
חרותד על שמור
 טיוטא החקלאות לשר והגישה הכינה מיוחדות מגמות בעלי אנשים קבוצת
 כל על עונה הזו החוק שטיוטת טוענת זו קבוצה ההדרים. חוק של חדשה

 לעובדות, גמ־ר בניגוד הנה זו טענה כולו. הפרדסנות ענף של והצרכים המטרות
 הפרדסנות חוגי בכל עתה עובר מחאות של גל לציבור. ידועות שהן כפי

 עומדים עצמם הפרדסנים מדויקת. בלתי בצורה הענין להצגת כתגובה והצבור
תדחה. הזה המשעבד החוק שטיוטת כך על

 את הקובעת חוק הצעת שמגישים לפני בהם שיוועצו דורשים הפרדסנים
ויקבלו צבורי לוכוח יובאו שדעותיהם דורשים ,הם ביותר. החיוניים עניניהם

 אח להסדיר עתיד אשד חוק לכל בסיס ישמשו שדעותיהם וכן מלאה, הכרה
הפרדסנות. ענף עניני
 התכחשו הפרדסנות ענף על שלטונם את ולבצר להרחיב המעונינים אלה
 לשאת יוכלו בכללו הישראלי והציבור הפרדסנים הפרדסנים. לדרישות כליל

 לעצמם. הרם גרימת במחיר ורק אך אלה חוגים שנוקטים העמדה בתוצאות
 כל של והשגשוג הפיתוח את הדבר יסכן המדינה, לחוק תיהפך זו טיוטא אם

 המקורות אחד תפסיד שהמדינה כך לידי ויביא בעתיד, הפרדסנות משק
זר. במטבע הכנסה של העיקריים

ק ? חו ק ו ו י ש ל
 חדשים מזה עמלים לפרדסנים, הזאת החוק טיוטת את ״למכור״ השואפים החוגים דוברי

 כוזנתם זה, לחוק המתנגדים אלה שכל טענו הם לראשונה היוצרות. את לבלבל מנת על
 על שעברו נוראים זמנים אותם על הצביעו הם הדר. פרי לשיווק המועצה את להרוס היא

 מטעות הצהרות ולאור זה לאור הדר. פרי לשיווק המועצה היוזסד לפני הפרדסנים
 המעונינים, החוגים ידי על פורסמו ואשר לענין, קשר להן שאין אחרות

 אלה לענינים קשר אין כי לעובדה הלב תשומת את להסב ברצוננו
 החוק בטיוטת הפרדסנים מתנגדים להן אשר הנקודות מן אחת לאף

 פרי של סדיר שיווק לשם דרושות אינן אלה חדשות הצעות החדש.
בחו״ל. ובין בארץ בין ישראלי הדר

ם י ד ק ן ת כ ו ס מ
 ובטחונות. הגנה לאזרח המקנה חוקה עדיין לנו אין בה בתקופה בישראל כעת חיים אנו

 אשר חוק הצעות כל בפני מונים, עשרת זו תקופה במשך זהירים להיות עלינו שומה לכן,
 חוק לכל תקדימים יהוו היום הנחקקים חוקים ואישור. דיון לשם הכנסת בפני תובאנה
 אם אשר רבים, מסוכנים תקדימים בחובה טומנת ההדרים חוק טיוטת בעתיד. שיוצע
בעתיד. למחוקקים כהנחיה ישמשו לחוק, יהפכו
 קום מאז פריים. בשיווק לפרדסנים לעזור מנת על הדרוש כמכשיר הוצדקה זו חוק טיוטת

 סמכויותיה קבלה אשר שיתק״ ״מועצת ידי על ההדר פרי שיתק לפועל הוצא המדינה,
החוק. מן

החדש? בחוק מוצעים שהם כפי החדשים בצעדים צורך יש כן, על מדוע,

ההדר פרי של סדיר שיווק לשם דרושות אינן אלו חדשות הצעות |
להלאמה בדיד .1

 אם כי שיווק״ ״מועצת על יותר מדברת אינה זו חוק טיוטת.
 כמכויות רק לא תחיינה ההדרים למועצת הדרים״. ״מועצת על

 לא שמעולם נרחבות סמכויות אם כי שיווק, לשם הדרושות
 סימנים ישנם זו בהצעה לממשלה. פרט נווי, לשום הוענקו

 בכוונת אין אם להחרמה. ואפילו להלאמח לנטיה מובהקים
 קוראים אין מדוע זה, צער לנקיטת להביא זו חוק הצעת

 ? הררים מועצת במקום חדר״ פרי לשיווק ״מועצה למועצה
 החוק את להנביל לא מדוע בלבד. שם של שאלה לא היא זו

).11 (סעיף בלבד? ושיווק — חדר פרי שיווק לצרכי
מתבטלת העצמית ההגנה זכות .2

 לכל להכנם סמכות ההדרים למועצת תהיה זו, טיוטא לפי
 מבלי ולקחתו, חסרי את לקטוף ואפילו פרדסן, כל של פרדס
הפרדס[. מאת לכר רשות לקבל
 העומדת היחידה האפשרות את הפרדסז מאת שולל זה דבר

 הפרי את לקטוף סירובו — והיא הוא, הננתו לשים לרשותו
 של היסודית לזכותו מקבילה זו זכות השוק. אל ולשלחו
 לשביתת, אלמנטרית זכות מהפרדסן לשלול מדוע לשבות, הפועל

 ,13 וסעיף (ב) 19 (סעיף ברירת? בלית להשתמש יוכל בה
). >14ר(
רכוש ולהחרים קנסות להטיל הזכות 3

 הסמכות תנתן ההדרים למועצת זו׳ הדרים חוק טיוטת לפי
 כל להחרים וכן ל״י, 3000 של לניבה עד קנסות להטיל
 המוצע החוק הדר. עצי אפילו או מכוניות כנח: רכוש,
 בית של ונם משטרה של סמכויות ״המשווק״ לגוף מעניק
 ריבונית במדינה וזאת — ולשפוט לתבוע לאסור, — משפט

 זח, מסוכן תקדים משפט. ובתי משטרה קיימים בה אשר
 סמכויות הכנסת ויאפשר פתחים יפתח .לחוק. יהפר אם

).23 סעיף עד 18 (סעיף החיים. ענפי בכל מנבילות
הבעלות זכות מהפרדסן שוללים .4

 כל של היסודית זכותו את מהפרדסז שולל המוצע החוק
 על ראשונה משכנתא לקבל האפשרות דהיינו רכוש, בעל

 על המועצה תקבל אשר משכנתא כל הטיוטא לפי רכושו.
 זה דבר ראשונה. למשכנתא אוטומטי באופו תיהפד פרי

 הלוואות. להשיג הראשונה זכותו את הפרדס! מן למעשה שולל
). (ד) 13 (סעיף

לפרדסן מאשר יותר זכויות יש לגנב אף .5
 החוק בתוקף שיכריח זה בחוק מוצע נוסף מסוכז תקדים

במדינת קיים אינו כזה סעיף עצטו. ננד להעיד הנאשם, ארם

 אותם בגניבה. או ברצח חשודים של במקרה אפילו ישראל
 חופשיות דימוקרטיות בארצות לחיות הרגילים האנשים

 ידידינו בנו יסתכלו איד זה. תקדים מובילנו לאן יתמהו
 בצלו לחיות אנו נוכל וכיצד כזה, חוק נחוקק אם בחו״ל

)).4( (א) 23 ,20 (סעיף זה? חוק של
מסים עליך להטיל רוצה המועצה .6

 לרבות שונים, טסים הטלת סמכויות מקנה זו חוק טיוטת
 חעיקרון לממשלה. מאשר אחרות לידים הון, על מסים

 הסכום כי אם הסכום, מאשר חשוב יותר הנו זה במקרה
 שנוף חוק, באמצעות נרשה, האם למדי. נכבד חוא עצמו

 לו שתהיה מבלי הייצרן, כספי על מפיס יטיל ממונח
 טטיל־המסים? לגוף להצטרף לסרב או להסכים הזכות
.(י) 11 (סעיף (

חזקה. בעלי של מעמדם ביצור .7
 בעלי של במועצה שתופס ננד בציבור ההתמרמרות למרות

 החדשה ההצעה שאין בלבד זו לא משוריינים, אינטרסים
 במועצה, חבר להיות שהוא אינטרסנט כל על אוסרת

 בחוק חקייטים הסעיפים את מבטלת אפילו היא אלא
 הקייס בחוק הקיימים המטעים האיסורים זה. בענין הקיים
 למעשה הקובע סעיף בא ובמקומם החדשה, בהצעה בוטלו

 במועצה. להשתתף יורשו חלקיים אינטרסנטים רק כי
 להשתתף תורשח אינטרסנטים של קואופרטיבית קבוצה

 קטנים, או גדולים אינטרסנטים חם אם בין במועצה,
 מסתמנת קטז. ומיחו גדול מיהו המקרים בכל יחליט והשר

 יורשו שהאינטרסנטים עיקרון לקבוע מנטה פה איפוא
). (א) )4((ד) 4 (סעיף המועצה. חברי לחיות

ביותר לחזקים ורק אך — הקיום זכות .8
 2500 היו ברשותו ואשר קואופרטיב, היה יכול עכשיו עד

 ההדר פרי את לארוז — כאלה הם ורבים — יותר או דונם
 קבלן, הנפרדת. זהותו ועל אי־תלותו על ולשמור במשותף שלו

 המועצה ע״י מוכר והיה קואופרטיב, קשור היה שאליו
 חוק טיוטת לפי דונם. 5000 על לחלוש צריד היה לשיווק,
 להיות וכדי מבוטלים. אלה תנאים שני החדשה ההדרים

 של בשטח צורר יש שיווק׳ לצורר המועצה ידי על מוכר
 ביותר חגדולים חקואופרטיבים רק לכן לפחות. דונם 15,000

.(א) 10 (סעיף לחתקיים. יוכלו בישראל (
הפרעה ללא שלטון של שנים חמש 3

 רצופות שנים חמש במשר במועצה יכהנו לטיוטא, בהתאם
 עצמם, את ומינו שכמעט האנשים, הפרעה, כל וללא

מדוע הפרדסנים. מוסדות כל על ביום החולשים וידידיהם,

החוק טיוטת את בתוקף דוחים הפרדסנים

 שנה מרי נפגשים הפרטיים הפרדסנים ארגוני שנים? 5
 ״מועצת כאז חדשות. מנהלים במועצות לבחור מנת על בשנה

 ישארו ישראל, של העיקרי העסק את ינהלו אשר המנהלים״
(סעיף שנים. חמש למשר ערעור, כל ללא בתפקידיהם,

). (א) 5
ממם משוחררים בכספים להשתמש הזכות .10
 מגוחכת החוק, בטיוטת המוצעים המוזרים הדברים יתר בין

 את מסמיכה הטיוטא הבאה: ההצעה היא אולי ביותר
 ולהשתמש ממם משוחררים כספים לקחת ההדרים מועצת

 חתחרות תנאי כל ימנעו אשר חרושת׳ בתי בנית לשם בהם
 בתקופה כבדים. מסים של בעולם הנושאת מהתעשיה רגילים

 ימנע חדשות, והשקעות לפיתוח עינינו נישאים אנו בה
 המשק מענפי באחד חדשות השקעות לכשיתנשם, זה דבר

.(יא) (י), (ג), 11 (סעיף במדינה. העיקריים (
פומביים מכרזים ללא — הקניות .11

 בלבד זי לא ההדרים, מועצת הזו, הטיוטא ניסוח לפי
 תוכל אם כי אריזה, חסרי של הבלעדי הקונה שתהיה
 אחרות, בטלים הספק. יהיה• טי שרירותי באופן להחליט
 הממשלה, של זו על עדיפה מעמדה תהנה ההדרים מועצת

 יחולו לא המועצה על בפומבי. מכרזים לפרסם חייבת אשר
 להיות תחדל ביותר הטובה ההצעה שהן. מנבלות כל

 (סעיף שחיתות. הטימין פוזח מהווה כזה סעיף מכריע. גורם
.4( (א) 12 וסעיף >2( (ה) (נ), 11 ((
יתמנה הוא — נציגך את תבחור אתה לא .12

 המועצה יוקמו לפיו החוק, בטיוטת המנחה העיקרון
 הדיטוקרטיח. נונדאח העיקרון בכללו. פגום הוא ומוסדותיה,

 מתן ע״י הפרדסנים של האינטרסים את לרעה מפלה הוא
 שונים ואינם־־סים שונים לגורמים וכח קדימה זכויות
 אשר רשימות או רשימה מתור המועצה חברי מינוי עיקרון
צודק. בלתי הוא מרכזיים מוסדות ע״י יוגשו

 את כמייצגות אלה רשימות לראות איז פנים בשום
 כן אם אלא הפרדסנים, של והנאמנים הכנים נציגיהם
).4 (סעיף עצמם. הפרדסנים ע״י ישירות ייבחרו ברשימות שיופיעו האנשים

תבחר ולא תתמנה הבקורת ועדת גם .13
 המועצה של הבקורת שועדת לכד חצדקה איז כז כטו

 להבחר חייבת המועצה של הבקורת ועדת מלמעלה. תמונה
.(ב) 8 (סעיף למועצה הבחירות עבור הדבר שהוצע כשם הפשיות בבחירות (

 חוזסו ובחו״ל, בארץ וקטנים, גדולים פרדסים בעלי 800מ־ .שלמעלה ד׳עוכדד׳ למרות
 טיוטת נגד פרדסנים של הרבות המחאה אספות ולמרות החוק, טיוטת נגד עצומה על

 הוגשה — החוק טיוטת את המגנות אחרות רבות והצהרות אלה כל למרות — הזו החוק
הפרדסנים. כלל של דעתם את ומניעה רצונם את מייצגת היא כאילו החקלאות לשר זו הצעה

החוק טיוטת נגד העתונות
 את שללו עתונים ועוד הזה העולם חרות, אחרונות, ידיעות פוסט, גי׳רחלם הארץ, דבר,

 הפרדסנים, ומחאות העתונות תגובת אף על חריפים. ראשיים במאמרים הזאת החוק טיוטת
מראש. שתכננוה כסי תכניתם בהגשמת מרץ במשנה להמשיך החוק מציעי מתכוזנים

הטיוטא את להחזיר הזמן הוא עתה
 ולפני עליה, ידו את םומך החקלאות ששר לפני הוא דחוק טיוטת את לתקן הזמן

 המקום כללי. לדיון ותובא כחול״) ״ספר שנקרא (מה ממשלתית חוק כהצעת שתפורסם
הפרדסנים. משתתפים בהם הארץ, רחבי בכל השונים, במוסדות זו חוק טיוטת לתקן

ה מ ז ? י ת י ש פ ח
מוגשת מוצעת, החוק טיוטת כי הוא הזאת החוק לטיוטת בקשר ביותר המפליא הדבר

להשתעשע חדלו

 תומכי הפרדסנות. בענף הרוב את מייצגים כביכול אשר האנשים אותם ידי על ונתמכת
 של דונם 129,000 מתוך החפשית. היזמה של ומנהיגיה דובריה גם הם האלה ההצעה
 הוגשה זו חוק טיוטת פרטיים. לפרדסנים שייך הגדול הרוב בישראל, פרי נושאי פרדסים

הללו. הפרדסנים של רצונם את כביכול מייצגת שהיא באמתלא לשר

לך אף סכנות כחובה טומנת זו חוק טיוטת
 קיומה תקופת ובמשך הדר פרי לשיווק המועצה היוזסד לפני הפרדסנות לענף שהשתייכו אלה

 זו חוק טיוטת עלולה מה ולבחון להעמיק להם יקרה חרותם אשר אלד׳ לכל בזה קוראים
 תקדים היום יווצר אם בישראל. ואחד אחד לכל אם כי הפרדסנים, לצבור דווקא לאו לעולל
 זכויותיו את מהצבור וישלול הפרדסן את ישעבד אשר תקדים• — הצעירה במדינתנו זה מעין

דומה. חוק של בצלו מחר לחיות אתה גם עלול הטבעיות,
בישראל המשקיעים את תכריח החופש הגבלת

 אשר בשיטות להשתמש מיוחדים לאינטרסים להרשות אלה גורליים בזמנים לנו אסור
 שהארגונים כך על עומדים אנו המדינה. בבנין העוזרים ומבחוץ, מבית משקיעים יבריחו
 בפרדסנים תחילה להיועץ יש בחזרה. ידרשוה החוק טיוטת את החקלאות לשר שהגישו

הפרי. של סדיר שיווק לשם דרוש באמת מה להחליט אח״כ ורק
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,ג קומה ,42 רוטשילד שדרות תל־אכיב,

 הזרנוים. כל מל והננזנים בלבד ומפרדסניס מפרדסניס מורכב הוא בישראל. פרדסניס של הראשון המקצועי הארגון הנו החוק טיוטת נגד זה מאבק הפרדסניס־המנהל ארגון־
 וכנה. חפשי באופן להביען .יכולים אשר בישראל 'הפדדסנים רוב של דעותי׳הם הנן בישראל״ ״ארגוךהפרדסנים באמצעות המובעות ההצעות
 ההערות, עם החוק טיוטת של חינם לקבל'העתק כדי העתונות. מן שונים ומאמרים לטיוטא הערותינו וכן החוק טיוטת של העתקים ואנגלית בעברית לאור הוצאנו

תל־אביב. ג', קומה ,42 רוטשילד שדרות ,509 מס׳ בישראל, הפרדסנים לארגנן פנו




