם לשם יצוא, והתנאים שבהם מוץר
יצא או לסלק בלא תשלום בלו!  !לי

 י (18) טפסי ההיתריב והתעודות לסילוק משקאות, הפרטים שיש לרשים ב
 י י דרכי השימוש בהם וביטולם!

 >17) שיעורי ההנחות הניתנות בעד חסר מחמת התאדות שחל ממלאי• של יצרג
 ובעד חפר מחמת טלטולם של משקאות משכרים;

48̂) התנאים שבחם יש להחזיר בלי או ליותר על כלו ;•1כי םעיף 2:5 00;  י 
 ,(19) הטיפול בטובץ נ׳יחולט־ם; , 1 !

 .(20) אגי־ה שישלם יצרן בעד עבודה של סק־יז־י מכס ובלו ׳שנעשתה בהציןיו,
! : ת ו ל י ג ת מי״נ!י המדולל כשמדי! ערודה ר  מךוו׳י ל«עי

 (21) אגרה שישלם המקבל, לפי בקש׳!ו׳ תעודת המעידה על תקופת שימו
ל ״ניק^,,־! ,.ז־״כו ם ״! ״;ל בל עניין אחר הנוגע לפקידה ו על מק! ו ב *  ״

 (22) אגרה שישלמ יצוין בעד עבודה של פקיד״ מכס ובלו המצריכה שהי
 הפקיד מתפקידיו הי־גיל־ם והפקדתו על תפקידים מיוחד•ם;

 »י2) ביצוען של מטרות פקודה זי בדרך כלל.

 !52« העובר על תקנה שלא נקבע לה עונש בפקודה׳ דינו.— קגס מאה לידות.

 שר האוצר רשאי,׳ בצו, לשנות את האגרות הקבועות בסעיף 30 ובתוספות לפקוד!
 ז

׳ בצו׳ שיפורסם ברשימות׳ להפחית לגבי אזורים מסויימים אן!  :54, שר ה^יצר רשאי
 אגרות הרשיון הקבועות כסעיף 30 ובתוספת הראשונה לפקודה זו.'

 55. (א). שר האוצר דשאי לקבוע סימני זיהוי למשקאות משברים בבקבוקים יבכל?!
',1 , . י י  אחרים ולהתקין תקנית על דרכי הסימון תמנו
׳ . | | .יהאז ׳  (ב) נמסרו לאדם צוימנים שקבע שד האוצר לזיהוי־ משקאות, כאמור ונעלמו
 שלו נמסרו הסימנים לא נתן למנהל אן לפקיד סיבות סבירות להיעלמם, רשאי המנה^

 :להטיל עליו תשלום בלו לפי אומדן שיקבע בהתאם לתקנות.
 , (ג) סימן זיהוי שנקבע על ידי שר האוצר כאמיר בסעיף קטן יא), דינו, לצג
 סעיף »33 לפקודת החוק הפלילי, »103 !׳׳ 'כדין בול המשמש לצרכיי הכנסותיה של המדינו

 30. המנהל רשא* לאציל לאחר מסמכויותיו ומהכקיריו לפי פקודה זו׳ אם בדרך כל
צ־ ן י כסויים או לאזור או למקום מםויים, למעט הסמכויות שאצל לו שר האו  .ואש לעני

 והסמכות לפי סעיף 43 (א).

 8 עיד ;<»!׳ תומי 1 מם׳:5», עמי

ר ושנ־רה 0 (״*ז י ר כ מ מ ז ו , ת ו מ ז י ת ה ו נת ישרא5, 4 פסו  דיני מדי



 אגרת הרשיון
 השנתית גלידות

נה ת ראשו פ פ ו  ת

 סעיף 3(1)

 אגרות רשיון לייצור משקאות משכרים

* ר ו צ י ן י ו י ש ד ר ע  כ

 ׳ (1) כירה . -.5000
 (2) יין - .

 (א) היה לבית החרושת רשיון בשנה הקודמת המסתיימת ב־31 כדצמבר
 (להלן - השנה הקודמת) חזיתה תוצרת כית החרושת' כשנה הקודמת -

 עד חמישים אלף ליטר -.500
 למעלה מחמישים אלף ליטר עד מאה אלף ליטר -.1000
 למעלה ממאה אלף ליטר עד מאתיים אלף ליטר -.1500
 למעלה ממאתיים אלף ליטר עד שלוש מאות אלף ליטר: -.2000
 למעלה משלוש מאות אלף ליטר עד ארבע מאות אלף ליטר -2500
 למעלה מארבע מאות אלף ליטר עד חמש מאות אלף ליטר -.3000
 למעלה מחמש מאות אלף ליטר עד שבע מאות וחמישים אלף ליטר -.3500
 למעלה משבע מאות וחמישים אלף ליטר ער מיליון ליטר —.4000
 למעלה ממיליון ליטר -.5000
 (ב) לא היה לבית החרושת רשיון בשנה הקודמת -.3.000

- י י ק  (3) כוהל נ

 (א) היתה תוצרת בית החרושת בשנה הקודמת — עד עשרת אלפים ליטר • —.600 .
 למעלה מעשרת אלפים ליטר עד עשרים וחמישה אלף ליטר ׳•' -.1000
 למעלה מעשרים וחמישה אלף ליטר עד חמישים אלף ליטר —1500
 למעלה מחמישים אלף ליטר עד שבעים וחמישה אלף ליטר. • י -.2000
 למעלה משבעים וחמישה אלף ליטר עד מאה אלף ליטר —3000
 למעלה ממאת אלף ליטר -.4000
 (ב) לא היה לבית החרושת רשיון בשנה הקודמת י -3000

ל נקי - ה  (4) משקאות משכרים שאינם בירה, יין או מ

 ; (א) היתה תוצרת בית החרושת בשנה הקודמת עד חמישים אלף ליטר -.1000
 למעלה מחמישים אלף ליטר עד שבעים וחמישה אלף ליטר —.2000
 למעלה משבעים וחמישה אלף ליטר עד מאה אלף ליטר —.3000
 למעלה ממאה אלף ליטר —.4000
 (ב) לא היה לבית החרושת רשיון בשנה הקודמת —.3000

 לא היה רשיון היצרן כשנה הקודמת בר־תוקף לשנה תמימה, יראו לצורך קביעת
 אגרת הרשיון בתוצרת השנה הקודמת כמות, שהיחס בינה לבין במות התוצרת
 הממשית שייצר היצרן כיחס שבין שנה תמימה לבין פרק הזמן שבו היה הרשיון

 בר־תוקף. -

נת י׳8ראל,4, פקודת המשקאות הטענריט (ייצור ו8:ירה) 85  דיני מדי



 שיעורי הבלו על משקאות משכרים

 (1) בירה בבקבוקים של 48 ס״ל שמחירה לצרכן 250 פרוטות לבקבוק — ;׳*36
 מן המהיר לצרכן לאחר ניכוי 50 פרוטות לכל בקבוק!

 (2) כירה אהדת בבקבוקים — :׳״36 מן המהיר לצרכן לאהר ניכוי 60 פרוטות

 (3) בירה בחביות —י 17.3-10 לירות ל־100 ליטר.

 תיא־ר המשיר,
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 דיחידה

 לכל ליטר

 לכל ליטר
 לכל ליטר

 לכל ליטר

 י־יכ״' ליטר

 לכל ליטר

 לכל ליטר

 ייכל ליטר
 של כוהל

 כ  ־־:- ״
 של כוהל

 לכל ליטר
 של כוהל

ר  ־':יי י־' -

 •:־. כיהל

טר  לכל לי
 של כוהל

 לבל ליטר
 של כוהל

 לכל ליטר
 של כוהל

 (ב) יין

 (1) שמשקלו הסגולי אינו יותר מ־1006

 (2) שמשקלו הסגולי יותר מ־1006 (למעט
 יין אליקנט)

 יו• ־ין אי־־לנט

 (ג) שכר הדרים

 (די) ישכר פירות אחר

ב י:,;•־.• •.::־פ־; ׳ : ״  י,:־׳ ין :

 (ו) שמשין

 (ז) ערק

 (ח) ׳ ברנדי

 כה־לים אחרים, למעט המיוצרים מדובדבנים
 יבשים בלבד (׳ג1»1מ0 7!־ז0ו01)

 לט)

 (י) כהידים המיוצרים מדובדבנים יבשים בלבד

 כהיליפ אחרים. שהוכה להנהת דעתו של המנהל כי
ס רפואיים בבתי מרקדת י כ י  הם מינ־משיב למכירת צ

י ־ י—:־־. ־;• ד.׳:־•־ : ז ־ - : : ״ ד  כד י 1 •
ך ר״נזץ צן ־ י ב ׳  הם מ^ממ־

 כהילים אקרים, שהוכח להנחת דעתו של המנהל
 הכלל־ כיל משרד הבריאות או של מי שהוסמך על
 י;״ ו מ־ ־ כ נ־ש:־.־.־יב לצרכים רכואייםיכבתר חולים

 (יא)

 ־כ

יגור זע: יו 1.» נת ישו»ל,-4, נסזדת הס^האיח הסעכי־יש (׳  5« דיני מדי



 (יד) כהילים אחרים, שהוכח להנחת דעתו של המנהל־
 הכללי של משרד הבריאות או של מי שהוסמך על

 ידיו, כי הם משמשים לייצור סמי רפואה ומכירתם לכל ליטר ־
- של כוהל 2000  י

 הוראות תוספת זו לא יחולו על —
 (1) .כוהל הנמכר מחצריו של יצרן בעל רשיון, בכמות ובתנאים שיקבע
 המנהל, לאדם הזכאי לייבא כוהל פטור ממכס על פי פקודת תעריף המכס
- ״ז  והפטורים, 1937 י, וחוק המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד), תשי

 1957"; ׳

 (2) משקאות משכרים הנמכרים מחצריו של יצרן בעל רשיון, בכמות ובתנאים
 שיקבע המנהל, לנציג דיפלומטי או לנציג קונסולרי או לפקיד המועסק על
 ידי נציגות כאמור, הזכאים לייבא משקאות משכרים פטורים ממכס לפי פרט
 774 של התוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937> וחוק המכס, הבלו

: ;

 : ; .  .!ומם הקניה (ביטול פטור.מיוחד),.תשי״ז-1957.• י: •י' ׳7^^•

ד באייר תשי״ט(נ ביוני 1959) פ נ ח ס ר ו ז ן  כי
• שר המשפטים . ׳ - • • . 

ר 1937׳ תוס׳ 1 מס׳ tin עמי 183; י  ד ע
. 1 « י מ  » ס*ח 238׳ תשי-ז, ע

נת ישרא?, 4, פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומנירה) י מדי נ  די



דת הכהי־לים המסוגלים *  פקו

 ;׳1. בפקודה ז,ו -
יבהמרים שנקבעו/ עד כדי היות התערובת לא דא|?ה  יי״פגל" - ערב פתילים בחוכר או
 ג לשמש נישקה; ן<׳ ו

: : 1 - ; . , ' ד • ־ •־ה.־:־. ד-״.ו ; ־ . ״ : וים ־,עיי־:.׳ א״:כ ל : - נ ״ : . נ ׳  ;;״ת גי .
ים״ - מזילים, מפוגלים שעירבו או המייסו בהם נפט מינרלי |מן  ;;׳־כהיליפ כבוגליס מינרלי

; | .  « המין שנקבע: י
מוש בכל אומנות |או לשי ם' עדי ו  ^ *כה׳ לים מפוגלים תעשייתיים״ כהילים מפוגלים המי

 מדוש ר״ למעט כה׳ לים מפוגלים מינרליים;
 ״מנוזל״ — מנהל אגף המכס והגלה

״ - י־שייון שייתן לפי פקודה זו מאת הדיהל אי ראה מי •שהמנהל הכאיבו; ן ו  : ״רשי
ן לו רשיון י לפי* £0יף 1,- ת י נ ע ' י  ״בעל י־שיוך -• מ

״ - פקיד י:-״ ף הניכס והבלו. י ד י ק פ י י ; 

. * ל ש ן יינתן ללא ת ו ; הרשי ן ו י  »2, נא) לא יפגל ?*.מ כיזיל־־ג אלא אם יש בידו רע
יח לפי הקלמר י  1 (0 ; •ג !־ן לסיגול לא יי4תן אלא לאדם ׳שה.';* יבעל רשיון, לייצר ההי
: - • ו .־,־.יי •: י־ •י־ . ־ >,י־,נ ׳.;.׳־ ג .. :• ־. ׳•׳״־ 1• ׳ . ; • . . • . : 

י זזהזדיכוייף״יי ברז־\י,  1 (0 ;ועל ר׳/־ין; ־,־!ן את ״מריבו. ׳׳•׳נקרעה למילו

ז •ינ השקי*>|ת . ר ם זןדשוייש פ: צ מ  3, ואי! הה-.־ ־ם התשניש ט לפ־מל •־,״־; חלק מן ו
שכה״ ־דרה ג מו השי ידו בנויים להנזז^ דעתו ׳•!ל המנהל ו , ו וג:כי1־הי, ו ! . -״! ב• ר ׳  נ

גול תהא נגעלת בשבי ייגעוליכ: רחו$ז• ,לפי  >!:) ,כל !־לו. מדלתות הו״כר־ש שאושרו
ל הימזר יהיר, בידי בעל הרשיון ומפתח המנלול ל;אחר בידי פקיד. עו  ה״נ

ל .־,חנ-ויים ועל הכלים שהוא מתכוון להשתמד ב כ ן י מ י ע  5 4, (א! ב1ל רשיון יגיש ר
ע 5|ו כ י נ יר •י-הישוקים ובמהדקיכ•׳ הכל כפי ע  ־ כיגסקו, יבי* לידי ס״״וג.״ של הכלים ויצטי

יד ;.ם במאזניים. במשקלות ובמידות שנקבעו ויסייע להשהנ^ז ון יצטי  (כ) בעל רשי
 ׳ בו;י£ לפי דרישתו של פקיד,

 ;י' י (ג) איי לעשות ש״ניי־ם בחצר• 2 אוי בכליה !אלא באישורו של המנהל.
| 1 

 5. אין למגל בהילים ששיעור הכוהל הטהור שכתב הוא פתוה מתשעים אחוז מננ־חן״

 ;6, הכמות הל־נימלית של בדילים שמיתר לפגל כפעם אחת היא אלף קילו.

ן אוצר או מהזיק -אי מספק כהילים מפעלים יםוניג •י ו  (ב) כל הכלים שבהם בעל רשי
ככימן או בתווית באופן שיהא בהם כדי להרץות אם הבהילים המפוגלים שבתוכם הנ| : 



 מיתר: להשתמש
 גכהיליפ
 מפוגלים

 תעשייתיים .

 השמנות המלאי

 רשות כנישה
 ו3דיקה ונטילת

 דוגמאות

 אסור להשתמש
 3כהיליפ מפוגליג

 לעשיית משק?
 או תרופה פנימית

 אסור לטהר
 כהילימ מפוגלים

 תנאי רשיון

 8. (א) רשאי המנהל ליתן לאדם .היתד לקבל כהילימ מפוגלים,תעשייתיים לשימוש.
 כבל אומנות או חרושת שאותו אדם עוסק.בהן.

 (ב) המבקש היתר.יתן את,הערובה שנקבעה, כי לא ישתמש בכהילים המפוגלים
 התעשייתיים אלא למטרה שפורשה וכי יקיים הוראות פקודה זו.

 :00 לא יספק ביעל"רשיון.כהילים מפוגלים תעשייתיים לאדם שאינו מראה לו היתר.
 לקבל כהילימ כאלה; ואמ עכר על הוראה זו; יהא חב' לשלם על הכהילימ שסיפק את שיעור
. . .  הבלו הגבוה כיותר החל. על כהילימ לפי פקודת המשקאות המשכרים.(ייצור ומכירה)

 9. (א) פקיד ינהל חשבון המלאי של כל הכהילים שפיגל כעל רשיון.
ן ינהל פנקס מלאי של כהילימ מפוגלים, תעשייתיים ומיגדליים, ו  (ב) . בעל רשי
מו ובכל עת שיידרש ו ומבי י . י מד  עם חשבונות• נפרדים• בטופס שנקבע! בפנקס זה.ירשום .
 על ידי.פקיד, את כמות הכהילים המפוגלים׳ התעשייתיייה- והמינרליים, שהוא מייצר, מחזיק
 או מוסר! רישומים אלה י ייעשו •בדרך הנותנת להבחין כץ הכמויות שהוא מייצר, מחזיק

 או מופר, כל אחת לחוד.

 (0 היתה הכמות של הכהילימ המפוגלים שברשות כעל הרשיון עודפת.כיותר משני
, יחולט העודף.  אחוזים על הכמות שהיתה צריכה להיות ברשותו לפי פנקס המלאי

 (ד) היתה הבמות של הכהילים המפוגלים שברשות בעל הרשיון חסרה יותר משני
 אחוזים מהכמות שהיתר, צריכה להיות ברשותו לפי חשבון המלאי, ישלם על החסר את
 שיעור הבלו הגבוה ביותר החל על כהילימ לפי פקודת משקאות משכרים (ייצור ומכירה);
, אם הוא סבור שהחסר  ואולם רשאי המנהל• לוותר על תשלום גלו זה׳ כולו או מקצתו

 בא• מחמת גורמים טבעיים.

ל עת להיכנס ולבדוק חצריו של בעל רשיון או של קמעונאי כ  .10 00 . פקיד רשאי כ
 המוכר כהילימ מפוגלים או של אדם שהורשה• לקבל כהילימ מפוגלים, והוא רשאי לבדוק

 ולבחון כהילים כאמור המצויים כחצרימ וליטול מהם דוגמאות.•

ד בביצוע סמכויותיו לפי סעיף זה, דינו;-־. קנס 50 לירות על  (ב) כל'המפריע לפקי
 כל עבירה ועבירה!

 11. לא ישתמש אדם בכהילים מפוגלים, או בכל המופק מהם, לייצורו, להרכבתו או
 להכנתו של כל מצרך שהוא היכול לשמש, כולו או מקצתו, משקה או תרופה פנימית, ולא

 .ימכור אדם ולא יחזיק ברשותו שוט מצרך כאמור שכהילים מפוגלים או כל המופק מהם'
 שימשו בייצורו.

 12. כל המטהר או מנסה לטהר כהילים מפוגלים, או לאחר שהשתמש בכהילים מפוגלים
 הוא מחזירם או מנסה להחזירם למצבם הקודם, או שהוא מפיק או מנפה להפיק מהם כוהל,
 על ידי זיקוק או עיבוד או בכל דרך אחרת, ולא עשה זאת לפי פקודה זו או בהסכמתו של

- קנם 200ילירות. ו נ י  המנהל, ד

) תקפו של רשיון שניתן י לפי פקודה זו יפקע ביום השלושים ואחד בדצמבר של א )  13. י
 כל שנה, אך ניתן לחדשו לפי ראות עיניו של המנהל.

ל המנהל.  (ב) הרשיון לא יהא ניתן להעברה אלא באישורו ש

 00 המנהל רשאי להתלות או לבטל רשיון או היתד או אישור שניתנו לפי פקודה זו.

יים המםונליט 89 נת ישרא?, 4, פקודת הכחי  דיני מדי



 14, הבלו על כהילים מפוגלים שיוצרו בישראל ונמכרים, בה יהיה כפי שנקבע בתוםפר.
 לפקודה זו, אלא שהממשלה רשאית, בצו —

 (1) לשנות 'את שיעור הבלו:
 , (2) ליתן הנחה, מלאה או חלקית, מן הבלו ששולם יעליכוזילים מפוגליב
וצרו בישראל והים מיוצאים. , או הכלולים בטובין שי  המיוצאים בכמות שיוצרו

 הנחה זו תינתן לפי התקנות והתנאים שתקבע הממשלה;
ר מן הבלו ששולמ ?•.׳ו שחל על בהילים מסוגלים ?*סופק •  '(3) ליתן הנחה או פטו
 לצכא־רגנה. לישראל, אד שנמסרו בשבילו לידי• מוהר של צבא־״הנגה לישרא-

 או לידי מוסד הקשור עמו ושאושר על ידי הממשלה.

 15. ׳ יכל ׳העובד על הוראה מהוראות פקודה זו ולא נקבע לעבירה עונש מפורש, דינו --
י  קנס 50 לירות. י

וד שנעברה בהם עבירה על הוראה מהוראות פקודה זיו, יחולטו וייעשה  18. כהילים או צי
 בהם כפי שיחליט המנהל. . י י י

 17. עבירה או מעשה שינעצו, או יש טעם סביר לחשוד שנעשו, בידי אדם בניגוני להוראות
סמך ׳•'כך על ידי הממשית, לכבד יכל,;;ה על ו  פקידה זי• דשא־ המנהל, ;׳ו כל הקיר אהד י
 ידי שיקבל מאותו אדם כופר כסף שלא יעלה על עונש הכסף המקסימלי הניתן להשיל לפי
 פקודה זיו בעד עבירה % מעשה בזה׳ ואם נתפס רכוש בתור;נתון לחילוש לפי,בקודה זו,
 רשאי המנהל או הפקיד ה&מור לשחררו תמורת תשלום שוויו לסי אומתם; #ולס כופר
 הכסף או תמורת שוויו של מרכוש, או שניהם באחד, הכל לפי הענין, ישוחרר הרמש,
n יגגד אותו אדם או נגד אותו רכוש, ׳יואט היה הנאשם נתון n t i x ולא ינקטו שום הליכים 

 במשמורת — ישוחרר.

 18. הממשלה רשאית להורות, כי ישולם לאדם בל גמול שייראה לה בעד כל גילוי עבירה
 לפי פקודה זו או בעד מסירת ידיעה שהביאה לידי גילוי העבירה.

 19. הממשלה• רשאית להתקין תקנות בדבר —
 >ct׳ החמךיפ שיש להשתמש בהם לפיגול ושיעוריהם וכן הזמין והשיטה לסיגול;
 (2) הערובות שיתן בעל רשיון. או מ׳ שהורשה להשתמש בכה יל ים'מפוגלים

 תעשייתיים!
 , 1 (3) מכירתם של, כמילים מפוגלים, הספקתם וסילוקם;

 (!) התנאים שלביהם מותר להשתמש בכדרליס מפוגלים תעשייתיים בכל
 אומנית או חרושת:׳

 >5י1 הטפסים לחשבונות מלאי שבעל רשיון הייב לנהל ואת האופן שביו הוא
 חייב לנהלם: י י

 (6) טפסי היתרים, רשיונות, בקשות לקבלת רשיון וכל שאד מפסים שהמנהל
 יראה בהם צורך;

 (7) ביציע פקודה זו בכלל.

י טדיית י׳ער^י״, 4, ביידו! ד׳נחי?ים ד־ו5?פוג^מ מ  ר



 לירות

0.050 

3.400 

0.500-

 .•׳/תיםפין׳׳ •:'
 : (סעיף 14) •

; הבלו עלי בוחל ׳מפוגל•.,;׳ .  י

ל ק״ג כ  (1) לייצור ד.ד.ט. •דאנקס !או אתילן דיברומיד - ל

ל ק״ג .; ב . -- ל ם ש ו  (2) לייצור ב

 (3< למטרות אחרות - לכל ק״ג

• ן ז ו ס ר ח נ .'.^ד;^כנ;1$'הי1!גי^1)"'.'. פ  פי!
 שר המשפטים

0 ?י נ י . 0 מ80 ?י י ת הבר. ר ו ק • , 4 , ן * ו 8 ׳ ת י נ י ד י מ נ י  ד



ח * ת החבקים י ד ו ק  פ

 1. (א) המצרכים המפורטים בתוספת יובאו לישראל בכלי קיבול שנקבעו, ואם יוצרו י
 : כישראל ישימו׳ אותם־ בכלי קיבול שנקבעו. $

 (ב) המצרכים האמורים לא יוצאו מכ־ת המכס או מבית החרושת אלא כשכלי הקיבול
עלץ  : שלהם חבוקים בחבק, שיינתן עם תשלום ׳המכס או בשעת הוצאה מכית החרושת,׳ ו

 יצויין. כ־ המכס או הבלו המשתלם על המצרכים — שולם.

 (ג) הממשלה רשאית, בציר, להוסיף על התוספת או לתקנה; ואם ניתן צו כזה, יהא
יב לקבל, תוך המועד שנקבע  : בל אדם שיש ברשותו, למכירה, מצרכים המפורטים כצו חי

 ! בו, את ההבקים הדרושים ולחבוק י בהם אית המצרכים באופן שנקכע^

 ;2. הוחזרו לבית החרושת כלי קיבול חבוקים• של מצרכים, רשאי ׳מנהל אגף המכס והבלו
 להרשות החזרת הבלו הנקוב כהבק, בניבוי עשרה אחתים.

, קיבול חבוקים באופן 3. (א) מצרכים ע תלה עליהם בקודה זו ואינם ארוזים' בכלי  ׳
 שנקבע, יראו אורם כמוכר הים.

 גב) מצרכים מוכרת׳ם, וכל מצרך שנארז אתם או ששימש להעלמתפ, וצל כלי
׳ ־.ד־ ב-יי כ - יר ־-־ ; ד  וי,י: ׳״ :

 (ג) מי שנמצא מחזיק מצרכים מוברחים, דינו - קנה יפי'שלושה משוויים של
 המצרכים כשהוא כולל את המכס המשתלם עליהם, אס יובאו לישראל, י>ו את הבלו המש־

 חלפ עליהם, אם י יוצרי בישראל,

, עינה אדב ו,״.־. מ איית —  י

 0) החזיק, עשה או מבר תוויות הנהזות כהבקים שנקבעו, או שהן. חיקוי
 לחבק ים כאלה, או השתמש בהן, או החזיק או מכר זזפקיה משומשים או השתמש

 :, (2) החזיק אי מכר מצרכים שחלה עליהם פקודה זן שלא בכלי קיבול מן
ן עליהם חבק מן הסוג שנקבע,  הסוג שנקבע או בכלי קיבול שאי

 דינו — מאפר שלושה חדשים או קנס מאתים לירות; ואולכ לא ייבא אדם לדין לפיי פסקה
 :(2) יעל החזקת מצרכים שיובאו לפני יוב תחילתו של כל צו המתקן את התוספת,לפקודה

 ; זו, אלא בתים חודש לאחד יום תחילתו.

 ־. הו:־שלה רשאי״. יה־;״ץ ־־_:־־. כדבי־ -
 0< צבעם, מדגמפ וערכם ״נקוב של חבקימ לכל מצרך עמלה עליו פקודווזו;

 . י! (2) האופן שבו יודבקו חבקים כאלה ויבוטלו;

, פרק ז׳, עצ׳ 41.  * חוקי איי, כדך «׳

ת י ע י *;ל. 4, !־,׳קורת• חומי) יש ג י י י ס נ  די



 (3) גדלם, צורתם־ ותיאורם; של כלי קיבול ושל אדמות למצרכים שתלה
 עליהם פקודה זו?

 (4) הנסיבות שבהן דשאי קמעונאי לפתוח כלי קיבול חבוק כהלכה ולעשות.
 כרצונו בכלול בו.

. .ו«תוםנ»' •.•'׳:•'׳•  י
 (סעיף 1)

 קלפים

ן ז ו ס ר ח נ ד באייר תשי״ט,(1 ביוני 1959) פ  כ
 . שד המשפטים

ת ימרא?, 4, פקודת החגקים נ י מדי נ  די



. שי . ; . : 

 • ד,ת.ד,ל,

ו על גפרורים * דת הבל  פקו

 1. בפקודה זו -

 : י ״המנהל״ - מנהל אגף המכס והבלו. י , , ,

רים המ־ואלרי גפרו על'  ׳2, בלו, בשיעור שנקבע בתוספת, ישולם, בדרך שנקבעה, י
 •, והנמכרים בישראל; ואולם רשאית' הממשלה, בצו, לשנות את שיעור הבלו.

ון בטופס שנקבע, ונתן אר. ־.־ .׳בה)  3. (א) לא ייצר אדם גפרורים אלא אם קיבל רשי
י חובותיו כראוי. , 1  שקבע המנהל בצו, למילו

 ,'(03 אגרת הרשיון היא -

 י 400 לירות בעד רשיון לייצור גפרורים מעץ; ׳
 200 לירות כעד רשיון לייצור גפרורים מחוכר אחרז

 אל* שהממשלה רשאים׳ כצו• לשנור, •*ת האגייה. י ,׳ י,

גל שנה ויהא גיו 1- ון יפקע ביום השלזישימ יאחד בדצמבר של י  (ג). הרשי
 כל שנה.

 ־־•״

WÊà 

jA n נ , ן\!( i l . . ״ , . .... . , \ . . . . , 

 w י כנפי•

 2 פ ( ג ב ) 
 י >ב< הגפרורים יושמו לתוך כלי קיבול מן הסוג שנקבע.

 ou לכל כלי קיבול תודבק תווית, שעליה גזדפס שם היצרן, והכלי יד*י ד^י?
 :;ומהודק בהבק.

י נןווו ה יהא מבו ז כל פנקס ג יש דוה, ״ת ככל שנקבע׳ ו נ י  וד) היצרן יגהל פנקסים ו
נהו דמגהל. , ; . י פק-ד שכי  החרושת ופתוח בכל עת לפנ

׳ !גויי ולי ל גפרורים מבית •החרושת לשפ יצוא. יתץ היצואן עי  m ,5 לפני סילוקם ש
י , ועליו להציג את אריזות הגפרור •מ לפ.׳ ־ ז יוצאו  שידרוש המנהל, כי הגפרורים י

 : המכס בנמל היציא או במקום ה״5ו;ו.
, ,תיך מועד ש5ק3.׳ ו-ע.1דה ו י  (גי) המנהל רשאי לדרוש מאת היצואן להציג לפו
 המעידה כי הגפרורים הגיעו למקומם והיגח^ו בר:15י« ימס לא הציג היצואן וזיעת,: ב־,1 >1,

 : יהיה חייג בתשלום כטל הכלו שעל הגכרורים שייוו«י,

ni ,ן ולא ימחק שום חלק מפנקס שהוא ליווין לנהלו לפי מעיף :-,.׳.׳ צד י  s לא ימ!לי
-־שנה כל רישום,־ אלה לשש תיקון טעות בלבד'ולאחר שקיבל אישורו של הפקיד שנת^נח

.a) 4 לפי סעיף 

I .7. שילם יצרן את סכום הבלו הדרוש, יינתנו לו הכקיב כסכום ששו^מ 

ר t«30, הים׳ 1 מסי 8»9׳ עמי 2»1 ׳ , פרק פיט, עמי ?87; ? ׳  חוקי איי, כרך ג

s דיג י מדינה י׳עו1^?, 4׳ פקוד!) הנ5ו עי גפ 

 הטלר. גלי

 י ־־י - י ־

IftliPtilli 

iSs:#ïf8 

p״גיז ;״ 
- י ע ׳;•וי־ ׳ ־ ־ -



״ ו«ונעין ת י ג  8. (א) עשה אדם אחת מאלה ־- , «
 (1) ייצר גפרורים כשאין בידו רשיון לבית מרושת; י• ,

 . (2) היה יצרן בעל רשיון ולא ניהל פנקס שנקכע או לא הגיש דו״ח.שנקבע
 או ניהל פנקס או הגיש תסקיר שלא באופן שנקבע;

 (3) סיפק מבית החרושת גפרורים. כשאינם ארהימ בכלי קיבול ואינם דובוקימ
י  באופן שנקבע, י

 דינו - מאסר שלושה חדשים או קנס מאה לירות או שני הענשים כאחד, ונוסף על כך
 ניתן לחייבו בתשלום מי שלושה מסכום הבלו שעל הגפרורים שהוציא מרשותו בעבירה

 על פקודה זו.
ל ביטול הרשיון שניתן' לו.  (ב) יצרן שהורשע, רשאי בית המשפט לצוות ע

 9. (א) המנהל וכל פקיד אחר שהממשלה הסמיכה אותו לכך, כצו', דשאים לכפר, סמנית לנ*י
ל «ביר־ה גהסף ש ש ח י י ש < א ד ר ב ע ג ן ש ה ז ו ן ק  כםכומ כסף שיקבע המנהל או אותו.פקיד, כל עבירך, ^ פ

 סביר שנעברה. .׳ •
 (כ) המנהל או הפקיד המוסמך רשאים לחלט מכונות, מכשירים, אכזרים או המרים .•••',:.

 שבהם או שלגביהם נעברה העבירה שכופרה כאמור.

 10. הממשלה רשאית להתקין תקנות כדבר - תקגימ
 (1) צורתם של הפנקסים שינהל היצרן ושל הדוחו״ת שיגיש והאופן שבו

 ינוהלו ויוגשו!
 (2) גדלם ותיאורם של אריזות גפרורים וכלי קיבול שלהם, ומספר הגפרורים

י  .או הקופסאות שיהיו בהם ד "
 (3) השכר שישלם היצרן לפקידי הבלו בעד העבודה שעבדו מחוץ לשעות׳

 שקבעה הממשלה;
 (4) ביצועה של כל הוראה אחרת שבפקודה.

 התוםפת .
 (סעיף 2)

 פרופות

 על כל 144 קופסאות המכילות עד 7,500 גפרורים •1
 למעלה מ־7,500 - לכל 7,500 גפרורים או חלק מהם 1

 על כל 10 פגקטוני גפרורים
,1 . י  כשכל פנקםון מכיל עד 24 גפרורים. י• • י

ל 7,500 גפרורים או חלק מהם • 1 כ ל  למעלה מ־24 גפרורים -

ח ו ם ר ח נ  כד באייר תשי-ט(1 ביוני 1959) י פ
 _ י י . שר המשפטים

 •יייי י״-ייח י«ראי. 4. פיוורת זזב5ו «? נפריריס



 : פקודת הבלו על קלפים *

 :1, כפקודה זו -

 ; ׳׳המנהלי׳ - מנהל אגף המכס והבלו;
ר קלפים״ -־ כל במות או מספד של קלפי משחק שלא למעלה נד52/ ואם הצרור׳  ״צרו

 כולל את ה״לך׳, מ׳־53, , ,

ן שנקבעה׳ כעד קלפימ המיוצרים והנו. • ר ד  ; 2, • בלו, כשיעור שניכע כתוספת, ישולט, ג
, לשגות את׳שייצור הבלו, ו צ  צרים בישראל; ואולם רשאית הממשלה, י

תן את הערובה], , נ ע ו ב ק  3, 00 לא ייצר אדם קלפים אלא אם, קיבל רשיון כטופס, מ
י על פי הפקודה. ע המנהל כצו, למילוי חובותיו כראו כ ק ^ : 

!  (כ), אגרת'הרשיון היא מאה לירות; אל* שהממשלה רשאית, בצו׳ לשגות את האנרה!,
* . ן ד נ דוש בל ש  י י ,(ג) ז?רשיוין\פקע בשלושים מ־ מד בדצמבר של כל שנה ויהא ני־תין לחי

ו לייצורם שלי קלפים (להלן ״ כית החרושת), עעונ־כו אישור}1;׳, 1) (ד) הןזצרים׳ שישמק

 1 

ל המנהל־, ובעל בית הןזרוקיית יספק, בכית החרושת מקיום מתאים לעבודה משרדית בשנ -ל  :׳ *
. י י י ״ י ד שמינהו דןמנהל. י י י ק פ : 

; י י  :׳4, (א) , לא יסולקו ^ןל&י0 מבית הויושת _אלא אם נתפל־או ~־ , • י
- הוראות העיף, זה! י ם שאינם מיועדים ליצוא לאלתר • בקלפי ' '  י י י י (1) י

 : י (2) , בקלה־ס המיועדים ליצוא לאלתר - הוראות' סעיף 5, ,
 1 (ב), הקלפים יושמו לתוך כלי עןיבול מן הסוג שנקבע, • יי'

, ן , והכלי יהא חבוק ומהוד|  (ג) לכל כלי קיבול תודבק תווית שעליה מודפס שים היצרן
י י י 11': . י י ק נ ו מ ; 

 (ד) היצרן ינהל פנקסים ויגיש דוחו״ ת כבל שנקבע, וכל פנקס כזה יהא מצוי בבין'1:1
 : החרושת ופתוח בכל עת לפני פקיד שמינהו המנהל. , ו ו

, | ל קלפים י מבית חרושת לשם יצוא יתן היצואן ערובה ב|  : (א) לפני סילוקם י ש
ו י להציג את אריזות הקלפים 'לפני פקיד המכ|י;;׳  :׳שידרוש המנהל בי הקלפים ייוצאו, ועלי

 בנמל היצוא או כמקום היצוא. י י •ו!

לדרוש מאת היצואן להציג לפנקו. תוך המועד שנקבע, העוד־!, ׳  ; ('ב) המנהל רשאי
' $ א ז  : למעידה כי הקלפים הגיעו למיקומם והונחתו כראוי; ואש לא ,הציג היצואן תעודה כ

 י יהא חיייב בתשלום כפל הגלו שעל הקלפים שיוצאו. 1 |1 ״׳

 6. לא יבטל יצרן ולא ימחק כל חלק מפנקכ שהוא ציצווה לנהלו לפי סעיף 4 (ד) ו-א
 ישנה כלירי^יום, אלא לשם תיקון טעות בלבד ולאחר שקיבל אישורו של הפקיד שנתמ3| י

 י לפי סעיף 4 (ד).

 ך, שילם יצרן, את סכום הבלו הדרוש, יינתנו לו חבק־ם כסכום ששולם,

 • עיר ?מג, תום׳ 1> מסי 0זד, עמי 21.

ה י׳*ראל. 4 פסודת• חכ>ו ע5 קיפ! נ  דיג־ מרי

 ה־י״׳:•־.

 ז«ו^ו|ןן;;^5ן
 נניני־פ בלא ,־י־׳״י

 דוונזז >יתן

*5 



 : 8. .(א), עשןץ אדם אחו! מאלה — . י. עבירות ועונשין

:  (1) ייצר.קלפים כשאין בידו רשיון לפי סעיף 3; י
 ־ — (2)—היה-יצרן בעל רשיון ולא ניהל פנקסשנקבע^אולא הגיש דו״ח שנקבע

: " ^ ^ ״ ך  או ניהל פנקס או הגיש תסקיר שלא באופן שנקבע; 7
 (3) סיפק מבית החרושת קלפים כשאינם ארוזים בכלי קיבול ואינם חבוקים

 באופן שנקבע,
 •דינו - מאסר שלושה חדשים או קנס מאה לירות או שני הענשים כאחד, ונוסף על כך,

 ניתן לחייבו בתשלום פי ׳שלושה מסכום הבלו שעל הקלפים שהוציא מרשותו בעבירה על . .
 פקודה זו.

 (ב) יצרן שהורשע על עבירה לפי סעיף זה, רשאי בית המשפט לצוות על ביטול
 הרשיון שניתן לו.

 9. המנהל וכל פקיד אחד שהממשלה הסמיכה אותו לכך, בצו, רשאי לכפר, בסכום כסף סמכות לכפר-
ר עבירה בכסף י ב ד ס ש ש ח י ו ש ה א ר ב ע ג  שיקבע המנהל או אותו פקיד, כל עבירה על פקודה זו ש

 שנעברה.

 10• הממשלה רשאית להתקין תקנות בדבר - תקנות
 (1) צורתם של הפנקסים שינהל היצרן ושל הדוחו״ת שיגיש והאופן שבו י

 ינוהלו ויוגשו; ־ . ״
 (2) גדלם ותיאורם של כלי קיבול לקלפים ומספר הקלפים'שבהם;

 (3) השכר שישלם היצרן לפקידי הבלו בעד העבודה שעבדו מחוץ לשעות
 שקבעה הממשלה; -

 (4) ביצוע הוראות הפקודה בדרך כלל.

 סעיף (2) . . .-.
 לכל צרור קלפים 15 פרוטות

ן ז ו ס ר ח נ  כ״דבאיירתשי^׳ט(1 ביוני1959) פ
 שר המשפטים

 דיני מדינת «8ראל, 4, פקודת ד,ב?ו על ק5פי0 97



 מונחיפ המשמשיפ מקורות הגלו

fermented ״״מותססג>, " י.^ land (v.tr.) ( י ^ ) 1 ה ו ח ^ ת ח נ ס " ^ ^ 

stm קה ת) suspend מזקז - התלה(להתלו  ״ \

custody מכמורת rack ׳^:•:*£ 
extract נסח distil ?בז,,:' 
mix ב ב ר  banderolle ע

methyl ל » surrounded by ־} חבוק 

blend פטם banderolle 

entry ךע!ימ1ן . forfeit ט ל  ח

action תובענה ־־־־ 
ז  : ז

forfeiture (ים)חלוט , 

preparation תכ^יר premises הצרים ...». 
ferment הסס staple ח#וק :  ״ \

mixture תערובת spirits פחילים 

seizure תפיסה malt לתת : ל ^  ז;
compound תרכיב gauge 7 מד - :: 

fastening ק י ס ־ מ . ^ 

י ל מ פ לפי אלפא־גגיתא א י ח נ ו מ  ה
 ־?י־""־׳־::-־׳.'

action תובענה 
T T : 

gauge ׳..:״ מד^ 
banderolle 0?ק land (v.tr.) (פ״י)(להנחות)הנחת :  ך

surrounded by חבוק malt ת ת  . ל

banderolle methyl 0,:; פגל. 
blend פטם mix ב ב ר  ^ ע
compound מרהיב mixture ד תערובת:.. 
custody מעמוךת preparation תכשיר 
distil ק  .י; . ; חצריס premises מ
entry ך#ימ1ן rack 
extract נסח seizure 8פיםה . ־ ד ״ ' 
fastening מהדק . spirits ההילים 

. .  ^ י .
ferment ד*סס staple #0וק . - : : ^ 
fermented ׳מותסס still צ49קדקח .* 
forfeit . הלט suspend (ת  התלה(להתלו
forfeiture (ים)חלוט 

 המתיר 400 פרוטה הודפס ע״י המדפים. הממשלתי


