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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )תיקון( ,תשכ״ג1963-
חיקו! סעיף 12

בסעיף  12לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה׳ .ת ש י ״ ט ) • ^ -להלן -
,1
החוק העיקרי(׳ בסעיף קטן)א(׳ במקום ״עשרה״ יבוא ״שבים עשר״.

תיקון סעיף !8

בסעיף ) 18א( לחוק העיקרי ,בסופו ,יבוא ״והמועצה תהיה רשאית להטיל בכללים
,2
חובת התקשרות ומסירת יבולים״.

תיקון סעיף 19

1

.3

בסעיף  19לחוק העיקרי —
)(1

<(2

במקום פסקה  7יבוא:
״) (7הסדר גידול אגוזי אדמה־ לרבות איסור גידול אגוזי
אדמה מזבים מסויימים או הגבלתי;״
האמור בפסקה ) (8תסומן) (10ולפניה יבוא:
״) (8הסדר הסחר באגוזי אדמה׳ החזקתם׳ הובלתם׳ קילופם,
קלייתם ,התקנתם ואריזתם והפיקוח ע ל כ ל אלה;
) (9קביעת אגרות בעד שירות הניתן על ידי המועצה עקב
הוראות לפי חוק זה ,לרבות מתן רשיונות ,היתרים ואישורים,
אלא שהכללים ל פ י פםקה זו יהיו טעונים אישור שר האוצר
בנוסף לאישור השרים כאמור בסעיף .20״

"יקיז י ף
םע

2 8

בסעיף  28לחוק העיקרי ,בסעיף ק ט ן ) ב (  ,במקום הקטע המתחיל במלים ״על .החרמת
,4
אגהי אדמה״ יבוא ״על חילוט אגוזי אדמה שבהם נעברה עבירה וחמרי אריזתם או על
חילוט דמי מכרם לטובת המועצה ,וחילוט באמור יכול שיהיה מלא או חלקי״.
דברי ־הסבר
החוק המוצע מביא מספר תיקונים בחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה׳
השי״ט) 1959-להלן  -החוק העיקרי( ,שהם פרי הנםיון בהפעלת החוק במשך למעלה מארבע
שנים ,ואלה התיקונים המוצעים:
לפי החוק העיקרי מספר חברי הועד ה פ ו ע ל של המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי
.1
אדמה )להלן  -המועצה( הוא עשרה .נ ת ב ר ר שיש להגדיל אח מספר חברי הועד הפועל
לשנים עשר כדי לתת ייצוג לגורמים ציבוריים נוספים במוסד המבצע של המועצה.
המועצה נהגה לקבוע בכל עובה כללים ב ד ב ר חובת התקשרות של מגדלים עם קבלנים
.2
מורשים לעבין שיווק היבולים מאותה עונה .ל א די היה בהוראה )סעיף ) 18א( לחוק העיקרי(
שאסור למגדל לשווק את היבולים אלא לקבלן מורשה או באמצעותו ,והיה צורך לקבוע
כללים כאמור כדי לאפשר למועצה לתכנן את השיווק בחוץ לארץ ובארץ ולבצעו .בית
המשפט המחוזי בירושלים קבע בפסק דינו )ע״פ  (189-194/62כי סעיף  1לכללי המועצה
לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )התקשרויות לענין שיווק לעונת  ,(1962תשכ״ב,1962-
הוא חריגה מסמכויות שהוענקו למועצה בחוק ,כ י ל א ניתנה למועצה בחוק סמכות מפורשת
 1ס־ח דל2׳ תשי״ט׳ עמי .?6
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•להייב מגדלים להתקשר עם קבלנים מורשים לשם שיווק כפי שמורה סעיף  1הב״ל .התיקון
המוצע )תיקון לסעיף  18לחוק העיקרי( בא לסתום את הפירצה שנתגלתה בחוק והמועצה
תהיה רשאית להטיל בכללים חובת התקשרות ומסירת יבולים.
במגמה לקדם את היצוא של אגוזי אדמה מוצע להרחיב את סמכויות המועצה בעגין
.3
הגידול עד כדי הגבלת הגידול של זנים מסויימים ואף איסורו ,וזאת כדי למבוע התחרות
זנים שאינם ליצוא עם הזנים של היצוא .לפי סעיף  (7) 19לחוק העיקרי מוסמכת המועצה
לקבוע כללים בדבר הסדר גידול אגוזי אדמה ואין בהודאה זו כדי הקניית סמכויות להגביל
או לאסור )החלפת סעיף  (7) 19לחוק העיקרי(.
כדי למנוע הברחה של תוצרת יצוא לשוק המקומי שומה על המועצה גם להסדיר את המסחר
.4
באגוזי אדמה׳ החזקתם׳ הובלתם קילופס ואריזתם; בסעיף  (7) 19לחוק העיקרי ניתנה למועצה
רק סמכות לקבוע כללים בדבר פיקוח על הסחר באגוזי אדמה ו ע ל הובלתם .מוצע להרחיב
ולחזק את סמכויות המועצה לשם ביצוע יעיל של תפקידיה )הוספת פסקה ) (8בסעיף 19
לחוק העיקרי(.
 . .5נתגלה הצורך לקבוע אגרות בעד שירותים הניתנים על ידי המועצה עקב הוראות
החוק כגון היתרים׳ רשיונות ובו׳ ן מוצע להעניק למועצה המכות לקבוע אגרות כאמור
באישור השרים הממונים על ביצוע החוק ושר האוצר )הוספת פסקה ) (9בסעיף  19לחוק
העיקרי(.
בעקבות הוראה דומה בסעיף ) 46ב( לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות,
.6
:תשי״ט ,1959-מוצע שחילוט התוצרת ע״י בית המשפט ובקשר לעבירה שנעברה באותה
תוצרת תהיה לא לטובת אוצר המדינה אלא לטובת המועצה )תיקון סעיף ) 28ב( לחוק
העיקרי(.
ואלה הוראות החוק העיקרי שהחוק המוצע בא לתקנן:
) .12א( למועצה יהיה ומד פועל של עשרה׳ שלושה חברי הרעד יתמנו על ידי השרים מבין
נציגי הממשלה במועצה׳ וביניהם יושב ראש המועצה וסגנו .יחר חברי הועד יתמנו על ידי
המועצה מבין בצמי הציבור בה׳ בהתהשב ככל האפשר עם הכללים למינוי נציגי הציבור במועצה
שנקבעו בסעיפים הקטנים )ג( ו־)ג( לסעיף .8
.18

)א( לא ישווק מגדל אגוזי אדמה אלא לקבלן מורשה או באמצעותו.

.19

המועצה רשאית לקבוע כללים בכל ענין מעניבימ אלה:
)(7

הסדר גידול אגוזי אדמה ופיקוח על הסחר ועל הובלתם.

) .26א( אדם שעבר עבירה על היראה מהוראות חוק זה אל התקנות או הכללים לפיו׳ או
הפריע למבקר במילוי תפקידיו׳ או מנע זאת ממנו׳ דינו — מאסר שני חדשים או קנס אל&יים
וחמש מאות לירות.
)ב( נידון אדם על עבירה כאמור ,רשאי בית המשפט לצוות׳ נוסף על כל עונש אחר׳
על החרמת אגוזי אדמה שבהם נעברה עבירה ותמרי אריזתם או החרמת דמי מכרם.

הצעות חגק  ,566א׳־בםיוזתשכ״נ ,׳24.5.1963

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם חבר כנסת

חוק עבודת נשים)תיקון( ,תשכ״ג1963-
״יקיז

ם ע י

ו=

2

.1

בסעיף  2לחוק עבודת נשים׳ תשי״ד , 1954-במקום סעיף קטן)ב( יבוא:
״)ב( ״לילה״  -פרק זמן של אחת עשרה שעות ובהן השעות ש ב /
 24.00ובין 06.00׳ ובחקלאות השעות שבין  24.00ובין ,05.00״
1

דברי

הסבר

מוצע בזה להתיר העבדת עובדת עד חצות׳ במקום עד שעה  11בלילה כמותר בחוק
הקייס ובחקלאות משעה  5בבוקר במקום משעה  6בחיק הקיים .האיסור הקיים מונע מעובדת
להתקבל בעבודה במפעל שבו עובדים בשתי משמרות .התיקון המוצע בא לתקן מצב זה
וכן הוא בא להבטיח מנוחת העובדת במשך כ ל יום המנוחה ועד צאת יום השבת ,ע ל ידי
התרת העבדתה בשעות המאוחרות של הלילה במוצאי יום המנוחה.
חבר כנסת :משה אונא
 1ס״ח 160׳ חשי״ד ,עמ׳ .154
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הצעות חוק  ,566א׳ במיון ת?6כ״נ34.5.1963 ,
הודפס ע״י המדפים הממשלתי ,ירושלים

