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 פקודת צופים,
 מם׳ 38 לש׳ 1947.

 פקודה הבאה לקדם את פעולותיה וענייניה של התאחדות הצופים בפלשתינה (א״י) ולהגן עליהם.
 חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א״י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור:—

. ר צ ם ק  1. הפקודה הזאת תיקרא פקןדת הצופים, 1947. ש
 2. בפקודה הזאת — I פירףן}.

 ״התאחדות״ מובנה התאחדות הצופים שאוגדת לפי כתב־הזכויות המלכותי, ;אשר
 הוענק ביום הרביעי בינואר, 1912 ? !
 : ו

 ״נציב״ מובנו האדם המכהן'׳במשרת נציב ראשי להתאחדות הצופים הפידיראלית
 בפלשתינה (א״י), או הממלא את מקומו? ן

 ״צופה״ מובנו מדריך שמונה בכתב, צופה־קשיש, צופה או גור, שהוכרו בתפקידים
 אלה לפי תקנון ההתאחדות, וכולל את כל מדריכי ההתאחדות $ !

ן המתייחם להתאחדות, הכלול בספר הנקרא ו  ״תקנון ההתאחדות״ מובנו!התקנ
,Boy Scouts Association, Policy, Organisation and Rules, 1947 
 כפי שתוקן או הוחלף מזמן לזמן, והכפוף לכל שינויים, שאושרו בצורה הנאותה

 בהתאם לאותו תקנון, כדין להלום את התנאים המקומיים בפלשתינה (א״י).

 3. לא יותר לשום אדם, שאינו מורשה כהלכה וזכאי לעשות כן לפי תקנון צמצום שימוש

י כמדי־־התאחדות. פ ל ׳ ש ל מ ו ס ת א ו ׳ א מ ל , ש ם י ד ת בפומבי כל מ א ש ל ! ו  ההתאחדות, ללבוש, לעטות א
 התקנון האמור נתייחדו במיוחד ןלשימוש בהרשאתה של ההתאחדות, או שאפשר היה
 לחשבם באופן מסתבר לחיקוי ^זל הנ״ל — באותם סגנון או אופן שיקנו רושם כי
 אותו אדם זכאי — לפי התקנון:האמור — ללבוש, לעשות או לשאת כו אותם מדים,

 שלט, אות או סמל. !

 ! — 201 — י
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 4. שום אדם לא ימכור, ולא יציע למכירה, כל חפץ הנושא שלט, אות או סמל,
 שנתייחדו במיוחד לשימוש בהדשאתה של ההתאחדות, או שאפשר היה לחשבם
 באופן מסתבר לחיקוי של הנ״ל, אלא־אם קיבל תחילה הרשאה בכתב מן הנציב

 לעשות כן,

 5. —(1) לא יותר לשום צופה, שאינו זכאי ומורשה בהיתר באופן אחר, להעמיד
 פנים או להתיימר שהוא, או •ליטול לעצמו את הרשות (רי״ש קמוצה), המעמד או
 הכוחות של, או לטעון שהוא, או לפעול כמו, חבר לחיל־המשטרה של פלשתינה

 (א״י) או סוכן או אדם אחר של ממשלת פלשתינה (א״י).

 (2) שום צופה לא יבקש ולא ינסה — מכוח תקפה של לבישת כל מדים, שלט,
 אות או סמל של ההתאחדות, או כל מדים, שלט, אות או סמל המיומרים או הנראים
 כן — לכפות רשות (רי״ש קמוצה) או להשתמש בה שלא בהתאם לתקנון ההתאחדות

ג  וכפי שהורשה ב

 6. לא יותר לשום אדם לייסד, לארגן, או לעבוד בקשר אל, או להיות מעורב
 בייםודו או בארגונו של, או בעבודה בקשר אל, כל חבל או חבר של בני־אדם,
 הטוענים או מתיימרים — ללא הרשאה כהלכה, שהוענקה בהתאם לתקנון ההתאחדות
 — כי הם צופים, או כי הם קשורים באופן אחר אל ההתאחדות, או המתאמרים או

 מתיימרים להיות צופים, או קשורים באופן אחר אל ההתאחדות:

 בתנאי שלא יהיה צפוי להתחייב בדין לפי הסעיף הזה שום אדם, שבהיותו עסוק—
 בתאריך תחילת תוקפה של הפקודה הזאת — בעבודה בקשר אל חבל או חבר של
 בני־אדם הטוענים או המתיימרים להיות צופים, יגיש — במשך שלושה חדשים
 מאותו תאריך — בקשה לנציב על הרשאה לפי תקנון ההתאחדות, להמשיך באותה
 עבודה, אלא־אם ועד־אשר יסרב הנציב מלהוציא הרשאה כזאת ויודיע זאת למבקש.

 7. כל אדם, המפר כל קביעה מקביעותיה של הפקודה הזאת, אשם בעבירה,
 וצפוי למאסר של חודש אחד או לקנס של עשרה פונטים או לאותם שני ענשים

 כאחד.
 א. ג. קאנינגהאם

 נציב עליון.

 צמצום במכירת
כר.  שלטים ו

 לא יתיימר צופה
כר.  ?שוטר ו

 איו לאדם לטעון
 בשקר על קשרים

 אל ההתאחדות.

 ענשים.

 27 באבגוםט, 1947.

 פקודת פיצויים (הגנה) (תיקון),

 מס׳ 39 לש׳ 1947.

 פקודה הבאה לתקן את. פקודת הפיצויים (הגנה), 1940.

 חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א״י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור:—

 1. הפקודה הזאת תיקרא פקודת הפיצויים (הגנה)(תיקון), 1947, ותהיה נקראת
 ומתבארת כאחת עם פקודת הפיצויים (הגנה), 1940, הנקראת להלן ״הפקודה

 העיקרית״.
י שחוקקו פ כ ) ו י ל  2. סעיף 12א של הפקודה העיקרית והערת השוליים המצורפת א
 בסעיף 8 של פקודת הפיצויים (הגנה (תיקון), 1946) יופקעו והדברים הבאים יבואו

 במקומם:—

 שם קצר.

 מם׳ 18 לש׳ 1940.

 הפקעת םעי!* 12א
 של הפקודה

והחלפתו  העיקרית,
 בםעיוי אתר.

 מס׳ 39 לש׳ 1946.
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 12א. מקום שבהמשך להודעה כל־שהיא על תביעת פיצויים
 לפי הפקודה הזאת, שניתנה למחלקה הממשלתית או לרשות
 הצבאית הנוגעת בישובה של אותה תביעה (הקרוייה להלן
 ״הרשות״) בהתאם לסעיף 12 או 14, או — מקום שלא ניתנה
 הודעה כזאת על תביעה בהתאם לסעיפים האמורים — הציעה
 הרשות בכתב לתובע — לאחר תחילת תקפה של פקודת 1946—
 לשלם לו ללא״תנאים סך כל־שהוא (לרבות כל סך העשוי
 להשתלם לעתים מזומנות) כפיצויים, ובמשך שלושה חדשים
 למן קבלת אותה הצעה לא קיבל אותה התובע ולא מסר את
ן לספנות או לבית־הדין הכללי (הכול לפי ודהדי ין לבי  העני
 העניין) כסכסוך הטעון הכרעה לפי הפקודה הזאת, רשאית
ו למסור  הרשות למסור לתובע הודעה בכתב שבה תדרוש ממנ
ן הכללי (הכול לפי ודהדי ן לבית־הדין לספנות או לבי י י  את הענ
 העניין) כסכסוך הטעון הכרעה לפי הפקודה הזאת, ואם חדל
 התובע מלמלא אחר אותה הודעה במשך שלושה חדשים למן
 מסירתה, כי אז יהיו רואים את הסך, שהציעתהו הרשות כנ״ל,
 כאילו הסכימו עליו התובע והממשלה שהוא יהיה הפיצויים
 המשתלמים לתובע לפי הפקודה הזאת, אלא־אם יושב בעצם

 הסכסוך' בינתיים, מתוך הסכם בין התובע ובין הממשלה.

 כדי להסיר ספקות, מכריזים בזה כי לצרכי הסעיף הזה, לא
 יהיו רואים הצעה כהצעה מותנית, אך ורק בגלל היותה ערוכה
 מתוך כפיפות להבאתם בחשבון או החזרודתשלומם של מפרעה

ו בגין הפיצויים״.  כל־שהיא או תשלום אחר, שניתנ

 ״פיצויים המשתלמים
 אם הדל התובע

 מלמלא אחר הודעה
 למםור הכסור

 לבית־דין.

 א. ג. קאנינגהאם
 27 באבגוםט, 1947. נציב עליון.

 פקודת פרוצידורה פלילית (שפיטה לפי כתבדהאשמה) (תיקון),
 . מם׳ 40 לש׳ 1947.

 * פקודה הבאה לתקן את פקודת הפרוצידורה הפלילית (שפיטה על פי כתב־האשמה),
 י חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א״י), בעצתו של הוועד היועץ שלה,• לאמוד:—

 1. הפקודה הזאת תיקרא פקודת הפרוצידורה הפלילית (שפיטה לפי כתבל־ שם קצר.
 האשמה) (תיקון), 1947, ותהיה נקראת ומתבארת כאחת עם פקודת הפרוצידורה פרק ל״ו.

 הפלילית (שפיטה על פי כתב״האשמה), הקרוייה להלן ״הפקודה העיקרית״.

 תיקו! םעיןז 51 של
 הפקודה העיקרית.

 2. סעיף 51 של הפקודה העיקרית יופקע, והסעיף הבא יבוא במקומו:—
. 51. משנסתיים המשפטי משני הצדדים, ירשום השופט את ז  .צורתפהק־די

 פסק־הדין שלו בכתב, וכל פסק־דין כזה יכלול את הנקודה
נות הכרעה, את ההכרעה בהן ואת טעמי  או הנקודות הטעו
 ההכרעה, יירשם בו תאריך,' והוא ייחתם בידי השופט, בשעה

 שהוא פוסק אותו.״

 תיקון םעיןז 07 של
 הפקודה העיקרית.

 3. סעיף 67 של הפקודה העיקרית יתוקן מתוך שיופקע םעיף־קטן (1) שבו
 וי וחלף בסעיף־הקטן הבא:—
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 ״(1) היועץ המשפטי רשאי לערער על פםק־דין על יסוד כל טעם מן הטעמים
 הבאים:—

ודהמשפט למצוא  (א) שלא היו בנמצא עדות אד ראייה, שלפיהן יכול היה בי
 בהיתר עובדה או עובדות הנחוצות כדי לסמוך את פסק־הדין, או

 (ב) כי הורשו להיות מובאות או הוצאו מכלל דיון עדות או ראייה שלא כדין,
 או

 (ג) שהחוק נתפרש במעוקם, או

 (ד) שניתנה לחוק חלות בשגגה, או

 (ה) שחלה איזו אי־ריגולאריות בפרוצידורה, או

 (ו) שהעונש היה בלתי־מםפיק.״
 א. ג. קאנינגהאס

 27 באבגוסט, 1947. נציב עליון.

 פקודת שיווק פרי״הדר,
 מם׳ 41 לש׳ 1947.

 פקודה הבאה להתקין את הסדרת שיווקו של פרי־הדר ואת השליטה עליו, ותכליות הכרוכות בהן

 וקשורות אליהן.

 חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א״י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור:—

. 1. הפקודה הזאת תיקרא פקודת שיווק פרי־ההדר, 1947. ר צ  שם ק
 פירוש.. 2. בפקודה הזאת —

 ״חמרי־אריזה״ כוללים כל לוחות לתיבות, נייר, חישוקים, מסמרים וכל המרים
 אחרים, המשמשים בתהליך אריזתו של פרי־הדר ליצוא ן

 ״מגדל פרי־הדר״ מובנו אדם שהוא בעל פרדס פרי־הדר שאינו פחות מכדי
נמים;  שלושה דו

 ״מועצת״ מובנה המועצת לשיווק פרי־הדר, שאותה מינה הנציב העליון?
 ״משלח״ כולל קבלן מאושר לפדי־הדר 5

 ״פרדס פרי־הדר״ מובנו קרקע הנטועה פרי־הדר, בעיקרה או כולה ?
 ״פרי־הדר״ מובנו כל פרי ממין ההדרים 5

 ״פרי־הדר הרשום בתוספת״ מובנו פרי״הדר כל־שהוא הנקוב בתוספת הראשונה 5
 ״קבלן מאושר לפרי־הדר״ מובנו קבלן מאושר לפרי־הדר כנזכר בםעיף־קטן (2)

 של הסעיף 8 מן התכנית ?
 ״התכנית״ מובנה התכנית לשיווק פרי־ההדר 1947/48, הרשומה בתוספת השנייה,

 כפי שתתוקן מזמן לזמן, וכל תכנית העשוייה לבוא במקומה.

 כוחותיה 3. למועצת יהיה נודע כוח —
 של הטועמת. (א) לערוך ולכפות תכנית לשיווקו של יבול 1947/48 של פרי־הדר הרשום
 בתוספת, וכן — בלי לפגוע בכללותו של אותו כוח — רשאית המועצה,

 באמצעות אותה תכנית — .
 (I) לקבל על עצמה לפי שיקול דעתה — בשם משלחי פרי־הדר הרשום
 בתוספת — כל קיבולת ליצואו או לממכרו של כל פרי־הדר הרשום בתוספת;

 (II) לפקח על מחירי פרי־הדר הרשום בתוספת ולהסדירם ו
 (!!!) לפקח על רישומם של משלחי פרי־הדר הרשום בתוספת ולהםדירו*
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̂!) להתקין ולהסדיר»י* יהיייתיר״מ וחובותיהם של משלחי פרתזדד ועול  
 מגדלי פרי־הדר' ביחם לייצואים וגם/או לממכרים של פדי־הדד הרשום

 בתוספתן, י ,
 (ע) להגדיר את זזיחסים ׳בין מגדיים למשלחים בזיקה אל קטיפי, סיווגו,
 ^רי^ו^יעירתיו ושיווקו של,פרי~הדר הרשום בתוספת, ולהתקין בדבר

̂יסכםיד>ל־שהוא בין מגדלים למשלחים.,  יישנבר-עו

*5 29 

ג י ׳ י ת השנייה׳ י פ ס ו ^ 
ף הזה, ותעמלי י ע ס , 
 לתכנית שאותה הערוך

; « 1 ד י ע ־ ״ , פ ל • י י ״ ^ י  בתנאי ^
 התפנית

* ל״סעיף הזה? - ״ י * ^ 
ד לקביעותית ־- ז ^ מ ״ ^ ^ ג ^ ^ , ל ^ י  ז

ם לקביעותיה של ־התכנית ן א ת ה ב  % ד

 «ל הפקודה הזאת

, י-^יהו »שת£-£»*?ד1משד להדימיתי* ־-> התכנית, יהיו רו>ים ץ ^ ע ל מ ,  ך

ת משלחים לערוך הסכמים עם קונים כדי למכור להם להפקה א ^ ^ § , 
-הדר הרשום בתוספת, לפי אותם דברים ותנאים, שעליהם יהיו המועצת
 ואותם קונים עשויים להסכים ביניהם. ולדרוש מאותם משלחים להחליף,
 לשנות, או לתקן אותם דברים ותנאים׳ באותו אופן, שעליו יהיו המועצת ואותם

 קונים עשויים להסכים ביניהם ?
 (ג) לקנות, אם בארץ ואם מחוצה לארץ, לייצר, להעביר, להחםין ולבטח כל
 חמרי־אריזה, לטפל בהם בידים ולמכרם, באותן כמויות, באותם מחירים

 ובאותם זמנים שתהיה המועצת עשוייה להחליט עליהם מזמן לזמן ן
 (ד) להתקין אותם סידורים, שתהיה המועצת עשוייה לראותם נחוצים, כדי

 להספיג נייר־יעטיפה לפרי־הדד בדיפיניל או בכל חמרים משמרים אחרים!
 (ה) להתקין סידורים לפיעולו של פרי־הדר באותו אופן ובאותם אמצעים, שתהיה
 המועצת עשוייה לראותם נחוצים לתכלית מניעת רקבונו של אותו פרי-הדר?
 (ו) לרכוש כל אותם חמדים, שתהיה המועצת עשוייה לראותם נחוצים כדי

 להדביר או למנוע ריקבון פרי־הדר ?
 (ז) לשכור, לקנות או להתקין כל מוסדה כזאת, שתהיה המועצת עשוייה לראותה

 נחוצה כדי להדביר או למנוע ריקבון פרי־הדר ?
 (ח) לחכור ולשכור כל קרקע או בניינים, הדרושים למועצת לשם החםנתם או
 ־האסמתם של חמרי־אריזה כל״שהם, או לשם הדברתו או מניעתו של ריקבון

 פרי־הדר ן
 (ט) להיפרע מכל קבלן מאושר לפרי־הדר אותו חלק בהוצאות, שבהן עמדה
 המועצת, או בהפסד, שנגרם לה, בזיקה אל שימושה בכוחותיה לפי הפסקאות
 (ב), (ג), (ד), (ה), (ו), (ז), ו־(ח) של הסעיף הזה, ככל־אשד תהיה המועצת

: ן ו  עשוייה לקבוע מזמן לזמן באישורו של הנציב העלי
 בתנאי שכל כספים שנתקבלו כן תשלישם המועצת בחשבון בבנק,
 שאותו יאשר הנציב העליון, וישמשו בידי המועצת לפרעונס של אותם הוצאות

 והפסדים, לרבות מלווה כל־שהיא שהושגה בזיקה אל כך?

 (י) >5עכב באופן זמני — לתכלית סיפוק תביעותיהם של קונים — אותו חלק
 מפדיון מכירות של פרי־הדר, שנמכר ושולם בהתאם לתכנית,׳ שתהיה המועצת

 עשוייה לקבעו?
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 העיתון הרשנו

1 ריי״יזי  (ב) לגבות מי״

א ל ״ שלדעת המועצה עלו,! ן ז ז  0-ום כל ש

 סכום

 בבנק,

 של פרי־הדר:
 בתנאי כםפים שניגבו

־ לחשבון י ^ ^ ה ל ד / ש מ ש י  ליון, ו

 אותם סכום או
 .בידי המועצת .לתשלום

 שכל
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 (ל) ללוות, בהל־׳ זמן

ע באישורו ו מ ה בפסקאות סכום שלחיה דרוש ל ד ע ו ה ש . 
— / י  בתנאי כ
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׳ ת ו י ל כ 3 ת ת ש ^ י ן מ י ש ל ה ה א ק ל ז מ ב צ ע ו מ ן ה ן ת ו ו  (II) כל כספים, שאותם ל

.  . לה בפסקאות (ג) ו־(ד) של הסעיף הזה, יסולקו מדמי־פדיון מ
 המרי־אריזה, שנתממשו במשד תקופת שנים־עשר החדשים, המתחיליעקר

 אחד באבגוסט, 1947, ביוצא זה מן הכלל כי סכום השווה למחיר ששולם
 תמורת חמרי־אריזה שנקנו בידי המו־עצת אך לא נמסרו לה, או שנמסרו לה
 אך לא נמכרו על־ידה, במשך תקופת שנים־עשר החדשים המתחילים מיום
 אחד באבגוסט, 1947, יסולק מדמי־פדיון מכירתם של אותם חמרי־אריזה,
 שנתממשו בתקופת שבים״עשר החדשים שלאחר אותה תקופה הנזכרת

 בראשונה, במידה שיספיקו דמי־פדיון אלה.

 4. שום אדם, להבדיל מן המועצת —
 (א) לא יפיק (להבדיל מבדואר בחבילות שמשקלן הנקי לא יעלה על עשרה
 קילוגראמים), ולא ימכור להפקה, כל פרי־הדר הרשום בתוספת, אלא בהתאם
 לקביעותיה של התכנית, ומכוח הרשאתה ובהתאם לדבריה ולתנאיה של
 תעודת־היתר (הקרוייה להלן ״תעודת־היתר להפקה״), שאותה' העניקה

 המועצת?
 (ב) לא יפיק פרי־הדר כל־שהוא, שאינו פרי־הדר הרשום בתוספת (להבדיל
 מבדואר בחבילות שמשקלן הנקי לא יעלה על עשרה קילוגראמים), אלא מכוח־
 הרשאתה של תעודת־היתר (הקרוייה להלן ״תעודת־היתר להפקה״), שאותה

 העניקה המועצת.

 5. —(1) המועצת רשאית להעניק כל תעודת־היתר להפקה, הנדרשת בסעיף הקודם,
 מתוך כפיפות לאותם תנאים כלליים או מיוחדים, שתהיה המועצת עשוייה למצוא
 לנכון להטילם, והאדם המחזיק באותה תעודת־היתר ימלא אחרי כל תנאי ותנאי

 שהוטל כן.
 (2) בלי לפגוע בכללותו של הכוח, שהוענק למועצת לפי םעיף־קטן (1), רשאית

 המועצת להטיל תנאים בדבר העניינים הבאים, כולם או מקצתם:—
 (א) כמותו של כל פדי״הדר הרשום בתוספת, שאותה רשאי אדם כל־־שהוא להפיק

 או למכור להפקה בזמן אחד כל־שהוא או במשך תקופה נקובה כל־שהיא *

 צמצום ביצוא
 םרי־הרר וממכרו.

 תנאים מצורפים
 ?תעודת־היתר.
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 בקשה על
 תעודת־היתר

 וטופס ורמים
 המשתלמים. .

 להיות דמי
 תעודת־היתר הלק

 מהכנסתה של
 ממועצת.

 הפקעת! והתליית!
 של תעודות־היתר.

 תעודות־היתר
 תיראינה לבדיקה.

 ביני־אדם ינהלו
 ספרים ורשומות

 אחרות.

 כוח להיכנס
 ולבדוק.

 (ב) המחיר המינימאלי או הקבוע, שבו מותר למכור כל פרי־הדר הרשום בתוספת
 בשעת הפקתו, או לשם.הפקתו בזמן אחד כל־שהוא או במשך תקופה נקובה

 י כל־שהיא?
 (ג) תשלומם של הסכומים הבאים למועצת, דהיינו —

— ה של כל פרי־הדר הרשום בתוספת, המופק . ב י ת ו ה ב י  (I( 25 מיל בגין כל ת
 י או נמכר להפקה — בהיותו ארוז בתיבות,׳ וכן

ו חלק הם, של כל פרי־הדר הרשום א ם י מ א ר ג ו ל י , ק 1 , 0 0  (II( 500 מיל בגין כל 0
ננו ארוז בתיבות,  בתוספת, המופק — או נמכר להפקה — כשאי

 כפיקדון, שישמש — במידה שיהיה הדבר נחוץ — בתשלום כספים כל־שהם,
 העלולים להיעשות משתלמים למועצת מאת כל מוכר או משלח בגין כל אותם

 הפסד או נזק, שעליהם מרומז בפסקה 11 של התכנית.

 6. —(1) כל אדם, הרוצה להשיג תעודת־היתר להפקה, יגיש בקשה בכתב על־כך
 למועצת, ואותה תעודודהיתר, אם תוענק, תוצא לאחר תשלום הדמים הרשומים
 בתוספת הרביעית, או על־סמך ערובה מניחה את הדעת לתשלום אותם דמים,

 שתינתן למועצת.

 (2) תעודת־היתר ליצוא, שאותה הוציאה המועצת, תהיה בת־תוקף לתקופה
 הנקובה בה, ותיערך בטופס הרשום בתוספת השלישית.

 7. כל דמי תעודת־היתר, שישולמו למועצת, יהיו חלק מהכנסתה של המועצת.

 8. —(1) המועצת רשאית — בכל זמן שהוא, ללא מתן כל טעם לעשותה כן —
 להפקיע או להתלות כל תעודהדהיתר להפקה, או לשנות את תקופת תקפה או את

 תנאיה של כל תעודת־היתר להפקה.

 (2) הפקיעה או התלתה המועצת כל תעודת־היתר להפקה, ימםרנה מיד המחזיק
 בה לידי המועצת.

 9. כל אדם, הטוען כי הוא מחזיק בכל תעודת־היתר להפקה, יראה — לתביעתם
 של כל שוטר, או של כל אדם, שאותו הרשתה המועצת על־כך — אותה תעודת־היתר

 לבדיקה לאדם התובע זאת.

 10. כל אדם ואדם, שלו הוענקה תעודת־היתר להפקה, ינהל ספרים, פנקסים,
נות או רשומות אחרות, שיכילו פרטים מלאים, נכונים וערוכים עדיום,  •חשבו
ו בפרי־הדר שלמענו דרושה תעודת־היתר להפקה, ויראה עיסוקי  המתייחסים אל יכל'
 אותם ספרים, פנקסים, חשבונות או רשומות אחרות לבדיקה לכל שוטר או לכל

 אדם, שאותו הרשתה המועצת על־כך, עם תביעתם.

 11. כדי להבטיח את המילוי אחר קביעותיה של הפקודה הזאת או אחר תנאיה
דודהיתר להפקה, או כדי לגלות כל השתמטות מהם, רשאים — בכל  של כל תעו
 זמן — כל שוטר או כל אדם, שאותו הרשתה המועצת על־כך, להיכנס אל ולבדוק
נו יש להם טעמים מסתברים להאמין כי בו או עליו הוחםן כל פרי״  כל מקום שבגי
 הדר, או שבו או עליו עוסקים בכל פרי־הדר, ולתכלית ההיא רשאים הם לבדוק כל
 דבר שנמצא באותו מקום או עליו ולדרוש מכל אדם להמציא להם כל ידיעות
 ותעודות, העלולות להיות באחיזתו של אותו אדם, והעשויות להיות נחוצות כדי

 להבטיח אותו מילוי.
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 12. היו לשוטר כל־שהוא או לאדם כל־שהוא, שאותו הרשתה המועצת על־כך,
 הפועלים במילוי חובתם מכוח תפקידם, נימוקים מסתברים להאמין שהופרו קביעותיה
 של הפקודה הזאת ביחס לפרי־הדר כל״שהוא, יהיו רשאים לשים ידם על אותו פרי*
 הדר וכן על כל ספרים, תעודות או דברים אחרים כל־שהם ולעכבם, אם חושדים הם

 בהם שהם מכילים ראייה לאותה הפרה, כדי לכונן משא־ומתן משפטי בגינה.

 13. —(1) כל אדם, אשר — אם בעצמו ואם בידי משמשו, מועבדו או סוכנו —
 (א) מפר קביעה כל־שהיא מקביעותיה של הפקודה הזאת, או

 (ב) מפר תנאי כל־שהוא מתנאי תעודת־היתר להפקה, או

דודהיתר להפקה או משתמש בכל תעודת־היתר להפקה,  (ג) משנה כל תעו
 שהוענקה לאדם אחר כל־שהוא, או משאיל לאדם אחר כל־שהוא כל תעודת־

 היתר להפקה שהוענקה לו, או מניח לאדם אחר כל־שהוא לשנותה או להשתמש "
 בה, או מניח להשאילה לאדם אחר כל־שהוא, או עורך או מחזיק באחיזתו או
 בשליטתו תעודה כל־שהיא, הדומה דמיון קרוב כל־כך לתעודת־היתר כזאת

 עד־כדי שתהיה מחושבת לרמות, או

 (ד) חדל מלמלא אחרי תביעה כל־שהיא שנתבעה לפי הפקודה הזאת,
 יאשם בעבירה:

 בתנאי שלא יחוייב שום אדם בדינו בשל עבירה על פסקה (ג) של הםעיף־הקטן
 הזה, אם הוא מוכיח כדי הנחת דעתו של בית־המשפט שבפניו הוא נשפט, כי עשה
 את הפעל, שבגינו הוא מואשם, בגלל סיבה מסתברת ומוצדקת וללא כוונה לרמות

 אדם כל־שהוא.

 (2) אדם כל־שהוא, האשם בעבירה לפי הפקודה הזאת, יהיה צפוי, משיתחייב
 בדין -

 (א) אם נשפט לפי קביעותיה של פקודת שיפוט בתי־משפט השלום, 1939 —
 למאסר לפרק־זמן שלא יעלה על שלושה חדשים או לקנס שלא יעלה על

 מאה פונט או לאותם מאסר וקנס כאחד, או

 (ב) אם נשפט על־יסוד כתב־האשמה לפי קביעותיה של פקודת הפרוצידורה
 הפלילית (שפיטה על־פי כחב־האשמה) — למאסר לפרק־זמן שלא יעלה על
 שלוש שנים או לקנס שלא יעלה על חמש מאות פונט, או לאותם מאסר וקנס

 כאחד.

 14. המועצת רשאית להעביר לידי כל אדם את הכוחות והתפקידים, כולם או
 מקצתם, שהוענקו לה בפקודה הזאת, ביחס להענקתן, הפקעתן, התלייתן, שינויין או

 שינוי מתוכנן של תעודות־היתר להפקה.

 כוח ?שים יד
 ולעכב.

 עבירות וענשים.

 מם׳ 45 לש׳ 1939.

 פרק ?״ו.

 העברת כוחות.

 תחולה. 15. הקפודה הזאת תחול על כל פרי־הדר של יבול 1947/48.

 תוספת ראשונה.
 (סעיף 2).

 אשכוליות 5
 לימונים ן

 תפוחי־זהב שמוטי?
 תפוחי־זהב ואלנסיה.
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 תוספת שנייה.
 . (סעיף 2).

 תכנית שיווק פרי־הדר 1947/48.
ית שיווק פרי־ההדר 1947/48. שם.  1. התכנית הזאת תיקרא תכנ

- 2. בתכנית הזאת יהיו למונחים הבאים המובנים שבצדם, אם לא יחייב עניין פירוש.
 הכתוב פירוש אחר —

, מובנן ארץ כל־שהיא הנקובה בתוספת החמישית? ,  ״ארצות רשומות בתוספת
ן מם׳  ״הודעה״ מובנה ההודעה למגדלי פרי־הדר ולמשלחיו שנתפרסמה בעיתו

 1589 מיום 19 ביוני, 1947, בעמוד 533 ?
 ״ועד השגחה״ מובנו ועד שנתכונן בהתאם לפסקת־משנה (ו)(!) של פסקה 12 5
 ״מגדל פרי־הדר״ מובנו אדם שהוא בעל פרדס פרי־הדר שאינו פחות משלושה

 דונמים?
 .,משלח שנתאשר סופית״ מובנו אדם שקיבל אישור סופי מאת המועצת כמשלח י

 פרי־הדר לפי פסקה 7 ?
 ״הסיבולת״ מובנה הסיבולת שנתכוננה בהתאם לפסקת־משנה (ל) של פסקה 12 ?

 ״ערבי״ כולל לא־יהודי ?
, מובנו קרקע הנטועה פרי־הדר, בעיקרה או כולה? ,  ״פרדס פרי־הדר

 ״קבלן מאושר לפרי־הדר״ מובנו אדם או חבר בני־אדם שיש לקרוא להם ״קבלן
 מאושר לפרי־הדר״ בהתאם לפםקת־משנה (2) של פסקה 8, .

ת הזאת תחול על כל פרי־הדר הרשום בתוספת מיבול 1947/48. תחולה. י  3. התכנ

 4. —(1) שום אדם, פרט למועצת, לא יפיק (להבדיל מבדואר, בחבילות שמשקלן צמצום על יצוא
־ ר כ מ ו מ  הנקי אינו עולה על עשרה קילוגראמים) שום פרי־הדר הרשום בתוספת לכל ארצות א

 הרשומות בתוספת:

 בתנאי שיהיה מיניסטריון המזון הבריטי רשאי — מתוך כפיפות לאישורה של
 המועצת — להפיק כל פרי־הדר הרשום בתוספת לממלכה המאוחדת של בריטניה

 הגדולה ואירלנד הצפונית.

 (2) שום אדם, שאינו קבלן מאושר לפרי־הדר, לא ימכור להפקה למיניסטריון
 המזון הבריטי כל פרי־הדר הרשום בתוספת. י

 (3) שום אדם, שאינו קבלן מאושר לפרי־הדר, היכול להוכיח — כדי הנחת
ג הזמנות במחיר יציב לכל פרי־הדר הרשום בתוספת  דעתה של המועצת — כי השי
 מיבול 1947/48, במחירים שאינם נמוכים מן המינימום שאותו קבעה המועצת, לא
 יפיק (להבדיל מבדואר' בחבילות שמשקלן הנקי אינו עולה על עשרה קילוגראמים)

 כל פרי־הדר — הרשום בתוספת לשום ארץ, שאיננה ארץ' הרשומה בתוספת.

 (4) שום מגדל פרי־הדר לא יהיה זכאי להשתתף בכל יצוא או ממכר כאלה,
 אלא־יאם ועד־אשר יהיה מקושר אל משלח שנתאשר סופית.

 (5) שום קבלן מאושר לפרי־הדר לא יפיק ולא ימכור ולא ימסור להפקה — ללא
 רשות מאת המועצת בכתב — כל פרי־הדר הרשום בתוספת בחמרי-אריזה שאינם

 אלה שסופקו בידי המועצת.

 5.—(1) שום אדם, הרוצה לפעול כמשלח פרי־הדר, לא יתקשר בהםכם־קשר כל־ אישור זמני.
 שהוא עם מגדל כל־שהוא, אלא־עם ועד־אשר יהיה משלח פרי־הדר שנתאשר זמנית.
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 (2) מקום שהוגשה למועצת, בגבול־הזמן הנקוב בהודעה, בקשה — בטופס
 הרשום בתוספת השישית — על אישור זמני כזה, והמועצת אישרה אותה בקשה,

 יהיו רואים את המבקש כמשלח פרי״הדר שנתאשר זמנית.

 6. —(1) מקום שמסר מגדל פרי־הדר — לאחר שקיבל מן המועצת רשימת בני־
 אדם שאותם אישרה זמנית כמשלהי פרי־הדר' וטופם־קשר — את המקור של אותו
 טופס־קשר לידי המשלח שנתאשר זמנית, אשר אליו הוא רוצה להתקשר, ואת כפלו
ל־הזמך הנקוב בהודעה, יהיו רואים אותו  המושלם כהלכה — לידי המועצת בגבו
 מגדל — מתוך כפיפות ל קביעותיה של פסקה 7 — כמקושר אל אותו משלח לצרכי

 התכנית.

 (2) מקום שמסרה אגודה שיתופית של מגדלי פרי־הדר — לאחר שהמציאה
 למועצת רשימה של כל חבריה, בגבול־הזמן הנקוב בהודעה, ולאחר שקיבלה מן
 המועצת רשימה של בני״אדם, שאותם אישרה המועצת זמנית במשלחי פרי־הדר,
 וטופס־קשר — את המקור של אותו טופס־קשר לידי המשלח שנתאשר זמנית, אשר
 אליו היא רוצה להתקשר, ואת כפלו המושלם כהלכה בידי אותה אגודה — למוצעת,
 בגבול־הזמן הנקוב בהודעה, יהיו רואים אותה אגודה שיתופית של מגדלי פרי־הדר
 — מתוך כפיפות לקביעותיה של פסקה 7 — כמקושרת אל אותו משלח • לצרכי

 תכנית.

 (3) שום מגדל פרי־הדר, שהוא הבר לאגודה שיתופית של מגדלי פרי־הדר, לא
 יקשר את עצמו אל כל אדם אחר זולת האגודה השיתופית האמורה, אלא־אם ועד־
 אשר השיג את הסכמתה הכתובה של האגודה השיתופית האמורה למעשהו זה, והראה

 אותה הסכמה למועצת.

 (4) החזיר מגדל כל־שהוא למועצת — בגבול־הזמן הנקוב בהודעה — את
 המקור והכפל של טופם־הקשר שלו, בצירוף הצהרה בכתב כי לא יכול היה למצוא
 משלח שנתאשר זמנית שירצה להתקשר אליו על בסיס של עמילות, רשאית המועצת
 — אם ירצה זאת המגדל — לדרוש ממשלח כל־שהוא שנתאשר זמנית להתקשר אל

 המגדל הנוגע בדבר על בסיס של עמילות.

 7. —(1) כל אדם, שהשיג מאת המועצת אישור זמני כמשלח פרי־הדר, לפי פסקה
 5, והגיש למועצת — בגבול־הזמן הנקוב בהודעה — בקשה. בטופס הרשום בתוספת

 השמינית, יהיה זכאי לקבל אישור סופי כמשלח פרי־הדר, אם —

ננו אגודה שיתופית — הוא מקושר אל מגדלי  (א) במקדה משלח פרי־הדר, שאי
 פרי־הדר בגין פרדסים נושאי־פרי של פרי־הדר הרשום בתוספת, השייכים להם,
 וכלל־שטחם אינו פחות מכדי 1,500 דונמים מטריים, והמציא למועצת ערובה
 בנקאית, המניחה את דעתה של המועצה, כדי סכום של פונט אחד בגין כל
 דונם מטרי מכלל־השטה האמור, או כדי חמשת אלפים פונט, הכול לפי הסכום'

 הקטן יותר?

ן  (ב) במקרה של אגודה שיתופית — היא מקושרת אל מגדלי פרי־הדר .בגי
 פרדסים נושאי־פרי של פרי־הדר הרשום בתוספת, השייכים להם, וכלל־שטחם
 אינו פחות מכדי'1,250 דונמים מטריים, והמציאה למועצת ערובה בנקאית,
 המניחה את דעתה של המועצה, כדי סכום של חמש־מאות מיל בגין כל דונם
 מטרי מכלל־השטח האמור, או כדי אלפיים וחמש מאות פונט, הכול לפי הסכום

 דיהטו ייתר.



 29־באבגו0ט, 1947 העיתון הרשמי מס׳ 1608 — תוספת מס׳ 1 211

 כוחה של המועצת
 ?דרוש ממשלחים
פית  שנתאשרו סו
 להתחבר יחדיו.

 קבל! מאושר
 לפרי־הדר ימלא
 אחר הוראותיה

 של. המועצת.

 כמויות פרי־הדר
 הרשום בתוספת

 שימםר!קבלן
 מאושר לפרי־הדר.

 (2) המועצת רשאית — בכל זמן, ללא מתן כל טעם לעשותה כן —
 להפקיע או לבטל את אישורו של משלח פרי־הדר, שניתן לפי קביעותיה של הפסקה

 הזאת.

 (3) ערובה בנקאית בפסקה זאת, מובנה התחייבות ללא־תנאי מאת בנק, שאותו
יתנת הערובה.  אישרה המועצת, לשלם למועצת, לפי דרישתה, את הסכום שעליו נ

 8. —(1) היו יותר משלושה־עשר משלחים שנתאשרו סופית, אם בפלגה הערבית
 ואם בפלגה היהודית של ציבור מגדלי פרי־ההדר, רשאית המועצת לדרוש משניים
 שניים, או יותר משניים, מבין המשלחים שנתאשרו סופית באותה פלגה, להתחבר
 יחדיו — בגבול הזמן הנקוב בהודעה, או במשך אותו זמן אחר לאחר־מכן שתהיה
נת החוק לעשות חוזים, באופן  המועצה עשוייה לקבעו — לגוף שיהיה מוכשר מבחי
 שמספרם של אותם גופים ביחד עם מספר המשלחים שנתאשרו סופית באותה פלגה,

 שמהם לא דרשה המועצה להתחבר יחדיו לא יעלה על שלושדדעשר.
 (2) כל גוף, המורכב משני משלחים שנתאשרו סופית, או מיותר משניים,
ו לא  שהתחברו יחדיו בהתאם לפםקת־משנה (1), וכל משלח שנתאשר סופית, וממנ

 דרשה' המועצת להתחבר כן, יהיו קרויים ״קבלן מאושר לפרי־הדר״. •

 (3) התחברותם יחדיו של שניים שניים, או יותר משניים, מבין המשלחים
 שנתאשרו סופית, בהתאם לפםקו־דמשנה (1), לא תשפיע על היחסים בין אותם

 משלחים שנתאשרו סופית ובין מגדלי־ההדרים שאליהם הם מקושרים כסדרם.
 (4) המועצה לא —

 (א) תעניק כל תעודת־היתר להפקה בגין כל פרי־הדר הרשום בתוספת, או
 (ב) תקצה חלק כל־שהוא במכירה כל־שהיא של כל פרי־הדר הרשום בתוספת,

 שסודרה בידי המועצת,
 לאדם כל־שהוא שאיננו קבלן מאושר לפרי־הדר.

 9. כל קבלן מאושר לפרי־הדר ימסור למועצת, או לאדם שאותו יעדה המועצת
 לכך, אותה כמות של אותו פרי־הדר הרשום בתוספת ובאותו זמן ובאותו מקום,
 שתהיה המועצה עשוייה לנקוב אותם בהוראות כתובות לאותו קבלן מאושר לפרי־

 הדר.

 10. כמותו של כל פרי־הדר הרשום בתוספת, שהמועצה רשאית — לפי פסקה
 9 — להורות כל קבלן מאושר לפרי־הדר למסור אותה, כדי למלא חוזה כל־שהוא
 למכירת אוחו פרי בידי המועצת, או באמצעותה, תיקבע בהתאם לקביעות הבאות:—

 (1) לכל קבלן מאושר לפרי־הדר, ערבי או יהודי, תיגמל מנה אחת על כל דונם
 מטרי, בגין כל דונם מטרי של פרדסים נושאי־פרי של פרי־הדר הרשום בתוספת,
 שבהם אמדו מפקח פירות של מחלקת החקלאות והדייג ושני נציגים, שאוהם מינתה
 המועצה, כי ינובו בשטח 1947 לא פחות מכדי 15 תיבות של אותו פרי בכל דונם,
 ואשר בגינו מקושר אותו קבלן מאושר לפרי־הדר אל מגדלי פרי־הדר ערבים או

 יהודים כסדרם:

 בתנאי, שתהיה המועצת רשאית — לפי החלטתה שתפורסם בעיתון — לגמול
 מנות בהתאם להצעה כל־שהיא שתוגש לה — ביום עשרה באבגוםט, 1947, או
 לפניו — בידי קבלנים מאושרים לפרי־הדר מבין הציבור הערבי או היהודי של
 מגדלי פרי־הדר, המייצגים רוב של כלל־מספר הדונמים המטריים של פרדסים
 נושאךפרי של פרי־הדר הרשום בתוספת, שבגינם מקושרים כל הקבלנים מאותה
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 פלגה של ציבור מגדלי פרי־ההדר, או בהתאם לאותה הצעה כפי שתתקן •אותה
 המועצה ויסכימו עליה אותם קבלנים.

 (2) (א) כמויות האשכוליות, הלימונים, תפוחי־זהב שמוטי או חפוחי־זהב ואלנםיה,
 שיכולה המועצה להורות לכל קבלן מאושר לפרי־הדר למסרן כאמור לעיל,
 תהיה מתכונתן אל כלל הכמויות של אשכוליות, לימונים, חפוהי־זהב שמוטי
 או הפוחי־זהב ואלנםיה שצריכים למסור אותן כל קבלני פרי־ההדר המאושרים
 שבפלגת ציבור מגדלי ההדרים שלו, כדי למלא חוזה כל־שהוא כאמור לעיל,
 כמתכונת מספר המנות, שנגנזלו לאותו קבלן :מאושר לפרי־הדר, בהתאם
 לפסקת־משנה (1), אל כלל מספר המנות, שנגמלו לכל קבלני פרי־ההדר
 המאושרים מן הפלגה שלו בציבור מגדלי ההדרים בגין אשכוליות, לימונים,
 הפוחי־זהב שמוטי או תפוחי־זהב ואלנסיה — הכול לפי העניין — בהתאם

 לפםקת־משנה (1).

 יי (ב)(1) מכמותו של פרי־הדר הרשום בתוספת, שמותר לה למועצת להורות לכל

 קבלן מאושר לפרי־הדר למסרה בהתאם לפסקת־משנה 2(א), תנוכה כמותו
 של פרי־הדר הרשום בתוספת, הארוז בתיבות, שאותה הפיק כל קבלן מאושר
 כזה לפרי־הדר לארצות שאינן ארצות הרשומות בתוספת, והכמות שנוכתה
 כן תפולג בין כל קבלני פרי־הדר מאושרים לפי המתכונת שנקבעה בפסקת־

 משנה >2)(א).

) אם נעשה ניכוי כאמור לעיל, תשולם לכל קבלן מאושר לפרי־הדר, ״ ) 
 שמכמות פרי־הדר הרשום בתוספת שלו נעשה אותו ניכוי, הטבה של 50
 מיל — בגין כל תיבה של פרי־הדר הרשום בתוספת שנוכתה כן — מתוך
 קרן מיוהדת שתייסד המועצת מתרומות בשיעור של 50 מיל בגין כל תיבה
 של פרי־הדר הרשום בתוספת שנוכתה כן, שאותם יתרמו קבלני פרי־הדר
 ־ מאושרים שלטובתם נעשתה אותה תפלוגת האמורה לעיל. הניכוי והתפלוגות
 האמורים לעיל ייעשו בידי המועצה •בימים 1 בינואר, 1 בפברואר ו־1 במארס,

.1948 

 (11!) מסר קבלן מאושר לפרי־הדר את כלל הכמות של פרי־הדר הרשום
ך שאי־אפשר לעשות את  בתוספת, שאותו הורתה לו המועצה למסור, כ
 הניכוי האמור לעיל, ישלם אותו קבלן מאושר לפרי־הדר לקרן מיוחדת סכום
 י בשיעור שתקבענו המועצה, ואשר יבוסס על שווייה הממוצע בקירוב של
 תיבת פרי־הדר המופקת אותה שעה לארצות הרשומות בתוספת. הסכום
 שיתקבל כן יפולג בין כל קבלני פרי־ההדר המאושרים לפי המתכונת

 שנקבעה בפסקת־משנה (2)(א).

 (ג)(1) מכמותו של פדי־הדר הרשום בתוספת, שמותר לה למועצה להורות לכל
 קבלן מאושר לפדי־הדד למסרה בהתאם לפםקה־משנה 2(א), חנוכה כל
 כמות של פרי־הדר הרשום בתוספת, שהפיקה כל קבלן מאושר כזה לפרי־
 הדר במצובר לסוריה, ללבנון, לעבר־הירדן ולמצרים, כדי שיעור של 5
 תיבות הטונה שהופקה כן, והכמות שנוכתה כן תפולג בין כל קבלני פרי־
 ההדר המאושרים האחרים בפלגת ציבור מגדלי פרי־הדר שלא השתתפה
 : באותו יצוא לסוריה, ללבנון, לעבר־הירדן ולמצרים, לפי מתכונת שנקבעה

 בפםקה־משנה (2) (א).
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) מסרו קבלן מאושר לפרי־הדר, וכל קבלני פרי־ההדר המאושרים האחרים ״ ) 
 מן הפלגה שלו בציבור מגדלי פדי־הדר, את כלל כמותו של פרי־־ההדר
 הרשום בתוספת, שאוהו הודחה להם המועצה למסור, כך שאי־אפשר לעשוה
 את הניכוי כאמור לעיל, ישלם אוחו קבלן מאושר לפרי־הדר לקרן מיוחדה
ו המועצת, ואשר יבוסס על שוויין הממוצע בקירוב  סכום בשיעור שתקבענ
 של חמש תיבות פרי המופקות אותה שעה לארצות הרשומות בתוספת, על
 כל טונה של פדי שהופקה לסוריה, ללבנון, לעבר־הירדן ולמצרים. הסכום
 שיהקבל כן יפולג בין קבלני פרי־ההדד המאושרים של הפלגה האחדה

 בציבור מגדלי פרי־ההדר לפי מתכונת שנקבעה בפםקת־משנה (2) (א).

ה אחריותו של  11. (א) כל קבלן מאושר לפרי־הדר, החדל מלמלא אחרי הוראוה כל״שהן שנחנ
. 5 ה 5פדי־הדד^ י ל ה ע ל ב י ק  לו המועצה לפי פסקה 9, או החדל מלהשלים כל קיבולת׳ ש

 המועצת בשמו, או דרישות כל־שהן של המועצת, לפי סעיף 3 של הפקודה, הפסד או נזק.
 יהיה אחראי לכל הפסד או נזק שיבואו עקב חידלונו האמור, ובלי לפגוע
 באחריותו האמורה של אותו קבלן מאושר לפרי־הדר, תהיה המועצת זכאיה
 לבצע או להשלים — או לגרום כי תבוצענה או.תושלם — אותן הוראות או
 קיבולה, ואם היא עושה כן ובתוצאת עשייתה כן באים כל הפסד או נזק, יהיה
 אותו קבלן מאושר לפרי־הדר חייב לפצוח אה המועצה על אוחם הפסד או נזק.

 (ב) בכל מקרה, שבו שילמה המועצה לקונה כל־שהוא של כל פרי־הדר הרשום
 בתוספת סכום כל־שהוא בדרך דמי־נזק או פיצויים בגין פרי־הדר הרשום
 בתוספת, שאותו מסרה המועצת לאותו קונה ולא היה תואם את תנאי ההסכם
 הקיים בין המועצה ובין אותו קונה, יהיה הקבלן המאושר לפרי־הדר, שמסר
 אותו פרי־הדר הרשום בתוספת למועצה לשם הפקה, חייב לשלם למועצת כל
 סכום, שאותו שילמה המועצת בדרך דמי־נזק או פיצויים כאמור לעיל, אם

: ן  סבורה המועצת שאותו קבלן מאושר לפדי־הדר נהג שלא־כדי

 בתנאי שלפני כפיית תשלומו של כל סכום כזה, תינתן לאותו קבלן מאושר
 לפרי־הדר הזדמנוה להוכיח שלא נהג שלא-כדין.

 (ג) שום דבר, הכלול בפסקת־משנה (ב), לא ישלול את זכותה של המועצה
 להשתמש בכוחות, שהוענקו לה בפסקודמשנה (2) של פסקה 7. -

 12. מקום שמגדל פרי־הדר לא מכר לחלוטים אה יבולו למשלח פרי־הדר, אלא קביעות המכלכלות
, 5 י ך , ^ ^ . ; ^  סידר כי ישווק לחשבונו הוא על בסים של עמילוח, יהיו היחסים — בהוצאחה של ,
ה הזאה לפועל — בין מגדלי פרי־הדר לבין משלחים שנתאשרו סופית, משלחים שנתאחרו י  ההבנ

־ ת י פ י  שאליהם הם מקושרים, מהכלכלים לפי הקביעות הבאוה:— ם
 (א) המגדל יעמיד לרשוהו של המשלח כל פרי־הדר הרשום בהוספה שעל עצי
 פרדסו, ולא יקטוף ולא ימכור ולא יעביר מרשוחו בדרך אחרה — בין במישרים
 . ובין בעקיפים — שום חלק של אוחו פרי, אלא בהםכמחו המוקדמח בכהב של

 המשלח. .

 (ב) המשלח יהיה זכאי למכור, או להעביר מרשוהו בדרך אחרה, אה פריו של
 המגדל במחירים שהקבעם המועצה מזמן לזמן.

 (ג) המגדל ישלם למשלח — בתגמולים כוללים תמורת. שירותיו והוצאוה סידורים
 כלליים בזיקה אל יצואו, ממכרו או שיווקו של פרי המגדל — דמי־עמילוה,

 שלא יעלו על —
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 (I) מקום שהפרי ארוז בתיבות — 50 מיל התיבה ן

 (II) מקום שהפרי איבו ארוז בתיבות — 750 מיל 1,000 הקילוגראמים או חלק
 מהם.

 (ד) (1) מקום שקיבל משלח, שהוא קבלן מאושר לפרי־הדר, הוראות בכתב
 מאת המועצת — לפי פסקה 9 — למסור כמות כל־שהיא של כל פרי־הדר
 הרשום בתוספת, ידרוש מכל מגדל, המקושר אליו בגין אותו ,פרי״הדר
 הרשום בתוספת, למסור לידו, וכל מגדל כזה יהיה זכאי למסור לאותו
 משלח, כמות שמתכונתה אל אותה כמות הנזכרת ראשונה היא כמתכונת
 מספר המנות, שהיו נגמלות לאותו מגדל בהתאם לפסקו־דמשנה (1) של
 פסקה (10), אילו היה אותו מגדל קבלן מאושר לפרי־הדר, אל כלל מספר
 המנות שהיו גומלים לכל המגדלים, המקושרים אל אותו משלח בגין אותו
 פרי־הדר הרשום בתוספת, בהתאם לפםקדדמשנה (1) של פסקה (10),

 אילו היה כל אחד ואחד מן המגדלים האלה קבלן מאושר לפרי־הדר.

 (11) מקום שמשלח הוא אחד מבין שני משלחים, או יותר משניים, שנתאשרו
 סופית ונתחברו יחדיו בהתאם לפסקת־משנה (1) של פסקה 8, תהיה
 כמותו של כל פרי־הדר הרשום בתוספת — שאותה ימסור אותו משלח
 למועצת, או לכל אדם אחד שאותו יעדה המועצת לכך, כדי שיהיה עלול
 הקבלן המאושר לפרי־הדר, שנתכונן מאוחם שני משלחים — או יותר
 משניים — שנתאשרו סופית, להיות יכול למלא אחרי הוראות כתובות,
 שקיבלן מאת ה מועצת לפי פסקה 9, למסור כמות כל־שהיא של כל פרי־
 הדר הרשום בתוספת — כמות שמתכונתה אל הכמות, שאותה נדרש אותו
 קבלן מאושר לפרי הדר למסור כאמור לעיל, היא כמתכונתו של מספר
 המנות, שהיו נגמלות לאותו משלח בהתאם לפסקת־משנה (1) של פסקה
 10, אילו היה אותו משלח קבלן מאושר לפרי־הדר, אל כלל מספר המנות,
 שהיו נגמלות לכל אותם משלחים — שנתאשרו סופית — יחדיו בהתאם
 לפסקת־משנה (1) של פסקה 10, אילו היו קבלנים מאושרים לפרי־הדר;
 וכמותו של אותו פרי־הדר הרשום בתוספת, שאותה ידרוש אותו משלח מכל
 י מגדל המקושר אליו למסור לידו, ואשר כל מגדל כזה יהיה זכאי למסרה לידי
 אותו משלח, תיקבע בהתאם לפסקת־משנה (ד)(1), כאילו היה אותו משלח
 קבלן מאושר לפרי־הדר, וכאילו היתד, הכמות, שאותה נדרש בזה אותו
 משלח למסור לידי המועצת, או לידי אדם כל־שהוא שאותו יעדה המועצת
 לכך, הכמות, שאותה נדרש אותו משלח למסור בהתאם להוראות כתובות

 שקיבלן מאת המועצת בהתאם לפסקה 9.

 (ה) לא היה פרי־ההדר הרשום בתוספת, שבפרדס כל־שהוא של מגדל, מספיק
 כדי לאפשר למגדל למסור למשלח את כלל כמותו של פרי־הדר הרשום
ד  בתוספת, או חלק כל־שהוא ממנו, שאותם זכאי המגדל למסור בהחאס לפםקו
 משנה (ד), תהיה נודעת למגדל הזכות — פרט למקרה שבו רכש את זכותו
 כמגדל עקב קנותו את יבול 1947/48 של הפרדס — לדרוש בכתב מאת
 המשלח לקבל את כלל אותה הכמות של פרי־הדר הרשום בתוספת — או
 אותו חלק של אותה כמות — מכל פרדס אחר של אותו מגדל, שבגינו מקושר
 המגדל אל אותו משלח. לא השתמש המגדל באותה זכות במשך עשרים
 וארבע שעוה מאז דרש ממנו המשלח בכהב למסור אה הפרי האמור, יהיה
 המשלח בן־חורים לקבל את כלל הכמוה — או אוהו חלק מאוחד, כמוה —
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 של פרי־הדר הרשום בתוספת מכל המגדלים האחרים המקושרים אליו בגין
 אותו פרי־הדר הרשום בתוספת, לפי מתכונות שתיקבענה באופן הנקוב

 בפםקת־משנה ׳(ד).

נו אגודה שיתופית של מגדלי פרי־הדר,  (ו) (1) כל משלח שנתאשר סופית, שאי
 יזמין את כל המגדלים, המקושרים אליו, לבחור מביניהם לפחות שניים —

 ולא יותר מארבעה — מגדלים, שיהוו יחד עמו ועד, אשר ייקרא ״ועד -
 השגחה״, והפקידו יהיה ליישב בדרך שלום כל סכסוכים שבינו ובין כל
 מגדל המקושר אליו, ולהבטיח שהמשלח יקבל מסירה כל כמוה של פרי־
 הדר הרשום בתוספת, שאותה זכאי המגדל למסור למשלח בהחאם לפסקה־
 משנה (ד), וכי דמי־פדיון ממכרו של פרי־הדר הרשום בהוספה יפלגם
יה הזאה בין המגדלים השונים המקושרים אליו. ועד  המשלח בהחאם להבנ
 ההשגחה יהיה זכאי לדרוש בעצה מומחים בכל העניינים הנובעים מן

ה הזאה. י  ההבנ

ננוחו של ועד ההשגחה יעביר המשלח למועצת דין־  (II) מיד לאחר ההכו
 וחשבון, שיכלול את שמותיהם, תיאוריהם וכתובוהיהם של החברים המהווים

 את ועד ההשגחה האמור, ויהיה חתום כהלכה בידי החברים האמורים.

 (III) חדל ועד ההשגחה מליישב סכסוך כל־שהוא בין מגדל למשלח, יועבר
 הסכסוך האמור למותב־בוררים, שאותו מינה — או יהיה ממנה — לצורך
 זה יושב־ראש המועצת לשיווק פרי־הדר, והכרעתו של אותו מותב־בורדים

 תהיה סופית.

 (ז) למשלח תהיה נודעה הזכיות — באישורו של ועד ההשגחה — לדחות
 (דל״ת פתוחה) את קבלת מסירתם של כלל כמות כל־שהיא — או הלק כל־
 שהוא ממנה — של פרי־הדר הרשום בתוספת, שאוחה זכאי המגדל למסור לו

 בהתאם לפסקה־משנה (ד).

 (ח) אם בגלל סיבה מיוחדה כל־שהיא, שאותה אישר ועד ההשגחה, לא דרש
 המשלח מן המגדל בזמן כל־שהוא למסור כל כמות של פרי־הדר הרשום
 בתוספת, שאותה זכאי המגדל למסור לידי המשלח בהתאם לפםקת־משנה
 (ד), ואותו פרי מצוי בפרדסו של המגדל, יהיה המגדל זכאי להשתתף בתפלוגת
 הסיבולת בגין כלל אותה כמות של פרי־הדר הרשום בתוספת, או אותו חלק
 ממנו, הכול לפי העניין, כאילו מסר אותה מפרדסו, ואולם כלל אותה כמות
 של פרי־הדר הרשום בתוספת, או אותו חלק ממנו, יישארו עומדים לרשותו

 של המשלח.

 (ט) אם המשלח קוטף, מסווג, אורז ומעביר את פריו של המגדל, תהיה נודעת
 למשלח, לםוכניו ולפועליו הזכות לברור אותו פרי מן הפרדס, שהוא או הם
 ימצאוהו נאות לפי ראות עיניהם, הסיבולת תישא• בכל אבדן או נזק,
 שייגרמו עקב קטיף, סיווג, אריזה או העברה לקויים של הפרי, וחלקו של

 כל מגדל בםיבולה יופחח בהחאם לכך.

 (י) למגדל תהיה הזכות ליטול אח הפרי הפסול (ברארה) ולעשות בה כרצונו
 לחשבונו הוא.

 (כ) המשלח ינהל םפרי־חשבונות נאותים, וירשום בהם — בנפרד — את דמי־
 הפדיון מממכר זניו השונים של פרי־הדר הרשום בתוספת, והספרים האמורים

 יהיו מזומנים לבדיקתו של ועד ההשגחה במשך כל שעות־עםק מסתברות.
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 (ל) דמי־הפדיון ממכירת פדי־ההדר הרשום בתוספת, השייך לכל המגדלים
 המקושרים אל משלח, יהוו — לאחר ניכוי יציאות קטיפו, אריזתו, סיווגו
 והעברתו של הפרי ודמי־העמילות המשתלמים למשלח בהתאם לפםקודמשנה
 (ג) — סיבולת, הקרוייה בזה בשם ״הסיבולת״, שתושלש בבנק בחשבון מיוחד,

 העשוי להיות מופעל בשמו של המשלח. •

 (ט) מתוך כפיפות לקביעותיה של פםקת־משנה (ח) יפולגו הסכומים, שנזקפו
 לזכות הסיבולת בגין הזנים השונים של פרי־הדר הרשום בתוספת, בין כל
 המגדלים המקושרים אל המשלח לפי מתכונת מספר התיבות וגם/או משקל

 הפרי, שהושג מכל מגדל ומגדל.

 תוספת שלישית.
 (סעיף 6(2)). טופס משפ״ה 23.

 מועצת לשיווק פרי־הדר.

 תעודת־היתר להפקה או למכירה.

 הוצאה לפי פקודת שיווק פרי ההדר, 1947.

 לאחר ש מ
 (הפתובת)

 שילם את הדמים הקבועים, הוא מורשה בזה מאת המועצה לשיווק פרי־הדר להפיק ל
 למכור לשם הפקה ..• את כמות פרי־הדר הנקובה להלן:—

זים/וה  (1) תיבות של אדו

 (2) קילוגראמים של שאינם/ן ארוזים/ות בתיבות, בתנאי שמחיר
 הממכר לא יפחת מכדי פונטים ה , וכי ישולמו למועצת לשיווק פרי־הדר

ינו:—  הסכומים הבאים, דהי
 (1) 25 מיל בגין כל תיבה של. ארוזים/ות בתיבות ? וכן

) 500 מיל בגין 1000 הקילוגראמים, אי חלק מהם, של שאינם/ן ארוזים/ות בתיבות, ״ ) 
 כערובה לכך כי ישולמו למועצת לשיווק פרי־הדר כל כספים שיהיו עשויים להשתלם למועצת לשיווק

 פרי־הדר בגין־ כל אותם הפסד או נזק הנזכרים בפסקה 11 של תכנית שיווק פרי־ההדר, 1947/48.

 תעודהדההיתר הזאת תהיה בודתוקף בתקופה שמיום עד יום

 הדמים ששולמו פונטים מיל.

תר דת־ההי ת תעו ד המוציא א  פקי
ם מועצת לשיווק פרי־הדר. ש  תאריך . ב

— תעודת־ההיתר הזאת אינה פוטרת את המחזיק בה מחיוב כל־שהוא להשיג רשיוךהפקה, : ה ר ע ה ) 
 מקום שהדבר נדרש בחוק).

 תוספת רביעית,
 (סעיף 6(1)).

 סוג חעודת־היתד דמים

 שני מילים התיבה -
 ארבעים מיל 1,000 הקילוגראמים, או חלק מהם.

דודהיתר להפיק, או למכור להפקה, כל  תעו
 פרי־הדר הרשום בתוספת —

 (א) ארוז בתיבות
 (ב) שאינו ארוז בתיבות
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 תוספת חמישית.
 (פסקה 2).

 1. הממלכה המאוחדת של בריטניה 4. נורוויגיה. 7. הולנד.
 הגדולה וצפון אירלנד. 5. דאנמרק. 8. שוויצריה.

 2. אייר. 6. בלגיה. 9. צ׳יכוסלוואקיה.
 3. שווידיה.

 תוספת שישית.
 (פסקה 5). ־ טופס משפ״ה 25.

 מועצת לשיווק פרי־הדר.
 תכנית שיווק פרי־ההדר 1947/48.

 בקשה על אישור זמני כמשלח פרי־הדר.

 שם מבקש:

. . . : ר א ו  כחובה ד
: ן  מם׳ טלפו

ת:  נוסד בשנ

 היאור הפירמה של המבקש אגודה שיתופית,
 אם היא שייכת ליוחר מאיש אחד חברה בעדכון מוגבל,

:  שותפות (שמות השותפים)

.  בנק של המבקש:

 יודע אני שכדי להשיג אישור סופי כמשלח פרי־הדר תנאי יסודי הוא למשלח שנתאשר זמנית (א)
 שיניח את דעתה של המועצה לשיווק פרי־הדר כי לא פחות מכדי 1,500 דונם (או 1,250 דונם, אס
 המתכוון להיוה משלח הוא אגודה שיתופית של מגדלי פרי־הדר) של פרדסים נושאי־פרי־־הדר קושרו
א למועצת ערובה בנקאית בסכום של פונט אחד י צ מ י נה פרי־ההדר של 1947/48, ו־(ב) ו  אליו לעו
והד מן 2,500 מן 5,000 פונט (או 500 מיל על כל דונם, אך לא י . הד ו  על כל דונם המקושר, אך לא י

 פונט, אם המשלח הוא אגודה שיתופית של מגדלי פרי־הדר).

 וכן יודע אני שאם יעלה מספר •המשלחים שנתאשרו סופית בתפקיד זה על 12 בפלגה כל־שהיא
י  משתי הפלגות של ציבור מגדלי פרי־ההדר, ההיה אז המועצה לשיווק פרי־הדר רשאיה לדרוש משנ
 משלחים כל־שהם — ערבים או יהודים — שנתאשרו סופית, או מיותר משניים, להחחבר יחדיו
 עד־כדי לא יותר מן 12 גופים, המוכשרים מבחינת החוק לערוך חוזים, וכי רשיונות־הפקה, או חלק
 במכירוה שסידרה המועצת, לא יוענקו אלא לאותם גופים, שיהיו נודעים בשם ״קבלנים מאושרים

 לפרי־הדר״.

 הריני מקבל על עצמי, אם תאשר אותי המועצת באופן סופי כמשלח, לשמור על כל קביעוהיה
 .של תכנית שיווק פרי־ההדר 1947/48, ולהיות דבק בהן.

 חתימת מבקש.
 מקום.

 תאריך
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 תוספת שביעית.
 (םעיף 6). טופס משפ״ה 24.

 מקור
 כפל

 מועצת לשיווק פרי־הדר.
 תכנית שיווק פרי־ההדר 1947/48.

 הכרזת קשר — יבול פרי־הדר 1947/48,

 מם׳ הפרדס במפפ״ה כפר

.  הלק א׳

.  1. האדם/בני־אדם שעל שמו/ם ״
 כתובת חלק, אם הקרקע היא משאע.

--  רשומה קרקע הפרדס מפפ״ה מם׳ :

• • • (1) 
• (2) 

(3) 

• (4) 

 2. (לשימוש רשמי בלבד) כלל מספר דונמים הנטוע פרי־הדר,
 תיאור פרדס. בהתאם למפקד 1945

 שטח נושא פרי־הרר בדונמים מטריים בשנתי 1941

 מם' גוש מם' חלקה
נים | אחרים םר־הבול  שמוטי ואלנםיה | אשכוליות לימו

 מם' גוש מם' חלקה

 ו 1 !
 ן

 ו ן
 ו

 ! ן.

 ו

 םך־הכל

ו זכאי/ים להוציא /אנ י ו מצהיר/ים בזה כי הפרטים הנזכרים לעיל נכונים הם, כי אנ אנ / י  3. אנ
ו את יבולו של הפרדס הנוגע בדבר, וכי נחתם הפכם שלפיו הוקנהה השליטה על הפרדס האמור נ /  מרשותי
 למשלח הנזכר להלן, לצרכי שיווקם של תפוחי־הזהב שמוטי וואלנםיה, האשכוליות והלימונים מיבול

 1947/48, של הפרדס האמור.

 שם משלח
 כחובה

 חתימת בעל־הפרדם/היבול
 אדם הזכאי להוציא מרשותו את היבול

. .  שם האדם הזכאי להוציא מרשותו את היבול (באותיות דפוס) .

 כתובת של האדם הזכאי להוציא מרשותו את היבול

 עד לחהימה

של עד בהו כהו  שמו ו
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 חלק ב׳
 (חלק זה צריך להשלימו המשלח).

ו נכונות היריעות שנמסרו מעבר לדף, נ / נתי ו ואמו נ / דיעתי ו מצהיר/ים בזה כי לפי מיטב י אנ / י  4. אנ
י הפרדס/היבול, או האדם/בני־האדם הזכאי/ם להוציא מרשותו/ם ו ובין בעל/ נ / י נ  וכי נחתם הסכם בי
ו השליטה על הפרדס האמור, לצרכי שיווקם של תפוחי־ לנ /  אה היבול או בא־כוחו/ם, שלפיו הוקנתה לי

 הזהב שמוטי וואלנסיה, האשכוליות והלימונים מיבול.1947/48.

מה משלח  חהי

 שם משלח (באותיות דפוס)

 כתובת עסקו של משלח

 תיבת־דואר . טלפון

 תאריך 1947.

 עד לחתימת משלח

. .  שמו וכתבתו של עד י

 תוספת שמינית.
 (פסקה 7). טופס משפ״ה 26.

 מועצת לשיווק פרי־הדר.
 תכנית שיווק פרי״ההדר 1947/48.
 בקשה על רישום כמשלח פרי־הדר שנחאשר,

.  1. שם מבקש.

 כתובת עסק

 כתובת דואר

 טלפון

 בנק של המבקש

 שם אדם, האחראי להנהלת עסקו של המבקש, אם אין זה הוא עצמו

ו ובין בעלי היבולים של פרדסי פרי־הדד הרשומים נ / י נ ו מצהיר/ים בזה כי נחתם הסכם בי אנ / י  (א) אנ
/לנו השליטה על הפרדסים , המצורפת, שלפיו הוקנהה לי  ב״רשימה הפרדסים המקושרים׳
 האמורים, לצרכי שיווקם של חפוחי־הזהב שמוטי וואלנםיה, האשכוליוה והלימונים מיבול

,1947/48 

נו את תכנית שיווק פרי־ההדר 1947/48, / נותי ו וגם/או הבי נ / ו מצהיר/ים כי קראתי אנ / י  (ב) אנ
ים בהן. ו לשמור על כל קביעותיה של התכנית האמורה ולהיות דבק/ נ / ו מקבל/ים על עצמי / י  ואנ

ו מועצת שיווק פרי־ההדר לעשות כן, להחחבר נ / , אם תדרוש מאתי נו / ו מקבל/ים על עצמי /אנ י  (ג) אנ
נת החוק לערוך חוזים, מתוך הבנה  יחדיו אל משלחים אחדים שנחאשרו לגוף, המוכשר מבחי
 ברורה שרשיונוה־הפקה והפקת הקצאות־ממכר אחרות לא יוענקו אלא' ל״קבלני פרי־הדר

 מאושרים״ כדי שיחזרו ויקצום ל״משלחים שנתאשרו״ שלהם כסדרם,

 חתימת מבקש

 תאריך

 2. לשימוש רשמי בלבד.

 בהחאם לדשומוה של הדינים־וחשבונות על בדיקת פרדסי פרי־הדר (1947) (כפי שקבעום מפקח
 פירוה ממשלחי ושני נציגי המועצה יחדיו) מורכב כלל שטחם של עצים נושאי פרי־הדר, המקושר אל
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 המבקש — במוראה ברשימת הפרדסים המקושרים המצורפת, מדונמים מטריים של זניו השונים של פרי־
 הדר:—

 תפוחי־זהב שמוטי דונמים

 תפוחי־זהב ואלנםיה דונמים

ם י מ נ ו ד . .  לימונים .

. דונמים . .  . אשכוליות י

 םך־הכל דונמים

 סך־הכל שלעיל של השטח הנושא פרי־הדר, המקושר אל המבקש, הוא לא פחות מן 1,500 דונם

 פחוה
 (או מן 1,250 דונם אם הוא אגודה שיתופית של מגדלי פרי־הדר) ולכן נחאשר הלה בזה כמשלח פרי־ י

 לא נתאשר הלה
 הדר לעונת יצוא פרי־ההדר של 1947/48.

 חתום
 בשם מועצת לשיווק פרי־הדר.

 תאריך
 א, ג. קאנינגהאם

 27 באבגופט 1947. נציב עליון.

 פקודת ג?ש:א־וג?תן משפטי בבתי־משפט
 (הקניית תוקף חוקי),

, 42 לש׳ 1947. ס  מ

 פקודה הבאה לקבוע קביעה בדבר תקפו החוקי של משא־ומתן משפטי בבית־משפט במקרים שבהם
 נמנעת או מצומצמת, במסיבות מםויימות, גישת הציבור אל מקום מושבו של בית־המשפט.

 הוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א״י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור:—

 ׳עם קצר. 1. הפקודה הזאת תיקרא פקודת המשא־והמתן המשפטי בבתי־משפט (הקניית
 תוקף הוקי), 1947.

 פירוש. 2. בפקודה הזאת —
 ״חילות הוד רוממותו״ מובנם חילות כל־שהם מחילות הים, היבשה או האוויר
 של הוד רוממות וחיל־הספר של עבר־הירדן, וחילות מזויינים אחרים כל־שהם,
 הפועלים בפלשתינה (א״י) יחד עם אותם חילות כל־שהם, והם כוללים חלק

 כל־שהוא של אותם חילות;
 ״חיל משטרה״ מובנו חיל משטרת פלשתינה (א״י), שנתכונן לפי פקודת
 המשטרה, והוא כולל שוטרים מוספים ונוטרים, שעליהם נקבעה קביעה

 בפקודה ההיא?
 ״שוטר״ מובנו חבר כל־שהוא לחיל המשטרה.

 (2) רימוזים בפקודה הזאת על משא־ומתן משפטי בבתי־משפט ועל בחי־משפט
 יתבארו כאילו הם כוללים רימוזים על כל משא־ומתן משפטי וכן משא־ומתן משפטי

 , כביכול, ועל הפקידים שבפניהם הוא מתקיים.

 קביעות בדבר 3. למרות כל דבר הכלול בחוק אחר כל־שהוא לא יהיה שום משא־ומתן משפטי

" בבית־משפט, או חלק ממשא־ומתן משפטי כל־שהוא בבית־משפט, שיתקיימו לאחר א ע ' מ ר ? י ב י ת צ ע ׳ י  , נ
 ומתן משפטי 1 1

 ־ ביית-משפט. החילת תקפה של הפקודה הזאת, שלא״בהיתר, רק בגלל העובדה כי נמנעה או
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 צומצמה גישת הציבור אל מקום מושב בית־המשפט — במשך אותו משא־ומתן
 משפטי או חלק כל־שהוא ממנו — בתקנות כל־שהן שהותקנו לפי דבר־המלך עיץזץן מיום 20.3.37,

־ לי 222. ל ה כ ע ד ו ו ה  במועצה לפלשתינה (א״י) (הגנה), 1937, או בצו, הוראה, דרישה א
 שהם שלפיהן, או בגלל פעולה כל־שהיא, שבה נקט חבר כל־שהוא לחילות הוד
 רוממותו או שוטר כל־שהוא מכוח תקפן של אותן תקנות כל־שהן, או אוהם צו,

 הוראה, דרישה או הודעה כל־שהם.

 . 4. למרות כל דבר הכלול בחוק אחר כל־שהוא, לא יהיו רואים שום משא־ומתן הקניית
ו תוקף! חוקי. מ י י ק ת נ  משפטי בבית־משפט, או חלק ממשא־ומתן משפטי כל־שהוא בבית־משפט, ש

 לפני החילת תקפה של הפקודה הזאת, כאילו היו שלא־בהיתר, רק בגלל העובדה כי
 נמנעה או צומצמה גישת הציבור למקום מושב ביודהמשפט, במשך אותו משא־

 ומתן משפטי, או. חלק כל־שהוא ממנו, בתקנות כל־שהן שהותקנו לפי דבר־המלך חץקיפלשתינהוא״י),
ן עי 2798. י י נ ע  במועצה לפלשתינה (א״י) (הגנה), 1931, או דבר־המלך לפלשתינה (א״י) ב

 המשטר הצבאי (הגנה), 1936, או דבר־המלך במועצה לפלשתינה (א״י) (הגנה), ץטזממיום30.3.37,
' 2 2  1937, או בצו, הוראה, דרישה או הודעה כל־שהם שלפיהם, או בגלל פעולה כל־ ע 2

 שהיא שבה נקט חבר כל־שהוא לחילות הוד רוממותו או שוטר כל־שהוא מכוח
 תקפם של אותן תקנות כל־שהן או אותם צו, הוראה, דרישה או הודעה כל־שהם.

 א. ג. קאנינגהאם
 27 באבגוםט, 1947. נציב עליון.

. ר ב ס ת ה ר ע  ה
 הפקודה הזאת מיועדת להסיר ספקות בדבר תקפו החוקי של. משא־ומתן משפטי בבית־משפט שבהמשך
 מהלכו נמנעה או צומצמה גישת הציבור אל מקום מושבו של בית־המשפט, בגלל כל דבר שנעשה בהמשך
 לדבר־המלך במועצה על פלשתינה (א״י), 1937. כמו־כן, היא מקנה תוקף חוקי למשא־ומתן משפטי

 בעבר.






