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חוק הפיקוח על מעונות׳ תשכ״ה 1985-י
הגזירות

בחוק זה -
.1
״ילד״  -מי שלא מלאו לו  14שנה:
״זקן״ — גבר שמלאו לו  63שנה ואשה שמלאו לה  60שנה!
״מקום מגורים״  -מקום שבו אדם ישן דרך קבע:
״מקום איכםון״  -מקום שבו אדם מקבל ארוחות או טיפול סוציאלי;
״מעון״  -מקום המשמש או הנועד לשמש ,כולו או בחלקו ,מקום מגורים או מקום איכסון
לילדים ,לזקנים ,לבעלי מום גופני או ללוקים בשכלם ,כשהם מחוץ למשפחתם )לכולם
ייקרא להלן ״חוסים״(;
״משפחה״  -לרבות קיבוץ
או שהם בני משפחתם
או באותה הקבוצה ,או
״פקיד סעד״ — כמשמעותו

או קבוצה לגבי חוסים שהם חברי אותו קיבוץ או אותה קבוצה,
של חברים כאמור ומקום מגוריהם הרגיל הוא באותו הקיבוץ
שהם מוצמדים למשפחת חברים כאמור:
בחוק שירותי הסעד ,תשי״ח—.! 1958

רשיון ניהול

)א( לא ינהל אדם מעון שיש בו יותר משני חוסים אלא אם קיבל רשיון על כך משר
.2
הסעד ולא יפתח אדם מעון כל עוד לא ניתן הרשיון.
)ב( לא יתן ש ר הסעד רשיון אלא אם כן נוכח שהמעון ממלא אחרי התנאים שנקבעו
בתקנות.

מעונות שניהולם
פטור מרשיון

)א( ניהולם של מעונות אלה פטור מרשיון:
.3
) (1מעון שהוא בית חולים ,כמשמעותו בסעיף  24לפקודת בריאות העם,
;2 1940
) (2בית מלון ,פנסיון או בית מרגוע.
)ב( שר הסעד רשאי לפטור מרשיון ניהול מעונות שנוסדו ומתנהלים ע ל ־ י ד י מוסדות
ציבור וארגונים ציבוריים שהוכרו לצורך זה ע ל ־ י ד י הממשלה ,הכל כפי שייקבע בתקנות.

מעון מעורב

היה מעון משמש מקום מגורים לחוסים ולשאינם חוסים ,לא יחולו תנאי הרשיון
.4
והוראות תקנות שיותקנו לפי חוק זה ,אלא לגבי החוסים בלבד.

בקשה לרשיון

בקשה לרשיון תוגש לשר הסעד ותכלול פרטים שייקבעו בתקנות ,לרבות פרטים
.5
בדבר התנאים התברואיים והחמריים של המעון ,מטרותיו ,תפוסתו ,תקן עובדיו והכשרתם
המקצועית.

ביטול רשיון

נוכח שר הסעד כי מעון חדל למלא אחרי התנאים שנקבעו בתקנות או ברשיון רשאי
.6
הוא לדרוש ממנהל המעון מילוי התנאים כאמור תוך תקופה סבירה שתיקבע על ידיו לפי
הענין .לא מילא המנהל אחר התנאים תוך אותה תקופה רשאי שר הסעד לבטל את הרשיון.

פיקוח

)א( שר הסעד ימנה מפקחים לענין חוק זה ,אשר יהיו רשאים להיכנס לכל מעון
.7
שחובת רשיון חלה על ניהולו.
* נתקבל בסנסת ביו 0ח׳ בשבט חשנ׳׳ד! ) 11בינואר  ;(1965הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,603תשכ״ד,
עמי .106
 1סייח  ,249תשי״ח ,עמ׳ .103
 2עייר  ,1940תוס׳  1מסי  ,1065עמי .191
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)ב( היה למפקח יסוד סביר להניח שנעבדה עבירה על חוק זה או על תקנה שהותקנה
על פיו ,או שלא קויים תנאי מתנאי רשיון ,רשאי הוא לחקור כל אדם ולדרוש הצגת כל
מסכך.
)א( המחזיק בביתו ילד והוא אינו הורו ,הורה הורו ,אחיו ,אחותו ,דודו ,דודתו ,או
,8
•.
אפוטדופסו ,יודיע לפקיד סעד -
) (1על תאריך קבלת הילד לביתו ועל שינוי מענו של המחזיק בו - ,תוך 7
ימים מיום קרות המאורע!
על הפסקת החזקתו של הילד ,העלמו או מותו — תוך  48שעות מקרות
)(2
המאורע.
)ב( סעיף קטן)א( לא יחול על מי שקיבל ילד.שאינו בעל מום גופני או לוקה בשכלו,
להחזקה למשך זמן שאינו עולה על שלושה חדשים.

הודעה על
"י״״י־

העובר על הוראה מהוראות חוק זה או על.תקנה שהותקנה לפיו או המפריע למפקח
,9
במילוי תפקידו ,דינו — מאסר ששה חדשים.

עונשין

) ,10א( מעון שהיה קיים ביום תחילתו של חוק זה רואים כאילו ניתן רשיון לניהולו
לששה חדשים מאותו יום.
)ב( המחזיק ילד בביתו ביום תחילתו של חוק זה ,ימלא אחר חובת ההודעה לפי סעיף
 8תוך  30ימים מאותו יום.

הוי-אור .־:עבר .

שר הסעד רשאי ,בהודעה.ברשומות ,לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה למעט הסמכות
,11
להתקין תקנות.

אצילת סמכויות

) ,12א( שר הסעד ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
לבייצועו ,לרבות תקנות בדבר. — .
) (1תקופת רשיונות ותנאיהם;
) (2תנאי המגורים במעונות;
) (3תנאי החזקת חוסים;
) (4אמצעי בטיחות של מיתקנים ושירותים של מעונות?
) (5תקן עובדי מעונות והכשרתם;
) (6תנאי כשירותם של מנהלי מעונות!
) (7דרכי הפיקוח על מעונות ,בין שחובת רשיון חלה על ניהולם ובין שניהולם
פטור מכך.

ביצוע ותקנות

י ל ד

)ב( לא יתקין שר הסעד תקנות בדבר תקן עובדי מעונות והכשרתם ,תנאי כשירותם
של מנהלי מעונות ודרכי פיקוח על מעונות שניהולם פטור מרשיון ,אלא בהתייעצות עם
ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת.
לויאשכול
ראש הממשלה

יוטףבורג
שר הסעד

ש ו :י א ו ר ז ל מ ן ש ז ר
נשיא המדינה

ספ־ החויןיס  ,444י״ח ב׳עבט תעכ״ה21.1.1986.,
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חוק לתיקון פקודת הבנקאות)מס׳ (7׳ תשכ״ה* 1965-
בסעיף  2לפקודת הבנקאות) ! 1941 ,להלן  -הפקודה( ,אחרי הגדרת ״חברה״ יבוא;

תיקון »0יף 2

,1

תיקיו ״עיף 9

.2

בסעיף  9לפקודה ,בכל מקום שמדובר ב״מזכיד הכספים״ קרי ״המפקח על הבנקים״.

תיקון סעיף !0

,3

בסעיף  10לפקודה ,סעיף קטן) (2יסומן) ,(3ואחרי סעיף קטן) (1יבוא:
״) (2המפקח על הבנקים רשאי ,אחת לשנה ,לדרוש בכתב
מכל בנק לערוך ,להציג ולפרסם ,תוך הזמן שנקבע בדרישה,
דין וחשבון על נכסיו והתחייבויותיו לתאריך שנקבע בדרישה;
הדין וחשבון יכלול מאזן השוואתי של נכסי הבנק והתחייבו
יותיו בתאריך האמור עם נכסיו והתחייבויותיו שפורטו
במאזן המבוקר האחרון של הבנק ובדרך שבה נערך המאזן
המבוקר.״

הוספת העיף

 .4אחרי סעיף  14לפקודה יבוא:
ייחס בין פייטים 14א) .א( היתה הממשלה סבורה שהדבר דרוש לשם שמירה על יציבות
הבנקים ,רשאית היא ,לאחר התייעצות עם הועדה ,לקבוע בצו שיעורים
יחסיים שבנקים חייבים לקיים אותם — החל מהמועד שנקבע בצו —
בפריטים ,או בסוגים של פריטים ,שבפסקאות) (1עד ) (5וכהגדרתם בצו,
לעומת פריטים ,אוי סוגים של פריטים ,שבפסקאות ) (6עד ) (9וכהגדרתם
בצו; ואלה הפריטים:

״״הועדה״  -הועדה המייעצת שנתמנתה לפי סעיף ;6״.

ש י נ י ט

)(1

ערבויות שערב להבטחת אשראי:

)(2

ערבויות שערב שלא להבטחת אשראי;

)(3
)(4
)(5
עד
)(6
)(7

התחייבויות שנתן לרגל אשראי תעודות;
התחייבויות שנתן לרגל קיבולים ,הסבים ונכיון משנה;
התחייבויות תלויות שאינן .מפורשות בפסקאות )(1
);(4
פקדונות המופקדים אצלו;
הלוואות שקיבל;

) (8הון נפרע ,קרנות הון וקרנות שמורות ,לרבות יתרת
רווחים נקיים שלא חולקו;
) (9נכסים ,לרבות חובות המגיעים לו.
)ב( בנק שהפר הוראה שנקבעה בצו לפי סעיף קטן)א( ,יהא חייב
לשלם לבנק ישראל ,לכל יום שבו נמשכת ההפרה ,אחוז מסויים של
הסכום שבו עלו הערבויות או ההתחייבויות על השיעור שנקבע בצו:
« נתקבל בכנסת ביוט ח׳ בשבט תשכ״ה ) 11בינואר  ;(1965הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,613תשכ״ד,
עמי .214
 1ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1134עמי  ;69עייר תש״ט ,תופ אי ,עמי  ;90סייח תשי״ד ,עמי  ;88תשט״ז ,עמי ;2
תשכ״א ,עמי  ,74עמי  ,114עמי .172
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האחוז י י ק ב ע ע ל ־ י ד י הממשלה בצו ,לאחר ה ת י י ע צ ו ת ע ם הועדה ולא
י ע ל ה ע ל  10%לשנה.
)ג( בנק ש ה פ ר הוראה ש נ ק ב ע ה בצו לפי סעיף קטן )א( ,ר ש א י ת
הממשלה ל ה ו ר ו ת לו כ י ע ד להודעה חדשה לא יוסיף להתחייב בהתחייבו־
יות ולתת ע ר ב ו י ו ת כ א מ ו ר בפסקאות ) (1ע ד ) (5ל ס ע י ף קטן )א( ,לתת
א ש ר א י  ,ל ה ש ק י ע כספים ולחלק רווחים ,ובלבד שהממשלה לא תעשה כן
א ל א לאחר מתן א ז ה ר ה  .הוראה כ א מ ו ר יכול שתחול ע ל כ ל הפעולות
ה א מ ו ר ו ת או ע ל מקצתן ,ויכול שתהיה מותנית.
)ד( בנק ש ה פ ר הוראה ש נ י ת נ ה ע ל פי ס ע י ף ק ט ן ) ג (  ,דינו — קנס
 10,000ל י ר ו ת  ,וכל מנהל א ו פקיד א ח ר א י ש ב י ו ד ע י ן ע ש ה את הפעולה
המהווה ה פ ר ת ההוראה או לא נקט א מ צ ע י ם ס ב י ר י ם כ ד י למנוע הפרתה,
דינו — מאסר שנתיים״.
לוי אשכול
ר א ש הממשלה
ש נ י אור זלמן
נ ש י א המדינה

שזר

לוי אשכול
ר א ש הממשלה
ממלא מקום ש ר ה א ו צ ר .

חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי)מס׳ (24׳ תשכ״ה~* 1965
בפקודת החוק הפלילי 1936 ,ב)להלן  -הפקודה( ,א ח ר י ס ע י ף  120יבוא:

.1

״עדויות סותרות

הוספת סעיף 120א

 120א ) .א( המוסר הודעות א ו עדויות בענין אחד בפני ר ש ו י ו ת ש ו נ ו ת ,
והודעותיו או ע ד ו י ו ת י ו בפניהן ס ו ת ר ו ת זו את זו בשאלה עובדתית שהיא
מהותית לגבי הענין ,ועושה כ ן בכוונה להטעות ,דינו — מ א ס ר ש נ ת י י ם
א ו קנס  5000ל י ר ו ת .
ל ע נ י ן ס ע י ף זה ,ר ש ו ת — בית משפט הדן בפלילים ,בית דין משמעתי,
ו כ ן ש ו ט ר א ו ר ש ו ת א ח ר ת ש ע ר כ ו ע ל פ י דין חקירה שקדמה לאישום
ב ב י ת ־ ה מ ש פ ט א ו ב ב י ת הדין המשמעתי.
)ב( פ ר ו ט ו ק ו ל ש ל ה מ ש פ ט  ,והודעה או ע ד ו ת ש נ ר ש מ ו כדין בחקירה
כ א מ ו ר  ,יהיו ר א י ה ל כ א ו ר ה ל ד ב ר י ה ע ד בהם.״

.2

במקום ס ע י ף  185לפקודה יבוא:
״הזנחת ילדים
י נ כ י ט

החלפת סעיף 185

 .185ה ו ר ו ש ל י ל ד ש ל א מלאו לו א ר ב ע ע ש ר ה ש נ ה או ש ל נכה ש א י נ ו
מסוגל לדאוג ל צ ר כ י חייו ,וכל המחוייב ע ל פי דין או הסכם לדאוג ל צ ר כ י
חייו ש ל י ל ד או ש ל נכה כ א מ ו ר הנתון להשגחתו ,והוא א י נ ו מספק ל י ל ד

• נתקבל בהנפת ביום ח׳ בשבט תשב״ה ) 11בינואר  ;(1965הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו כה״ח  ,593תשנ״ד
עמי .64
 1עייר  ,1936תום׳  1מפי  ,652עמי  ;263ס״ח תש״י ,עמי  ;287תשי״א ,עמי  ;248תשי״ב ,עמי ;144 ,127
תשי״ד ,עמי  ;238 ,74 ,51 ,47תשט״ו ,עמי  ;71תשי״ז ,עמי  ;178 ,155 ,88 ,44תשי״ט ,עמי  ;144תש״ך,
עמי  ;54תשניא ,עמי  ;24תשכ״ב ,עמי  ;79 ,36תשנ״ג ,עמי  ;132 ,84תשכ״ד ,עמי .55 ,46
ם!ור החוקים  ,444י״ח ב׳טבט תשכ״ה21.1.1965 ,

51

או לנכה מזון ,לבוש ,צרכי לינה וצרכי חיים חיוניים אחרים במידה
הדרושה לשמירת שלומו ובריאותו ,דינו — מאסר שלוש שנים ,מלבד
אם הוכיח שנקט אמצעים סבירים ,לפי נסיבות המקרה ,להשגת הדרוש
כדי לספק את הצרכים ואין בידו לספקם.״
החלפת סעיף 186

 .3במקום סעיף  186לפקודה יבוא:
״נטישת ילדים
) .188א( הורו של ילד שלא מלאו לו ארבע עשרה שנה או של נכה
ונכים
שאינו מסוגל לדאוג לצרכי חייו ,וכל המחוייב על פי דין או הסכם לדאוג
לצרכי חייו של ילד או של נכה כאמור ,והוא נוטש את הילד או הנכה,
דינו — מאסר שלוש שבים.
)ב( הורו של ילד שלא מלאו לו ארבע עשרה שנה או של נכה
שאינו מסוגל לדאוג לצרכי חייו ,וכל המחוייב על פי דין או הסכם לדאוג
לצרכי חייו של ילד או של נכה כאמור ,והוא מסרב לקבלו להשגחתו
מידי מי שאינו מחוייב לדאוג לצרכי חייו ,או משאירו בידי אדם שלא
הסכים לדאוג לצרכי חייו ,דינו — מאסר ששה חדשים.״

תיקון סעיף 232

בסעיף  232לפקודה ,במקום ״ממין שיש בו כדי לסכן״ יבוא ״ממין או בתנאים שיש
.4
בהם כדי לסכן״.

תיקון סעיף 243

בסעיף  243לפקודה ,בפסקה )ו( בסופה ,יבוא ״משתמש בחומר מרעיל או מסכן ,או
.5
מחזיק בו ,מפקירו או מפקיר מיכל שהוחזק בו חומר כזה ויש בו כדי להרעיל או לסכן ,או״.

חוטפת סעיפים
 ¡*243ו־3243

אחרי סעיף  243לפקודה יבוא:
.6
״הזנחת שמירתם 243א .המחזיק ,משאיר או מפקיר כלי יריה ,חומר נפץ או חומר אחר
של כלי ידיה
מסובנים שבכוחם לג־יום נזק לאדם או לסכן חייו ,ללא נקיטת אמצעי זהירות
והמרים
סבירים כדי למנוע אדם אחר מלגרום בהם נזל ,לעצמו או לאחר ,בין
בטיפול כלשהו בהם ובין בלא טיפול ,דינו — מאסר שנה או קנס אלפיים

לירות.
סעיף זה לא יחול על החזקה או השארה על ידי מי שנתון לשיפוט
צבאי לפי חוק השיפוט הצבאי ,תשט״ו ,2 1955-במקום שהוא מהנה צבאי
או שבו מתנהלות פעולות צבאיות ,או תוך כדי אימונים במסגרת הצבא,
אולם יחול על מדריך כאמור בסעיף 5ב)ב( לחוק כלי היריה ,תש״ט—
 3 1949ובסעיף ) (2)22ג( לחוק המרי נפץ ,תשי״ד~. 1954
4

סכנה לילדים

243ב .המשאיר או מפקיר דבר במקום שיש לילדים גישה אליו ,ויש יסוד
סביר להניח שילדים ישחקו בדבר או יטפלו בו בדרך אחרת ,ושבעשותם
כן הם עלולים להינזק בבריאותם או לסכן חייהם ,ואינו נוקט אמצעי
זהירות סבירים כדי למנוע תוצאות כאלה ,דינו — מאסר שנה או קנס
אלפיים לירות.״

0 2״ח  ,189חשט״ו ,עמי .171
 3ס״ח  ,18תש״ט ,עמי  ;143סייח  ,368תשכ״ב ,עמי ,68
 1סייח  ,144תשי״ד ,עמי  ;64פיח  ,352תשכיב ,עמי .6

52

ספר החוקים  ,444י״ח בשבט תשכ״ה:21,1.1965 ,

במקום סעיף  348לפקודה יבוא:
.7
 .348בפרק זה ,בנקנוט  -כל שטר או שטר חליפין שהוצא על ידי בנק
״הנדרה ל
בישראל ,לרבות בנק ישראל ,או על ידי אדם או תאגיד המנהלים עסקי
בנק בכל מקום שהוא בעולם ,וכן שטר־בנק ושטר חליפין חלק וכל שטר
כסף שהם הילך חוקי בישראל או בארץ שבה הוצאו.״

החלפת סעיף 348

ש

ב ג  ,ז נ י ט

בסעיף  353לפקודה ,במקום ״כל שבזדון מטשטש או קורע או חותך או מקלקל בדרך
.8
אחרת כל שטר כסף שהוצא על פי פקודת שטרי הכסף1927 ,״ יבוא ״מי שביודעין מטשטש
או ׳קורע או חותך או מקלקל בדרך אחרת כל שטר כסף שהוא הילך חוקי בישראל.״

תיקון סעיף 353

לאחר סעיף  353לפקודה יבוא:
.9
353א .העושה או המפיץ דבר שאינו שטר כסף והוא דומה בעיקרו לשטר
י
"יייקיי
כנוף
כסף שהוא הילך חוקי בישראל ,דינו — קנס חמש מאות לירות״.

הוספת סעיף 353א

ש ט ד

 .10בסעיף  354לפקודה ,בסעיף קטן ) ,(1לאחר ״כל בנקנוט שנמצא מזוייף או מחוקה״
יבר* ״או כל דבר כאמור בסעיף 353א שהוא ברשותו של מי שהורשע בעשייתו או בהפצתו״.
.11
״

לאחר סעיף  385לפקודה יבוא:
385א .בהמה שנכנסה לקרקע מוכנה לגידולים או שיש בה גידולים,
לקיק
וגרמה נזק לקרקע ,לדבר מוכן לצורך הגידולים או לגידולים ,או שנכנסה
לשטח המוחזק לצרכי מדעה ,ורעתה בו — בעל הבהמה או המחזיק בה,
דינו  -מאסר חודש או קנס חמש מאות לירות ,זולת אם הוכיח להנחת
דעתו של בית המשפט שנקט אמצעים סבירים למניעת כניסתה כאמור.״

ו:גיטה

תיקון סעיף 354

הוספת סעיף «385

ע

ו ה י ז ק ה

בטלים:
ט(
)(2

,12

סעיף  56לפקודת הפרוצידורה הפלילית )שפיטה לפי כתב אישום( 5
סעיף  4לפקודת הפרוצידורה הפלילית )עדות( .

;

ביטוליפ

6

לוי אשכול
ראש הממשלה

דב י ו ס ף
שר המשפטים

שו:יאור זלמן שזר
נשיא המדינה

5

6

חוקי א״י ,כרך א׳ פרק ל״ו׳ עמי .446
חוקי א״י ,כרך א׳ פרק ל״ד ,עמי .439
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חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים )מס׳  ,(3תשכ״ה*1965-
תיקון סעיף 2

 .1בסעיף  2לפקודת רופאי שיניים) ! 1945 ,להלן  -הפקודה( ,בהגדרה ״מרפא שיניים״
יימחקו המלים ״הניתנת לחידוש מדי שנה בשנה״ וכן המלים ״והניתנת ,לחידוש מדי שנה
בשנה״.

תיקון סעיף 7

,2

בסעיף  7לפקודה —
) (1בסעיפים הקטנים )ו( ו־)ז( ,במקום ״מיום תחילתו של חוק זה״ יבוא ״מיום
ז׳ בניסן תשי״ח) 28במרס (1958״;
) (2אחרי סעיף קטן)ח( לפקודה יבוא:

הוראת מעגר

 .3מי שהגיש בקשה למתן תעודת־היתר לעסוק בריפוי שיניים תוך שלושה חדשים מיום
תחילתו של החוק לתיקון פקודת רופאי שיניים ,תשי״ח ,1958-וסירבו לבקשתו מחמת שלא
נתקיימו בו התנאים הנקובים בפסקאות )!( (3)-לסעיף )7א( לפקודת רופאי שיניים,1945 ,
רשאי להגיש שנית בקשה תוך ששה חדשים מיום תחילתו של חוק זה ,ורשאי המנהל לתת לו
תעודת־היתר כאמור ,אף אם לא נתקיימו בו התנאים האמורים ,אם ועדה מייעצת שנתמנתה
על ידי המנהל המליצה על כך מסיבות יוצאות מן הכלל.

״)ט( מי שעלה לארץ אחרי יום כ״ט באדר תש״ך ) 28במרס ,(1960
ותוך  12חדשים מיום תחילתו של החוק לתיקון פקודת רופאי שיניים
)מסי  ,(3תשכ״ה ,1965-הגיש למנהל בקשה למתן תעודת־היתר לעסוק
בריפוי שיניים ,רשאי המנהל לתת לו תעודת־היתר כאמור ,אם נתקיימו
במבקש תנאים אלה:
) (1הוא בן ארבעים שנה ומעלה;
) (2הוא בעל תעודת בגרות או בעל תעודה השווה בערכה —
לפי דעת שר החינוך והתרבות  -לתעודת בגרות!
) (3עסק  20שנה בריפוי שיניים ,להבדיל מטכנאות שיניים:
) (4פרנסתו העיקרית כל התקופה האמורה היתה עבודת
ריפוי שיניים ,להבדיל מטכנאות שיניים!
) (5נתקיימו בו התנאים הנקובים בפסקאות ) (6) - (4לסעיף
קטן )א(.
)י( הוראות הסעיפים הקטנים )ג()-ה( יחולו על מבקש תעודת-
היתר ועל מי שקיבל תעודת־היהר לפי סעיף קטן )ט( ,הכל לפי הענין.
)יא( להוכחת קיומם של התנאים הנקובים בפסקאות) (3)-(1לסעיף־
קטן )ט( לא יזקק המנהל אלא לתעודות ציבוריות כמשמעותן בפקודת
העדות  2ובהעדרן  •-לפסק דין הצהרתי של בית משפט שלום.״

לוי אשכול
ראש הממשלה

חיים משה ש פ י ר א
שר הבריאות ־.

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביום ח׳ בשבט תשכ״ה ) 11בינואר  ;(1965הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,622חשב״ד,
עמי .287
 1עייר  ,1945תוס׳  ,1עמי  ;1ס״ה תשי״א ,עמי  ;66סייח חשי״ח ,עמי .104
 2חוקי א״י ,כרך אי ,פרק נייד ,עמי .650
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חוק הזרעים)תיקון(׳ תשכ״ה* 1965-
.1

בסעיף 3
)(1
)(2

לחוק ׳הזרעים ,תשט״ז) !1956-להלן  -החוק העיקרי( -
במקום הערת השוליים יבוא ״תקנות לשיפור טיבם של זרעים״;
הסעיף יסומן ״)3א(״ והדישה תנוסח כך:
״)3א( .ש ר החקלאות רשאי להתקין התקנות הבאות״;
במקום פסקה ) (3לסעיף קטן)א( יבוא:
״) (3להסדיר ,להגביל או לאסור גידולם ומכירתם של
זרעים״;

)(4

אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
״)ב( לא יתקין שר החקלאות תקנות כאמור בסעיף קטן)א( ,אלא
אם היה משוכנע כי הדבר דרוש להבטחת טיבם או לשיפור טיבם של
זרעים המיועדים למכירה.״

)(3

אחרי סעיף  4לחוק העיקרי יבוא:
.2
״ני כירת זרעים
4א) .א( לא ימכור אדם זרעים ,אלא על פי רשיון מאת ש ר החקלאות
או מי שהשר הסמיכו לכך בהודעה ברשומות ,ובהתאם לתנאי הרשיון:
הרשיון יכול שיוגבל למכירה פלונית או לתקופה שתיקבע בו.
)ב( שר החקלאות רשאי לקבוע בתקנות תנאי הכשירות לקבלת
רשיון וסדרי מתן הרשיון ,ותנאים ביחס לחצרים שבהם יעסקו במכירת
זרעים; לא יתקין שר החקלאות תקנות כאמור אלא אם היה משוכנע ,כי
הדבר דרוש להבטחת טיפול נאות בזרעים ושמירה עליהם או על טיבם.
ביטול

4ב) .א( ש ר החקלאות רשאי לבטל רשיון שניתן על פי סעיף 4א,
אם נוכח שהתנאים לקבלת הרשיון אינם קיימים יותר ,או שבעל הרשיון
איננו ממלא אחריהם.
)ב( הרואה עצמו נפגע על ידי ביטול רשיון כאמור בסעיף קטן)א(,
רשאי לעדור עליו לפני ועדת ערר האמורה בסעיף 4ד תוך ארבעה עשר
יום מהיום שהודע לו דבר הביטול.
)ג( ועדת הערר רשאית לאשר את החלטת שר החקלאות ,לשנותה
או לבטלה.
)ד( בכפוף לאמור בסעיף 4ג תקפו של הביטול מתום התקופה
שנקבעה לערר ,או  -אם הוגש עדר ונדחה — מיום החלטת ועדת הערר.

ה5פקה זמנית
על הרשיון

4ג) .א( החליט שר החקלאות לבטל רשיון ,רשאי השר או מי שהוסמך
לכך על ידיו ,לפנות ליושב־ראש ועדת הערר בבקשה להפסיק את תקפו
של הרשיון עד לתום התקופה שנקבעה לערר ,או  -אם הוגש ע ר ר -
עד להחלטת הועדה בערר.
)ב( היושב ראש רשאי להפסיק את תקפו של הרשיון ,בתנאים
שייראו לו או ללא תנאים ,או לדחות את הבקשה להפסקתו.

ייני יעיי עיי
,

1

4ד.

)א(

תיקון סעיף 3

הוספת סעיפים
4א—4ה

שר החקלאות יקים ועדת ע ר ר של שלושה לענין חוק זה;

• נתקבל בכנסת ביום ח׳ בשבט תשכ״ה ) 11בינואר  ;(1965הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,613תשכ״ד,
עמי .216
 1סייח  ,207תשט״ז ,עמי .97
ספר החוקים  ,444י׳׳ח בשבט תשכ״ה21.1.1965 ,
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כיושב ראש ועדת ע ר ר יתמנה שופט שיקבע שר המשפטים ,ולפחות אחד
מחבריה הנותרים לא יהיה עובד המדינה :היה בין חבריה עובד המדינה
לא יהיה מן הנמנים עם עובדי משרד החקלאות ,אלא אם הוא מועסק
במוסד מחקר הכפוף למשרד החקלאות ועיקר עיסוקו נםיונות או מחקר.
)ב(
סדרי י ן
הד

הודעה על מינוי ועדת הערר ומענה תפורסם ברשומות.

4ה) .א( ש ר המשפטים רשאי להתקין תקנות הקובעות את סדרי הדין
לפני ועדת ערר! סדרי הדין החלים בבית משפט שלום בדיון אזרחי על פי
בקשה בדרך המרצה יחולו ככל שלא נקבעה הוראה אחרת בחוק זה או
בתקנות כאמור.
)ב( לוועדת הערר יהיו כל הסמכויות הנתונות לועדת חקירה
בסעיף  5לפקודת ועדות חקירה .2״

תיקון סעיף 6

 .3בסעיף  6לחוק העיקרי ,אחרי ״ ש ר החקלאות״ יבוא ״או מי שהשר הסמיכו לכך
בהודעה ברשומות״.
לוי אשכול
ראש הממשלה

חיים גבתי
שר החקלאות

ש נ י א ו ר זלמן :ש ז ר
נשיא המדינה

 2חוקי א״י ,כרך אי ,פרק נ״א ,עמ׳ .152

56
המחיר  20אגורות

ספר ׳החוקים  ,444י״ח בשבט תשכ״ה21.1.1065 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושליפ

