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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 חוק הגבת הצומח(תיקון מס׳ 2), תשכ״ט-1969

 1. בסעיף 2 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 1 נלהלן - החוק העיקרי) —

 (1) בדישה, במקום ״התפשטות נגעים״ יבוא ״נגעים והתפשטותם״;

 (2) אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) לאסור, להגביל או להסדיר ייבואם, ייצורם ומכירתם
 של המרים המיועדים לוויסות הצמיחה של צמחים.״

 תיקון םעיף 2

 הוספת סעיף 2 ט־׳ז 2. אחרי סעיף 2טו לחוק העיקרי יבוא:

 ״הסדרת גידול 2טז. שר החקלאות רשאי, בצו, להסדיר, לאסור או להגביל גידולם

 צמחים של צמחים מסויימיפ באזור פלוני לתקופה פלונית כפי שיקבע במידה

 שראה צורך בכך כדי למניע נגעים או התפשטותם.״ ^

 3. בסעיף 3 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן(א) יבוא:
 ״(א) שר החקלאות רשאי, בצו, במידה שראה צורך בכך כדי
 למנוע נגעים או התפשטותם, לחייב בעליהם של מקרקעין, של צמחים,
 של מוצרי צמחים ושל אמצעי לווי,לבצע פעולות ביעור, לרבות השמדת
 צמחים ומוצרי צמחים, בין נגועים ובין בלתי נגועים, והשמדת אמצעי

 לווי, למעט מבנים וכלי רכב.״

 חיקו] םעיף 3

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ייבואם, ייצורם ומכירתם של המרים המשמשים לוויסות
 הצמיחה.

 החוק העיקרי אינו מקנה לשר החקלאות
 סע*!1 * םממת להגביל גידולם של צמחים מסויימים
 באזורים מסויימים או לתקופות מסויימות ולקבוע מחזור
 זרעים בשטחים מסויימים. אולם סמכות זו חיונית היא
 למניעת התפשטותם של מזיק או מחלה הנמצאים בקרקע
 (נמאטודות, מחלות השירש) ואשר גידול רצוף של
 הפונקאי שלהם 1:אותו שטח ירבה את הנגע ויפיץ אותו.

 מוצע איםוא להוסיף הוראה לענין זה.

 סעיף 3 להוק העיקרי מעניק לשר החקלאות
 סע*1* י סמכות רהבה לצוות על העוסקים בחקלאות
 ובמוצריה לבצע פעולות ביעור שונות למניעת התפשטות

 מחלות או נזקים אחרים בצמחים.

 וזו לשון הסעיף:
ם י ע ג ר נ ו ע י ב ב י י ח ת ל ו כ מ ס  ״

 3. (א) שר החקלאות רשאי, במידה שראה צורף
 בכך כדי למנוע התפשטות נבעים, לחייב, בצו, בעליהם
־  של מקרקעין׳ של צמחים, של מוצרי־צמחים ושל אמצעי
 לווי, לבצע פעולות לביעור נגעים, לרבות השמדת
 צמחים ומוצרי־1:מחים, בין נגועים ובין בלתי־בגועים,

 וכן השמדת אמצעי־לווי, למעט מבנים וכלי־רכב.

 מטרת החוק המוצע היא להשלים את חוק הגנת הצומח,
 תשט״ז—1936, במספר ענינים, שהנסיון בהפעלתו מחייב

 הסדרתם. ואלה עיקרי הוראותיו:

 שר החקלאות יוסמך להסדיר ייבואם, ייצורם ומכירתם,
 של המרים המיועדים לוויסות גידולם של צמחים.

 השר יהא רשאי להגביל גידולם של צמחים מסויינלים
 באזור פלוני ולתקופה פלונית, כפי שיקבע, אם ראה

 שהדבר דרוש למניעת נגע או התפשטותו.
 השר יוסמך לחייב את העוסקים בחקלאות ובמוצריה

 לבצע פעולות מנע לפני שהופיע הנגע או המחלה.
 חקלאי שגידוליו הושמדו לשם מניעת נגע או התפש
 טותו, יהא השד רשאי לפצותו על נזקיו, בין שהצמחים

 היו נגועים בעת השמדתם בין אם לאו.

 סעיף 2 לחוק העיקרי קובע סמכויותיו של
 7י^*** י שר החקלאות להתקין תקנות להגנת הצומח,
 ולפי פסקה (2) לאותו סעיף רשאי שר החקלאות ״לאסור,
 להגביל או להסדיר את ייבואם ואח ייצואם של צמחים,

״ . . . י ו  של מוצרי צמתים׳ של נגעים ושל אמצעי לו

 לאחרונה נעשה שימוש רב בחמריס המווסתים את
 הצמיחה של הצמח, ומורגש הצורך בהרחבת סמכותו של
 שר החקלאות גם לגבי העיסוק בחמרים אלה. מוצע,
 שסמכותו של השד לענין הפיסקה האמורה תורחב גם על

 > ם״ה 206, תשט״ז, עמ׳ 79; ם״ח 478, תשכ״ו, עמי 44.
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 4. אחרי סעיף 11 לחוק העיקרי יגוא:
ת 11א. שר המשטרה דשאי להסמיך, כצו כללי או מיוחד, מפקח שנתמנה הוספת סעי!־׳ 11» ו ד י ק ח -

 לפי סעיף 10, לערוך חקירות לשם מניעת עבירות על חוק זה והתקנות
 שהותקנו על פיו או לשם גילוין, ומפקח כאמור יהא רשאי להשתמש בכל
 הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה לפי סעיף 2

 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) 2.״

 5, בסעיף 15 לחוק העיקרי, בסופו, יימחקו המלים ״ושהיו נקיים מנגעים״. תיקון סעיף 15

י הסבר  דבר

 על פי הודאות סעיף 3 לחוק העיקרי רשאי
ו החקלאות, במידה שראה צורך לשם  ^ י ^ ש
 מניעת נגעים, להורות על השמדת צמחים ומוצרי צמחים
 בין אם הם נגועים ובין אם לאו. מצד שני קובע סעיף 15
 לחוק העיקרי, בי שר החקלאות רשאי להעניק פיצויים
 בעד צמחים, מוצרי צמחים או אמצעי לווי שהושמדו,

 אט הצמחים היו בקייפ מנגעים בעת השמדתם.

 לרוב אין הצדקה להבחנה בין צמחים נגועים לשאינם
 נגועים מבחינת הנזק הנגרם לבעליהם וזכותם לקבל פיצוי
 על השמדתם של הצמחים. צמח בנוע עדיין איננו צמח
לות הדברה וריסוס יש לרוב  אבוד. בהשקעת בסף למז
 סיכוי להדביר את הנבע בצמח והוא עשוי להוסיף ולהניב.
 כל הסכנה במקרה זה היא, שעד אשר יבוצעו פעולות
 ההבראה, ולעתים קרובות גם לאחריהן, נמצא שהנגע
 התפשכו או שבבר קנה שביתה בקרקע. משום כך יעיל
 יותר, מבחינה כללית, להשמידו. אך מצד שני אין טעם

 שלא לפצות על כך את היחיד בעל הצמח.

 (ב) צו באמור יכול שיהא כללי או אישי.״

 מנוסח ההוראה הנ״ל נובע שסמכותו של שר החקלאות
 נתונה רק למניעת התפשטות הנגעים, ולא ברור אם השר
 דשאי להורות על פעולות מנע מקדימות לשם מנימת
 היווצרותו של הנגע. התיקון המוצע בא להשלים סמכותו

 של השר לענין זה.

 סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית
 סע*1 * (עזה!) נותנת לקצין משטרה סמכות ״לערוך
 חקירות של ביצוע עבירות, לחקור בעל פה כל אדם
 המכיר כמסתבר את נסיבות העבירה שהקצין חוקר אותה
 ולרשום את הודעותיו־. םמכות כזו דרושה גם למפקחים
 שמינה שר החקלאות לפי סעיף 10 לחוק העיקרי, כדי
 לייעל את האיתור של העוברים על הוראות החוק ושיפוד
 ׳האמצעים להכנת התביעות נגדם. מוצע להוסיף הוראה

 בענין זה.

 2 חוקי א׳׳י, כרך א׳, פרק ל״ד, עמ׳ 439
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 חוק לתיקון פקודת המשקאות המשכרים(ייצור ומכירה)(מס׳ 2),
 תשכ״ט-1969

 החלפת סעיף 31 1. במקום סעיף 31 לפקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)! יבוא:

 ״סמבות לפטור 31. על אף האמור בסעיפים 27 עד 30 רשאי שר האוצר לקבוע בתקנות

 מחוב״ ישייז תנאים למכירת משקאות משכרים בסיטונות או בקמעונות או להעמדתפ

 למכירה ללא רשיון, ואם עשה כן רשאי הוא להורות כי הוראות סעיפים
 32 ו־37, כולן או מקצתן, לא יחולו, אם דרך כלל ואם על סוגים מסויימימ

 של סיטונאים או קמעונאים.״

י הסבר  לבר

 בקבוקי כהילים והוצאתם והחזקתם למכירה ללא םימן
 זיהוי, ובצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכירת מש
 קאות משכרים בבקבוקים סגורים), תשכ״א—31961,
 האומד שמכירת משקאות משכרים או הצעתם למכירה

 תיעשה רק בבקבוקים סגורים.

 הנםיון בהפעלת התנאים האמורים הוכיח כי הפיקוח של
 אגף המכס והבלו מל מכירת משקאות משכרים, בין
 בסיטונות ובין בקמעוגות, גהפך, לממשה, לדבר מיותר.
 לכן מוצע להסמיך את שר האוצר להסיר את פיקות
 המכס גם לגבי מכירת משקאות משברים בסיטונות, כפי
 שהדבר קיים כיום לגבי מכירה בקמעובות, על ידי שחרור
 מן הצורך לקבל רשיון ולהגיש רשימון ומן החובה לנהל

 חשבונות ולשמור אותם.

 פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) מטילה על
 סיטונאים וקמעונאים של משקאות משכרים חובת רישוי
 (סעיף 27), חובת הגשת רשימון(סעיף 32) וחובת ניהול
 חשבונות ושמירתם (סעיף 37). מטרתן של הוראות אלה
 היא לאפשר פיקוח על הייצור והמכירה של משקאות

 משכרים.
 אולם סעיף 31 לפקודה קובע:

 ״על אף האמור בסעיפים 27 עד 30 דשאי שר האוצר
 לקבוע בתקנות תנאים למכירת משקאות משכרים
 בקמעונות או העמדתם למכירה ללא רשיון לפי

 פקודה זו.״

 התנאים למכירה נקבעו בתקנות המשקאות המשכרים
 (סימון בקבוקים), תשכ״ו-966!2, האוסרות מבירת

 1 דיני מדינת ישראל נוסח חדש 4, עמ׳ 4ד; ס״ח תשכ״ז, עמי 104,
 3 ק״ת 1888, תשב״ו, עמי 2083.
 3 ק׳׳ת 1119, תשכ״א, עמ׳ 2087.
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 מתפרסמת בזח הצעת חוק מטפס וזבד חמםת:

 חוק התכנון והבניה(תיקון מס׳ 3), תשכ״ט-1969

 1. בסעיף 18 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965! (להלן — החרק העיקרי), אחרי סעיף תיקון סעיף 18
 קטן(ה) יבוא:

 ״(ה1) נציג רשות הכבאות שתחומה כולל את תחום הועדה המקומית,
 בעל הכשרה מקצועית בעניני מניעת שריפות, יוזמן דרך קבע לדיוני

 ועדת המשנה ותהיה לו דעה מייעצת בענינים הנוגעים לשריפות.״

 2. האמור בסעיף 19 לחוק העיקרי יסומן(א) ואחריו יבוא: תיקון סעיף 19
 ״(ב) נציג רשות הכבאות שתחומה כולל את תחום הועדה המקומית,
 בעל הכשרה מקצועית בעניני מניעת שריפות, תהיה לו דעה מייעצת
 בענינים הנוגעים לשריפות: היה תחומה של הועדה כלול ביותר מרשות
 כבאות אחת, יקבע שר הפנים את רשות הכבאות שתמנה את הנציג לענין

 סעיף קטן זה.״

 3. בסעיף 29 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(ב) יבוא: תיקון סעיף 29
 ״(ב1) נציג רשות הכבאות שתחומה כולל את תחום הועדה המקו
 מית, בעל הכשרה מקצועית בעניני מניעת שריפות, יוזמן דרך קבע
 לדיוני ועדת המשנה ותהיה לו דעה מייעצת בענינים הנוגעים לשריפות;
 לא היתה לועדה מקומית ועדת משנה, תחול הוראה זו לגבי דיוני הועדה

 המקומית.״

י הסבר  דבר

 כדי להבטיח תשומת לב זאת מוצע לקבוע כי נציג רשות
 הכבאות, בעל הכשרה מקצועית בעניבי שריפות, יוזמן
 לישיבות ועדת התכנון והבניה הנותנת למעשה את ההי
 תרים, בין אם זו ועדת משנה המוסמכת לכך על פי החוק

 ובין אם זו מליאת הועדה.

 במקרי השריפות הרבים שאירעו בארץ נתגלו במבנים
 ליקויים טכניים רבים אשר הכבידו על כיבוי השריפות.
 תקלות וגזקים רבים ניתן היה למנוע לו היתה תשומת
 לב מתאימה ניתנת לאספקטים של מניעת שריפות וכיבוין

 במבנה׳ בעת בדיקת תכנית הבניה בטרם מתן ההיתר.

 חבר הכנסת : ח׳ לנדאו

 ! ס״ח תשכ״ה, עמי 307.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם חבר הכנסת

 חוק סמכויות חיפוש בשעת־חירום (הוראת שעה), תשכ״ט-1969

 1. בתקופה שקיים במדינה מצב חירום בתוקף אכרזה לפי סעיף 9 (א) לפקודת סדרי
 השלטון והמשפט, תש״ח-1948 !, רשאי חבר הגא כמשמעותו בחוק ההתגוננות האזרחית,
 תשי״א—21951, או חייל, שהוענקו להם סמכויות מעצר לפי סעיף 4 לפקודת סדר הדין

 הפלילי(מעצר וחיפוש) ננוסח חדש], תשכ״ט-1969 3(להלן - הפקודה), או שוטר -

 (1) לערוך חיפוש בכליו או בגופו של אדם או בכלי רכב אגב כניסתם לבנין
 או לחצרים מגודרים, אם החיפוש דרוש לדעתם כדי לשמור על בטחון הציבור;

 (2) לערוך חיפוש בכליו או בגופו של אדם או בכלי רככ אם יש להם חשד
- ט י  שאותו אדם נושא אתו שלא כדין כלי יריה כמשמעותו בחוק כלי ידיה, תש־
 41949, או חומר נפץ כמשמעותו בחוק חמרי נפץ, תשי״ד-51954, או שכלי

 יריה או חומר נפץ כאמור נמצא שלא כדין בכלי הרכב, הכל לפי הענין.

 2, הסמכויות של שוטר לפי הפקודה לענין תפיסת חפץ שנתגלה אגב חיפוש לפי חוק זה
 יהיו גם לחייל ולחבר הגא הרשאים לערוך חיפוש כאמור, והוראות הפרק הרביעי של

 הפקודה יחולו על הנתפס, בשינויים המחוייבים.

 חיפוש בשעת
 חירום

 תפיסה

 תחולת הפרק 3. הפרק החמישי לפקודה יחול על חיפוש ותפיסה לפי חוק זה כאילו נערכו לפי הפקודה.
 החמישי של

 הפקודה

 חבר הכנסת : י׳ רפאל

 1 ע״ד תש״ח, חום׳ א׳, עמי 2.
 2 ם״ח תשי״א, עמי 78.

 3 ריבי מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ׳ 284.
 * סייח תש׳־ט, עמי 143.
 5 מ׳׳ח תשי״ד, עמי 64.

 הצעות חוק 844, פ״א בתמוזתשב״ט, 7.7.1969

 הודפס ע״י המדפים הממשלתי. ירומלים
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