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 זה .בחוק 1

צמח; של חלק וכל פריו לרבות  "צמח"
הצמח מן מקצתו, או כולו שמוצאו, מעובד ובלתי מעובד חומר  צמח" "מוצר

 למעט
ושמנים: נוזלים (1)

מליחה; או תסיסה פיסטור, עיקור, של תהליך שעברו מזון מוצרי (2)
החקלאות שר לדעת בו, שיש אחר תעשייתי תהליך שעברו מזון מוצרי (3)

נגעים; להשמיד כדי בצו, שיקבע כפי
או בצמחים מחלות לעורר שטבעם ונגיף, חידק לרבות צומח, או חי גוף  "נגע"

אחרת; דרך בכל נזק להם לגרום
מבנה, וכן צמחים, למוצרי או לצמחים אריזה חומר או קיברל כלי כל  לווי" "אמצעי
ששימשו או לשמש שנועדו אחר חומר או כימי חומר דבל, אדמה' מכשיר, רכב, כלי

בהם; אחר לטיפול או להובלתם להחסנתם, לקטיפתם, לאיסופם, צמחים/ לגידול
שהם אדם לרבות  לווי ואמצעי צמחים מוצרי צמחים, מקרקעים, לגבי  "בעל"

בהחזקתו. או ברשותו

הגדרות

בה"ח נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1956 ביולי 19) תשט"ז באב י"א ביום בכנסת *נתקבל
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להתקין כמכות
להגנת תלונות

הצומח

להתקין נגעים, התפשטות למנוע כדי בכך צורך שראה במידה רשאי' החקלאות שר .2
הבאות תקנות

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

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

ליצוא; המיועדים צמחים ומוצרי צמחים של ומוצאם
מכירתם; ואת לריבוי צמחים של ייצורם את להסדיר או להגביל לאסור, (3)
נגעים, לביעור שנועדו כימיים המרים של והפצתם מכירתם את להסדיר (4)

והפצה. מכירה לענין אלה לחמרים תקנים קביעת לרבות וייבואם, אריזתם

לחייב סמכות
נגעים ביעור

נגעים, התפשטות למנוע כדי בכך צורך שראה במידה רשאי, החקלאות שר (א) , 3

לבצע לווי אמצעי ושל צמחים מוצרי של צמחים, של מקרקעים, של בעליהם בצו, לחייב,
בלתי ובין נגועים בין צמחים, ומוצרי צמחים השמדת לרבות נגעים, לביעור פעולות

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

לביעור רשיון
נגעים

רשיון בלי נגעים בביעור התעסקות על לאסור בתקנות, רשאי, החקלאות שר (א) . 4

בו. השימוש ולאופן הרשיון למתן תנאים ולקבוע

כשהם משקיהם, לצרכי נגעים המבערים חקלאים על חלה אינה זו הוראה (כ)
במשותף. ובין בנפרד בין ישובם, בתחום אותם מבערים

חובה עצמםביטוח את לבטח נגעים לביעור רשיון בעלי לחייב בתקנות, רשאי, החקלאות שר . 5

בתקנות הוא רשאי וכן נגעים לביעור פעולה של לביצועה בקשר שלישי צד תביעות מפני
היקפו. ואת הביטוח דרך את לקבוע

מכשירים אישור
עבודה רטיטות

השימוש את כימיים, בחמרים נגעים בביעור לאסור' בתקנות, רשאי, החקלאות .שר 6

שיקבע. רשות מטעם אישור עליהם שאין עבודה ובשיטות במכשירים

השימוש הסדר
כימיים בחמרים

לאדם, סכנה בהם יש נגעים לביעור מסויימים כימיים שחמרים החקלאות שר ראה . 7

השימוש את להסדיר או להגביל לאסור, בתקנות, הוא' רשאי לצמחים, או חיים לבעלי
זה. חוק לענין אלה בחמרים

עובדאגרות ידי על הניתן שירות בעד אגרות בדבר תקנות להתקין רשאי החקלאות שר . 8

בקשות ובעד ואישורים היתרים רשיונות' מתן לרבות זה' חוק לפי הוראות עקב הציבור
כאמור. שירות למתן

וערות
מייעצות

ומעובדי הציבור מנציגי מורכבות מייעצות ועדות זה חוק לענין ימנה החקלאות שר . 9

שנתמנתה מייעצת בועדה התייעצות לאחר אלא זה חוק לפי תקנות יתקין ולא המדינה'
כאמור.

מפקחים מינוי
הצמח על

הצמח). על מפקח  (להלן זה חוק לענין מפקחים ימנה החקלאות שר . 10

כניסה מגורים,זכות בית למעט מקום, לכל סבירה שעה בכל להיכנס רשאי הצמח על מפקח , 11

תפקידו. ביצוע לשם כך לעשות לו נראה אם חיפוש בהם ולערוך רכב כלי כל על ולעלות



צמחים, לבדוק תפקידו. ביצוע לשם כך לעשות לו נראה אם רשאי' הצמח על מפקח . 12

כמעבדה לבדקן פיצויים, תשלום ללא מהם, דוגמאות ולקחת לווי ואמצעי צמחים מוצרי
אחרת. בדרך בהן לנהוג או

בדיקה זכות

שנקבע המועד תוך ביצעה ולא פעולה לבצע לפיו' תקנה או זה חוק פי על אדם, חייב . 13

האדם. חשבון על פעולה אותה לבצע הצמח על מפקח רשאי לכך,

עלידי ביצוע
מפקח

זה חוק הוראת על עבירה שנעברה להניח סביר יסוד הצמח על למפקח היה (א) . 14

וכלי מבנים למעט ~ לווי באמצעי או בנגעים צמחים, במוצרי בצמחים, לפיו תקנה על או
עליה' במשפט הוכהה לשמש או כאמור' עבירה גילוי על להקל עשויים שהם או  רכב

לתפסם. הוא רשאי

שיוחזר עד או בו ייעשה מה יחליט המשפט שבית עד יוחזק כאמור שנתפס דבר (ב)
ממנו. שנתפס למי

נגעים, להתפשטות סכנה משום בו יש החקלאות שר ולדעת כאמור דבר נתפס (ג)
בכל בו טיפול על או פיצויים, תשלום ללא הדבר של השמדתו על להורות הוא רשאי

הבעל. חשבון על אחרת דרך

תפיסה זכות

לווי אמצעי או צמחים מוצרי צמחים, בעד פיצויים להעניק רשאי החקלאות שר . 15

מנגעים. נקיים ושהיו זה חוק לפי כדין שהושמדו

לשלם סמגות
פיצויים

המונע או הצמח על למפקח המפריע וכן לפיו' תקנה לרבות זה' חוק הוראת על העובר , 16

לירות. אלפיים קנס או שנתיים מאסר  דינו תפקידו' את מלבצע בעדו

עבירות
וענשים

נועד לו אשר לאדם רשום בדואר נשלח אם כדין מסירה תהא אישי צו של מסירתו , 17

מקום או הרגיל עסקיו מקום או האחרון מגוריו מקום או הרגיל מגוריו מקום מען לפי
נמצא שבהם או להם, נוגע שהצו המקרקעין פני על בולט במקום הוצג או האחרון, עסקיו

הצו. ניתן שעליו הדבר

צווים מסירת

בטלה,  הצומח1 על ההגנה פקודת . ביטול18

זה' חוק לפי מסמכויותיו לאצול רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה החקלאות שר . 19

כלליים. צווים וליתן תקנות להתקין הסמכות מן חוץ

ביצוע

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

לוז קדיש
החקלאות שר

.1 עמ' 660 מס' 1 תוס' ,1937 ע"ר ;1120 עמ' קי"א, פרק ב', כרך , א"י חוקי 1


