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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

 חוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956
 1, בחוק זה — . .

 ״צמח״ — לרבות פריו וכל חלק של צמח!
 ״מוצר.צמח״ — •חומר מעובד ובלתי מעובד שמוצאו, כולו או מקצתו, מן הצמח,.למעט

 נוזלים ושמנים׳ וכן שימורים שעוקרו!

 ״נגע״׳ — גוף חי או צומח׳ לרבות הידק ונגיף׳ שטבעם לעורר מחלות בצמחים או לגרום
 להם בזק בכל דרך אחרת;

 ״אמצעי לווי״ — כל כלי קיבול או חומר אריזה לצמחים או למוצרי צמחים, וכן מבנה,
 כלי רבב, מכשיר׳ אדמה, זבל, חומרי הימי או חומר אחר שנועדו לשמש או ששימשו

 לגידול צמחים, לאיסופם, לקטיפתם, להחםבתם׳להובלתם או לטיפול אחר בהם!

 ״בעל״ — לגבי מקרקעים׳ צמחים׳ מוצרי צמחים ואמצעי לווי — לרבות אדם שהם ברשותו
 או בהחזקתו.

 2, שר החקלאות רשאי׳ במידה שראה צורך בכך כדי למנוע התפשטות נגעים, להתקין
 תקנות אלה:

 (1) לאסור׳ להגביל או להסדיר את טלטולם של צמחים, של מוצרי צמחים,
 של נגעים ושל אמצעי לווי;

 (2) לאסור, להגביל או להסדיר את ייבואם ואת ייצואם של צמחים׳ של מוצרי
 צמחים, של נגעים ושל אמצעי לווי, ובכלל זה מתן תעודות בדבר בריאותם

 ומוצאם של צמחים ומוצרי צמחים המיועדים ליצוא!
;  (3) להסדיר את ייצורם של צמחים לריבוי ואת מכירתם

 (4) לקבוע תקנים לחמרים הימיים שנועדו לביעור נגעים ולהסדיר את מכירתם
 של חמרים אלה, אריזתם ויבואם.

 3, י (א) שר החקלאות רשאי, במידה שראה צורך בכך כדי למנוע התפשטות נגעים׳
 לחייב בצו בעליהם של מקרקעים׳ של צמחים, של מוצרי צמחים ושל אמצעי לווי לבצע
 פעולות לביעור נגעים׳ לרבות •השמדת צמחים ומוצרי־צמחים׳ בין נגועים ובין בלתי נגועים,

 וכן השמדת אמצעי לווי, למעט מבנים וכלי רכב.
 (ב) צו כאמור יכול שיהא כללי או אישי.

 4, שר החקלאות רשאי׳ בתקנות לאסור על התעסקות בביעור נגעים בלי רשיון ולקבוע
 תנאים למתן הרשיון ולאופן השימוש בו.

 5, שר החקלאות רשאי, בתקנות, לחייב בעלי רשיון ?ביעור נגעים לבטח את עצמם
 מפגי תביעות צד שלישי בקשר לביצועה של.פעולה לביעו^ נגעים וכן •רשאי הוא בתקנות

 לקבוע את דרך הביטוח ואת היקפו.

 6, שר החקלאות רשאי, בתקנות, לאםור׳ בביעור נגעים בתמרים הימיים, את השימוש
 במכשירים ובשיטות עבודה שאין עליהם אישור מטעם •רשות שיקבע.

 7, ראה שר החקלאות שחמרים הימיים מסויימים לביעור נגעים יש בהם סכנה לאדם,
 לבעלי חיים או לצמחים, רשאי הוא׳ בצו, לאסור׳ להגביל או להסדיר את השימוש בתמרים

 אלה לענין חוק זה.

 המירות

 סמכות ?התקין
 תקנ\ת

 5ר,נגת הצומדז

 סמכות לחייב
פ נעי  ביעור נ

 רשיון
 ?כיעור נגעים

 ביטוח חוברו

 אישור מבשיריט
 ושיטות עבודה

 הםרר השימוש
 בחמרימ הימיים
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 אגרות

י מפקחים ו נ  מי
 ע? הצמה

 זכות כניסה ־

 זכות בריקה

 זכות הפיסה

 8. . י שר החקלאות רשאי להתקין תקנות בדבר אגרות בעד שירות הניתן על ידי עובד
 הציבור עקב הוראות לפי חוק זה, לרבות מתן רשיונות, היתרים ואישורים ובעד בקשות

 'למתן שירות כאמור.

 9. י שד החקלאות ימנה מפקחים לענין חוק זה (להלן — מפקח על הצמח). . , .

 10. מפקח על הצמח •רשאי להיכנס בכל שעה סבירה לכל מקום למעט־יבית מגוריפד
 ולעצור בלידכב, אם נראה לו לעשות כךלשם.ביצוע תפקידו. •

 11. י מפקח על הצמח רשאי, אם נראה לו לעשות כך לשם ביצוע תפקידה לבדוק צמחים,
 מוצרי צמחים ואמצעי לווי ולקחת• דוגמאות מהם, ללא תשלום פיצויים, לבדקן במעבדה

 או לנהוג בהן בדרך אחרת.

 12. חייב אדם׳ על פי.חוק זה או תקנה לפיו, לבצע פעולה זלא' ביצעה תוך המועד שנקבע ביצוע על
ח ה פ י ט י  ,לכך, •רשאי מפקח על הצמח לבצע אותה פעולה על חשבון האדם. י י י

 13. . (א) מיה למפקח על הצמח יסוד סביר להניח שנעברה עבירה על הוראת חוק זה
 או יעל תיקנה לפיו׳ בצמחים׳ במוצרי צמחים, בנגעים או באמצעי לווי׳ למעט מבנים וכלי
 רכב, או שהם עשויים לה״קל על גילוי עבירה כאמור, או לשמש הוכחה במשפט עליה, רשאי
־ . • * . ' .  הוא לתפסם.- י: , •

 (ב) דבר שנתפס כאמור יוחזק עד שבית המשפט יחליט מה ייעשה בו או עד שיוחזר
-למי שבתפם״ממבו.׳׳ ״ .־

 (ג) נתפס דבר כאמור ולדעת.שר החקלאות יש בו משום• סכנה להתפשטות נגעים,
 רשאי הוא להודות על השמדתו על י הדבר ללא תשלום פיצויים׳ או על טיפול בו בכל דרך

 •אחרת על חשבון.הבעל. •

 14. שר החקלאות רשאי להעניק פיצויים .בעד צמחים, מוצרי צמחים או אמצעי לווי
 שהושמדו בדין לפי חוק זה ושהיו נקיים מנגעים. ־ • י י 1

 15. העובד על הוראת חוקיזה, לרבות תקנה לפיו, וכן המפריע למפקח על הצמח או
 המונע בעדו מלבצע את,תפקידו, דינו — מאסר שנתיים איו קנס אלפיים לירות.

— בטלה. .  ׳16, -פקודת ההגנה על הצומח 1

 17. ישר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא •רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה,
׳  חוץ. מן.'הסמכות להתקין תקנות וליתץ צווים כלליים. •י ,

 סמכות 5>ע5ם
 פיצויים

ת וענ׳טים רו  עבי

 ביטו5

 ביצוע

• י הסבו ו נ  ו
 ־החוק המוצע בא להחליף את פקודת ההגבה על הצומח משנת 1924 (להלן — הפקודה),
 והוא כמוה:• חוק מסגרת. הוא ג% בא להוסיף על הפקודה, כדי לתת להגבת הצומח מסגרת
 'חוקית הולמת את צרכי היום ומקיפה את כל הפעולות להגבת הצומח כפי שהתפתחו
 .בשלושים ומעלה ישנות קיומה של הפקודה, וביחוד בשמונת השנים האחרונות מאז קום

 המדינה.
 . מטרת החוק המוצע הוא• למנוע.התפשטות'נגעים. ״נגע״ הוא, לפי הגדרתו, כל »גוף
 יחי או צומח, לרביד. הידק ונגיף שטבעם לעורר מחלות בצמחי״ם או לגרום להם נזק בכל
 דרך״.- הגדרה זו באה במקום המלים ״מחלות ומגפות״ שבפקודה הקיימת. למטרה האמורה

, כרר ב', פרק קי״א; עמי 1120; ע״ר ™19, תוס׳ 1 מסי 660, עמי 1. י  1 חוסי אי
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 רשאי שר החקלאות: (א) לאסור, להגביל •או להסדיר את טלטולם של צמחים׳ יבואם
 ויצואם: (ב) להסדיר את ייצורם של צמחים לריבוי'ואת מכירתם; (ג) לקבוע תקנים
 לתמרים הימיים שנועדו לביעור נגעים ולהסדיר את מכירתם (סעיף 2 לחיק)• אין בסמכויות
 האמורות משום חידוש מיוחד לעומת הפקודה זולת מהי שנוספה הסמכות להסדיר את היצוא,
 וזה יאפשר את ביצוע הצטרפותה של ישראל לאמנה הבינלאומית להגנת הצומח (ראה כתבי

 אמנה 129). ומביון שבאמנה האמורה כלולה התחייבות מפורשת להסדיר את מתן תעודות.
 בדבר בריאות צמחים לענין יצוא׳ הוזכר ענין זה במפורש בחוק מבלי להבליע אותו בסמכות
 הכללית להסדיר את היצוא (סעיף 2(2) לחוק). הסמכות לגבי צמחים לריבוי המוגבלת

 בפקודה למשתלות בלבד׳ הפכה בחוק המוצע לסמכות כללית.
 תחולת הפקודה היתה מוגבלת לצמחים בלבד ואילו החוק המוצע מטיל את הוראותיו
 גם על מוצרי צמחים שגם הם׳ לא פחות מצמחים׳ עלולים לשאת נגעים ולגרום להתפשטותם.
 הפקודה אינזד כוללת הגדרה של ״אמצעי לווי״, אך היא מטילה את הוראותיה העיקריות
 (הגבלת היבוא׳ סמכות להסדיר את טלטולם של צמחים. לתפסם ולהשמידם במקרה שנעברה
 בהם עבירה) גם על חמרי אריזה של צמחים ועל זבל וקרקע שבאו במגע .עם הצמחים.
 ואילו בחוק המוצע ביתנה הגדרה רחבה של ״אמצעי לווי״ ההולמת את התפתחות המדע
 ואת צרכי היום ־(סעיף 1 לחוק). אלא שהסמכות לתפוס ולהשמיד איבה חלה על מבנים ועל
 ־בלי רכב.שבדרך כלל הם בכללים במושג ״אמצעי לווי״ (סעיפים 3 ו־13 לחוק). הוספת
 הסמכות לגבי נגעים תאפשר. הטלת פיקוח על,השימוש בהם לצרכי מדע ומחקר. במצב
 החוקי הקיים היה צורך להשתמש בפקודת המכס כדי• להטיל פיקוח על •יבוא של חרקים,

 חידקים וכוי.

 שר_החקלאות יהיה רשאי בצו לחייב בעליהם של מקרקעים׳ צמחים, מוצרי צמחים
 זאמצעי לווי לבצע פעולות לביעור נגעים. צו כאמור יכול להיות כללי או אישי (סעיף 3
 לחוק). לעומת הפקודה חלה כאן הרחבת הסמכות. לפי הפקודה הצו הוא אישי בלבד• החוק
 המוצע מאפשר מתן צו כללי. כדוגמה יכול לשמש צו ההגנה (הדברת מגפת בברבים), תש״י—
 1949 שניתן לפי תקנות ההגנה 1939, מחוסר סמכות לפי הפקודה. כן הורחבה סמכות
 זו גם לגבי מוצרי צמחים ואמצעי לווי, בהתאם למסגרת הכללית של החוק. הסמכות לתת
 צווים מוגבלת בפקודה לבעלי קרקע בלבדי נוכח הבעלות, הלאומית על קרקע חקלאית
 בארצנו הסמכות האמורה היא בבחינת אות מתה. לכן בא החוק המוצע ומעניק סמכות לתת
 צווים גם למחזיקי קרקעות, כלומר לחוכרי קרקעות מהקק״ל (ראה הגדרת בעלים בסעיף 1
 לחוק). לעומת זאת הסמכות לתת צווים מסורה לפי.החוק המוצע לשד, בעיד שלפי הפקודה

 הדבר מסור למפקח. אכן רשאי השר להעביר סמכות זו(סעיף 17 לחוק}.

 שר החקלאות רשאי לחייב קבלת רשיון להתעסקות בביעור נגעים, וכן לקבוע אישור
 למכונות ולשיטות עבודה בביעור נגעים בחמרים הימיים (הסעיפים 4 ו־6 לחוק). בזה אין
 חידוש לגבי המצב הקיים (ראה תקנות הגנה על הצומת (ריסוס, איבוק ועישון) (רשיונות),־
. לעומת זאת, מביא החוק המוצע חידוש, שראזאי שר החקלאות לחייב בעלי  תש״ט—1948 2

 רשיונות לבטח את עצמם מפני תביעות צד שלישי(סעיף 5 לחו?).
 חידוש אחר הוא שרשאי שר החקלאות להגביל את השימוש בחמרים הימיים לביעור
 נגעים אם יש בהם סכנה לאדם, לבעלי חיים או לצמחים. כן רשאי הוא לחייב הרחקת

 שאריות של רעל מהמרים הימיים שעל גבי צמחים(סעיף 7 לחוק).
 שר החקלאות רשאי להטיל אגרות בעד כל שיי־ות הביתן לפי חוק זה (סעיף 8 לחוק).

, רע׳׳י, עם׳ 237. n 5 3 ״ p 1 

 2 עייר תשייט חום' בי, עב׳ 89 ; ק׳ית 300,.תשי״ג, עמי דל. •
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 שר. החקלאות ימנה מפקחים׳ שתהא להם סמכות כביסה ובדיקה ותפיסה (הסעיפים
י 11 לחוק). נתפס דבר בקשר לביצוע עבירה רשאי שר החקלאות׳ אם יש לדעתו בדבר - 9 
 משום סכנה להתפשטות נגעים׳ להורות על השמדתו ללא תשלום פיצויים או על טי£ול
 ־בו.בכל דרך אחרת על חשבוןי״הבעל (סעיף 1.3 (ג)). בפקודה ניתנה סמכות דומה. למפקח

 צמחים׳ אך היא לא כללה טי&ול:אחר, כגון חיטוי על חשבון הבעל.
 החוק המוצע נותן סמכות למפקח לבצע כל פעולה על חשבון אדם החייב לבצעה

 ולא ביצעה ־(סעיף 11). המדובר הוא יעל חובה לפי צו אישי או צו כללי. לפי הפקודה היתה •י י
- סמכות זו.מוגבלת, לצו אישי׳ בלבד.

 החוק המוצע ־ מרשה לשר החקלאות לשלם פיצויים בעד צמחים ומוצרי צמחים
 ואמצעי לווי שהושמדו בדין ושהיו נקיים מנגעים (סעיף 14 לחוק). בפקודה ההוראה מוגבלת

 לצמחים בלבד.- ״
 החוק המוצע-קובע עובש מאסר של שנתיים או קנס אלפיים לירות על עבירות נגד ־

 החוק׳ לעומת,—.300 ל״י קנס לפי הפגודה ולפי חוק־ לתיקה דיני עונשין (דרכי ענימה);, * .
 תשי״ד—1954 «י, (קעיף 15 לחוק המוצע). -י

 שר החקלאות יהיה רשאי לאצול מסמכויותיו׳ פרט לסמכות להתקין תקנות ולתת
 .צווים בללייט (סעיף 17 לחוק). הכוונה היא לאפשר העברתי סמכויות למנהל המחלקה

 להגבת הצומח ובמידה מצומצמת גם למפקחים על הצמח. .

 3 ם״ה 166, תשי״ד, עם'234.

 י . י י ו

 חוק לקיום זןקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מם׳ 11),
 : תשט״ז—1956

 1. התקנות המפורטות בתוספת (להלן — תקנות ההגבה)׳ יעמדו ׳בתקפן עד יום 'כ״ז .קיום תוקף!
 בטבת תשי״ז(31 בדצמבר 1956).

 2. כל עוד יעמדו תקנות ההגנה בתקפן כאמור בסעיף '1׳ יחולו על ביצוען הסעיפים
׳ וכל  2׳ 3 ו־4 לחוק לקיומ תקפן של תקנות ההגבה (הוראת שעד.) (מס׳ 9)׳ תשט״ו—1955 ג

 פעולה שנעשתה לפי הסעיפים האמורים יראו אותה כאילו נעשתה לפי חוק זה.

 3. תחילתו של חוק זה היא ביום כ״א בתמוז תשטי׳ז(30 ביוני 1956).

 התוהפת . ־
 (סעיף 1)

! י  1. תקבות ההגנה, 1939 2
3i 1942 ,(1942 ,תיקו^פקודתהפיקוח עלהמזובות)2 תקבות ההגבה. 

 3. תקנות ההגנה (תיקןן פקודת הפיקוח על המזונות, 1942), 1943 * ¡
 4. תקנות ההגבה (תיקון פקודת הפיקוח על המזונות, 1942), 1944 5 !
 5. תקנות ההגנה(הטלת פקודת הפיקוח על המזונות. 1942), 1942 6 ז

 6. תקנותיההגנה(הפיקוח על המזונות), 1942 * ז
 7. תקבותההגנה(מניעת רווחים מופקעים), 1944 8.

, עמ׳ 134. ו ״ ט ש ת S ,18 1 ם״ח 

 = ע״ר 1939, תום׳ 2 מם' 914, עט׳ 548.

 3 ע״ר 1942, תום׳ 2 מם׳ 1200, עמי 842.

 * עייר 1943, חום׳ 2 מם׳ 1260. עמי 269.

 הצעות חוק.266, י״1 בםיה ת׳טט״ז, 27.5.1956

 תחו?ת1 ש5
 הוראות קודטות

 תד!י5ת
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 5 ע״ ר 1944, תום׳ 2 מס׳ 1312, עפ׳ 13.

 6 עייר 1942, תום׳ 2 מפי 1227, עמי 1297.

 7 ע״ר 1942, תום׳ 2 מם׳ 1181, עמ׳ 487.

 8 עייר 1944, תופ׳ 2 מם׳ 1359, עמי 726.



ב ר י ה ם ב ר  ד
 בחוק לקיום תקפן של תקנות ההגבה (הוראת ישעה) (מס׳ 10), תשט״ז—1955 9
 (להלן — חוק ההארכה), הוארך תקפן של תקנות הגנה מסויימות עד יום כ״א בתמוז תשט״ז

 (30 ביוני 1956). ואלה תקנות ההגנה העומדות עדיין בתקפן בתוקף חוק ההארכה:

.: 1939 , ה נ ג ה ת ה ו נ ק  1. ת
 (א) תקנה 46 — משמשת בםיס חוקי לפיקוח על המשק, מאפשרת הוצאת צווים

 לפיקוח על מפעלים ולהסדרת פעולתם, ולפיקוח על הציוד ועל המהירים!
 (ב) תקנה 53 — מאפשרת מתן צו למפעל שעסקו בכך לספק מים, מאור וכד

 למקומות המשמשים לצרכי צבא־הגנה לישראל או. לצרכים חיוניים'אחרים ז
 (ג) תקנות 1—3, 67—71, 73—76, 80—83 ו־85—86 כוללות הוראות בדבר

 סמכויות ביצוע והוראות עזר אחדות הקשורות בתקנות המטריאליות.

ח על ו ק י פ ת ה ד ו ק פ ת ב ו ר ו ש ק ה ה נ ג ה ת ה ו נ ק  ?. ת
:1942 , ת ר ב ו ז מ  ה

 תקנות אלה מרחיבות את היקף הפיקוח שנקבע בפקודה העיקרית: הוראותיהן
 מתירות מתן צווים האוסרים או המגבילים את הייצור של צרכי מזון, מאפשרות החרמת
 הפדיון של מצרך שנעברה בו עבירה על הוראות הפקודה• מטילות את הוראות הפקודה

 גם על כמה מצרכים שאינם צרכי אוכל כגון: סבון׳ חומצות שומן וכוי.

: 1944 , ( ם י ע ק פ ו ם מ י ח ו ו ת ר ע י נ מ ה ( ב ג ה ת ה ו נ ק  3 ת
 משמשות בסיס חוקי לפיקוח על מחירי מצרכים־ ושירותים, כוללות הודאות פליליות
 המכוונות נגד הפקעת שערים וםפסרות: מתירות עריכת חיפושים במקומות שאינם משמשים

 למגורים וכד׳.
 הצורך בתקנות ההגנה בעינו עומד 1עד שתיקבע הצורה הסופית של הפיקוח הכלכלי
 במדינה, והחוק המוצע בא לקיים את תקפן למשך ששה חדשים בוספים (סעיף 1). אגב כך

 מוצע גם לקיים׳ לאותה תקופה, את זכות. הערר שנקבעה בזמבו'וקוימה בחוק ההארכה.

 0 ס״ח 194, תיעט״ז, עם' 18.

 הצעות חוק 266, יי׳ז בםיו! תשט״1, 27.5.1956

 ממהיר 75 פרוטה הודפס ע״י !;מדפיס הממשלתי


