
החקלאיות(עונשין),תש"ם1980* המועצות חוק
פקודת תיקון

טרי על הפיקוח
1940 הדר,

1 הדר,1940 פרי על הפיקוח בפקודת .1
יבוא: ו28 27 סעיפים במקום (1)

הוראה"עונשין על מכוחו הבאים ידי על ובין בעצמו בין שעבר מי (א) . 27

לחוק (א)(2) 61 בסעיף כקבוע קנס  ביחיד דינו, זו, פקודה מהוראות
(א)(3) 61 בסעיף כקבוע קנס  ובתאגיד תשל"ז21977' העונשין.
נעברה שבו הדבר מערך ארבעה פי  מהם אחד בכל או האמור, לחוק
עונש לכל בנוסף המשפט, בית ורשאי שבהם; הגדול לפי הכל העבירה'
אריזתה, וחמרי העבירה נעברה שבה התוצרת חילוט על לצוות שיטיל'
שיהיה יכול כאמור וחילוט המועצה' לטובת מכרם, דמי חילוט על או

חלקי. או מלא
הוראה בביצוע מטעמה הפועל לאדם או למועצה שהפריע מי (ב)
בסעיף61(א20) כקבוע ביחידקנס דינו' לפיה, תקנה של או זו פקודה של
61(א)(3) בסעיף כקבוע קנס  ובתאגיד תשל"ז1977' העונשין, לחוק

;". תשל"ז1977 העונשין, לחוק

יבוא: 30 סעיף במקום (2)
הסרת על ''עונש

תקנות
דינו כי לקבוע החקלאות שר רשאי זו פקודה לפי התקנות לענין . 30

לא שהקנס ובלבד שקבע, קנס יהיה מהוראותיהן הוראה על העובר של
תשל"ז העונשין, לחוק 61(א)(2) בסעיף הקבוע על  ביחיד יעלה,

האמור." לחוק 61(א)(3) בסעיף הקבוע על  ובתאגיד '1977

מקורת תיקון
הדר, פרי שיווק

1947

יבוא: הדר'31947, פרי שיווק לפקודת (2) 13 סעיף במקום . 2

 ביחיד דינו, '(1) קטן בסעיף כאמור עבירה העוכר (2)"
, תשל"ז1977 העונשין, לחוק 61(א)(2) בסעיף כקבוע קנס
או האמור, לחוק 61(א)(3) כסעיף כקבוע קנס  ובתאגיד
העבירה, נעברה שבו הדבר מערך ארבעה פי  מהם אחד בכל
לכל בנוסף המשפט, בית ורשאי שבהם: הגדול הקנס לפי הכל
העבירה נעברה שבה התוצרת חילוט על לצוות שיטיל' עונש
המועצה, לטובת מכרם, דמי חילוט על או אריזתה, וחמרי

חלקי." או מלא שיהיה יכול כאמור וחילוט

המועצה חוק תיקון
ולשיווק לייצור
אדמה, אגוזי של
תשי"ט1959

4, תשי"ט1959 אדמה, אגוזי של ולשיווק לייצור המועצה לחוק 28(א) בסעיף . 3
 ביחיד "דינו, יבוא לירות" מאות וחמש אלפיים קנס או חדשים שני מאסר  "דינו במקום
, תשל"ז1977 העונשין, לחוק 61(א)(2) בסעיף כקבוע קנס או חדשים שני מאסר

תשיט, ,1427 פורסמובה"ח הסבר ודברי החוק הצעת ;(1980 ביולי 29) באבתש''ם טיז ביום בכנסת נתקבל *
.75 עמי

.137 עמ' תשי"ד, ס"ח ;15 עמ' א', תוס' תשיח, עיר ;227 עמ' ,1 תוס' ע"ר ;179 עמ' ,1 תוס' ע"ר1940, 1
226. עמ' תשל"ז, ס"ח 2

6. עמ' תשי"א, ;270 עמי תשיט, סיח ;100 עמ' א', תוס' תשיט, ע"ר ;204 עמ' , 1 תוסי ,1947 3ע"ר
143. עמ' תשכ"ג, ;76 עמ' תשייט, סיח 4



מערך ארבעה פי  מהם אחד בכל או האמור' לחוק (א30) 61 בסעיף כקבוע קנס  ובתאגיד
שבהם." הגבוה הקנס לפי הכל העבירה' בעברה שבו הדבר

 תשי"ט51959 ירקות, של ולשיווק לייצור המועצה בחוק , 4

יבוא: 43א סעיף במקום (1)

המועצה חוק תיקון
ולשיווק לייצור

ירקות, של
תשי"ט1959

חוק'קנסות של הוראה מכוחו' הבאים ידי על ובין בעצמו בין המפר, 43א.
סעיף לפי שנתמנתה קנסות ועדת רשאית לפיו' שניתנה הוראה או זה
על  ביחיד ייעלה' שלא בסכום המועצה לזכות קנס עליו להטיל 43ב
לא כאמור שנקנס מי שקלים; 10'000 על  ובתאגיד שקלים, 2,500

הקנס.": להטלת עילה ששימש המעשה על לדין יועמד

יבוא: 46 סעיף במקום (2)
צווים"עונשין או כללים או תקנות או זה חוק מהוראות הוראה על שעבר מי . 46

הפריע או זה' חוק לפי שניתנו היתר של או רשיון של תנאי הפר או לפיו'
'(3) 44 סעיף לפי דרישה אחרי למלא סירב או תפקידו' במילוי למבקר
לחוק 61(א)(2) בסעיף כקבוע קנס או חדשים שני מאסר  ביחיד דינו'
לחוק 61(א)(3) בסעיף כקבוע קנס  ובתאגיד תשל"ז1977' העונשין,
העבירה' נעברה שבו הדבר מערך ארבעה פי  מהם אחד בכל או האמור'
עונש לכל בנוסף המשפט' בית ורשאי שבהם; הגדול הקנס לפי הכל
אריזתה, וחמרי העבירה נעברה שבה התוצרת חילוט על לצוות שיטיל'
שיהיה יכול כאמור וחילוט המועצה' לטובת מכרם, דמי חילוט על או

חלקי." או מלא

6 תשכ"ד1963 ושיווק), (ייצור הלול לענף המועצה בחוק . 5

שקלים"; 10'000" יבוא לירות" אלפים "חמשת במקום (ג)' 34 בסעיף (1)

יבוא: 60 סעיף כמקום (2)

המועצה חוק תיקון
(ייצור חלול לענף

ושיווק),
תשכ"ד1963

או"קנס זה חוק של הוראה מכוחי/ הבאים ידי על ובין בעצמו בין המפר' .60
61 סעיף לפי שנתמנתה הקנסות ועדת רשאית מכוחו' שניתנה הוראה
יועמד לא כן ומשעשתה המועצה. לזכות להלן כאמור קנס עליו להטיל

הקנס: להטלת עילה ששימש המעשה על לדין
שקלים: 2500 יחיד שהוא מגדל על (1)

אדם בבי חבר או שיתופית אגודה חברה' שהוא מגדל על (2)
שקלים: 10'000  אחר

חברה, שהוא ובין יחיד שהוא בין מורשה" קבלן על (3)
שקלים? 10,000 אחר אדם בני חבר או שיתופית אגודה

 ג) )34 סעיף הוראות את שהפרה שיתופית אגודה על (4)
שקלים.": 10, 000

.129 עמ' תשל"ו, ;131 עמ' תשכ"ב, :222 עמ' תשי"ט, 05ח"
74. עמ' תשל"ה, ;12 עמ' תשכ"ד, ס"ח 6



יבוא: 69 סעיף במקום (3)
לפיו,"עונשין כללים או תקנות או זה חוק מהוראות הוראה על שעבר מי .69

למבקר הפריע או זה, חוק לפי שניתן היתר או רשיון של תנאי הפר או
תשובות או ומלאים נכונים פרטים נתן לא או תפקידו' למלא ממנו מנע או
להר סירב או '67 לסעיף בהתאם בחקירה או דרישה לפי ומלאות נכונות
דינו' זה' חוק לפי להראות חייב שהוא המסמכים או התעודות את אות
תשל"ז1977, העונשין, לחוק 61(א)(2) בסעיף כקבוע קנס  ביחיד
 מהם אחד בכל או האמור' לחוק 61(א)(3) בסעיף כקבוע  ובתאגיד
שבהם; הגבוה הקנס לפי הכל העבירה' בעברה שבו הדבר מערך ארבעה פי
התוצרת חילוט על לצוות שיטיל, עונש לכל בנוסף המשפט' בית ורשאי
לטובת מכרם, דמי חילוט על או אריזתה וחמרי העבירה נעברה שבה

חלקי." או מלא שיהיה יכול כאמור וחילוט המועצה,

מועצת חוק תיקון
(ייצור הפירות

ושיווק),
תשל"ג1973

7 תשל"ג1973 ושיווק), (ייצור הפירות מועצת בחוק . 6

יותר לא אך שקלים 2,500" יבוא לירות" "אלף במקום 46(א), בסעיף (1)
שקלים 2.50" יבוא אחת" "לירה ובמקום העבירה" נעברה שבו הדבר מערך

העבירה"? נעברה שבו הדבר מערך יותר לא אך
יבוא: (ד) קטן סעיף אחרי ,47 בסעיף (2)

קנסות ועדת רשאית בו שחוייב סילוק צו אדם קיים לא "(ה)
לאחר העבירה נמשכה שבו יום לכל שקלים 500 עד קנס עליו להטיל

הצו."; את שקיבל
יבוא חדשיים" מאסר או לירות 10,000 קנס  "דינו במקום ,59 בסעיף (3)
לחוק 61(א)(2) בסעיף כקבוע קנס או חדשים שני מאסר  ביחיד "דינו'
לחוק 61(א)(3) בסעיף כקבוע קנס  ובתאגיד תשל"ז1977' העונשין,
העבירה, נעברה שבו הדבר מערך ארבעה פי  מהם אחד בכל או האמור'
שיטיל, עונש לכל בנוסף המשפט, בית ורשאי שבהם; הגבוה הקנס לפי הכל
חילוט על או אריזתה, וחמרי העבירה נעברה שבה התוצרת חילוט על לצוות

חלקי." או מלא שיהיה יכול כאמור וחילוט המועצה, לטובת מכרם, דמי

המועצה חוק תיקון
(ייצור נוי לצמחי

ושיווק),
תשל"ו1976

8 יסומן 6 בסעיף האמור ,8 תשל"ו1976 ושיווק)' (ייצור נוי לצמחי המועצה בחוק . 7
יבוא: ולפניו

או''קנס זה חוק של הוראה מכוחו, הבאים ידי על ובין בעצמו בין המפר' . 6
להטיל זה חוק לפי שנתמנתה קנסות ועדת רשאית לפיו, שניתנו תקנות
למעט  נוי צמח כל בשל חדשות אגורות 20 על יעלה שלא קנס עליו
1.50 על יעלה שלא קנס או העבירה נעברה אליו בקשר אשר  שתיל
מערך יותר לא אך העבירה, נעברה אליו שבקשר שתיל כל בשל שקלים
המעשה על לדין יועמד לא כאמור שנקנס מי העבירה? געברה שבו הדבר

הקנס. להטלת עילה ששימש

.310 עמ' תשל"ג, ס"ח 7

.277 עמ' תשל''ו, ס"ח 8



שיווק איסור שניתנוצו תקנות או זה הוק לפי בעבירה אדם שהרשיע משפט בית .7
התו של השיווק איסור על לצוות שיטיל, עונש לבל בנוסף רשאי. לפיו
אף המשפט' בית רשאי אישום כתב משהוגש העבירה; נעכרה שכה צרת
אחר צו למתן עד יהיה שתקפו כאמור איסור צו ליתן אחד' צד במעמד
כתב הוגש אם אלא זה סעיף לפי צו המשפט בית יתן לא דין: פסק או
כאמור' התוצרת שיווק תחילת מועד לפני לפחות ימים שלושים האישום

". המועצה שפרסמה כפי

בכנסת. קבלתו מילם ימים שלושים תוך ברשומות יפורסם זה חוק . פרמוט8

נבון יצחק
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

שרון אריאל
החקלאות שר


