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פקודה הקובעת הוראות בדבר הגבת דבורים מפני מחלה.
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פקודה זו תקרא פקודת מחלות דבורים

 .2בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן מלבד אם ענין הכתוב
יחייב פירוש אחר 

"מגדל דבורים' כולל כל אדם שיש לו דבורים או ששכרוהו לנהל או
לשמור מכורת )משק דבורים( וכל אדם שהוא בעליה או אריסה של

קרקע שנמצאות עליה כורותיהן של נחילי דבוריבר :

תרבות רעהי )" (Foul Broodכוללת את המחלה הנגרמת לדבורים ע"י
מתג הדיירות ) (bocillus larvaeאו ע'י מתג פלוטון;
מס'  30לש' 1934

מנוי מפקחים
מס'  30לש' 1934
דבורים הנגועות
רעה ירפאון או

'מפקח' פרושו כל אדם שנתמנה בצו  .ע"י הנציב העליון לשמש בסמכויות
הנתונות בפקודה זו.
 .3יכול הנציב העליון למנות בצו מפקח או מפקחים לצרך פקודה זו.

 (1) .4לא יחזיק מגדל דבורים ברשותו נחילי דבורים ,כורותדבורים או
בתרבית
יבערון
חמרים השייכים לגדול דבורים והנגועים בתרביתרעה.

) (2אם יודע מגדל דבורים דבר מציאותה של תרבית רעה בנחילדבורים
או במכורתו ידאג לרפויים של הדבורים או לטפול בכורות או בחמרים באפן
שיקבע עיי מפקח.
) (3מחובתו להודיע אין תוצאות הרפוי והטיפול למפקח בזמנים שיקבעו
עיי אותו מפקח ,ולשרוף מיד באש ,לכשידרש בכך מטעם המפקח ,את כל הדבורים'
החלות והדבש הנגועים וכל חומר נגוע אחר.
* עיין '.מראי מקומות* בסוף הכרך.

 (1) .5יכול מפקח להכנס לכל מקוםמכורת ולכל מקום שיש בו נחילדבורים
כדי לברר אל נכון אם קיימת שם איזו מחלתדבורים מדבקת.

סמכותו של מפקח

להכנס למקום ולנער
דבורים ,וכוי

) (2בכל מקום ששוררת בו מחלת תרבית רעה' יכול המפקח לדרוש מאת
מגדל הדבורים להעביר את הדבורים לבורות מטלטלות בעלות מסגרות חציצה.
)(3

מצא המפקח שמחלת תרבית רעה או מחלת דבורים מנגעת או מדבקת

ממין אחר שוררת בצורה חמורה ,יצוה לשרוף מיד באש את נחיליהדבורים
הנגועות כך יחד עם כורותיהן וכל אשר בהן וכל חומר אחר נגוע או
מגואל.

) (4מצא המפקח שמחלתדבורים מנגעת או מדבקת קיימת בנחילי
דבורים ,אך לא בצורה חמורה ,ימסור הודעה בכתב למגדל הדבורים על אפן רפויה
של המחלה' ויציין את הזמן שבו צריך הרפוי להגמר.

) (5עבר הזמן ונחילי הדבורים החולות לא רופאו ע"י מגדל הדבורים
כאמור במודעה ,ירפאן המפקח על חשבון המגדל  :וכל סכום שיתחייב בו המגדל
יגבה כחוב אזרחי

) (6חייב המפקח להראות את תעודת מנויו לכשידרש בכך בכניסתו לאחד
מהמקומות לשם מלוי תפקידיו.
 .6מכורת שקיימת בה מחלה מדבקת ,לא ימכור המגדל כל דבורים ,כורות,
או מכשירים וכלימכורת משומשים ולא יחליפם בסחורה אחרת ולא יתנם ולא

אסור למגדל דבורים
למכור מכורתדבורים
נגועה

יעבירם ,ולא יגרום לנתינתם או להעברתם מן המקום ,אלא אם כן קבל מהמפקח
תעודה לראיה שהדבורים ,הבורות והמכשירים או הכלים נקיים מכל נגע מדבק.
.7

)(1

אסור להביא לפלשתינה )א'י( כורות משומשות ,או מכשירים ,או כלי

מכורת משומשים

) (2אסור להביא לפלשתינה )איי( דבורים בחלותדבש או בכל צרור
המכיל דבש אלא אם כן הממון שלשים רגע עד למאה מעלה סנטיגרד.

) (3אסור להביא לפלשתינה )א"י( דבורים או מלכות ,אלא אם כן נשלחה
אתן תעודה מאת הרשות בת הסמך שבמקוםמוצאן ,המעידה שהמכורת שממנה
נלקחו הדבורים למשלוח ,נבדקה תוך ששים יום
נקיה לחלוטין מכל מחלה מנגעת או מדבקת

איסור

האימפורט

שלא עפ"י תעודה

שקדמו ליום המשלוח והיתר.

) (4אסור להביא לפלשתינה )א"י( דבורים או מלכות אלא אם כן

)א(

נמסרה קודם לכן הודעה למנהל מחלקת החקלאות על הרצון להביאן
ועל מקום תעודתן:

)ב( הובאו קודם לכן לבקורת למקום שיקבע.

) (5כל חכורות ,המכשירים ,הכלים או צרכי מכורת ,וכל הדבורים או
המלכות שהובאו לפלשתינה )א"י( שלא כהוראות סעיף זה' יוכל כל פקידמכס או
מפקח לתפסן ולבערן או להחרימן ,ושום פצויים לא ישולמו למי שיתבע טובת
הנאה בהן.
 .8כל העובר על הוראות פקודה זו ,או אינו ממלא אחר הוראות המפקח' או
שם מכשולים על דרכו כשהוא משתמש בסמכויות המסורות לו עפ"י פקודה זו
יאשם בעברה ויהא צפוי למאסר חדש ימים או לקנס של המשים פונט ,או לשני
העונשין כאחד

עונשין

תקנות
מס'  30לש' 1934

 .9יכול הנציב העליון להתקין תקנות*



)א( בדבר המקומות שאפשר להכניס לשם דבורים או מלכות מחו"ל ובדבר
תנאי האימפורט ,ובדבר התקופה שבה תהיינה הדבורים או המלכות
נתונות להשגחה או בהסגר;
)ב( בדבר הטפול בדבורים ,בכורותדבורים ובכל חומר אחר הנגועים
בתרבית רעה או בכל מחלד .מדבקת אחרת:
)ג( בדרך כלל לצורך השמוש בפקודה זו.

* עיין מראי מקומות" בסוף הכרך.

