
תשכ"ה1965* (תיקון), הזרעים חוק

 העיקרי) החוק  (להלן 1 תשט"ז1956 הזרעים, לחוק 3 בסעיף , 1

זרעים"; של טיבם לשיפור ''תקנות יבוא השוליים הערת במקום (1)

כך: תנוסח והרישה "3(א)" יסומן הסעיף (2)
הבאות"; התקנות להתקין רשאי החקלאות שר . "3(א)

יבוא: (א) קטן לסעיף (3) פסקה במקום (3)
של ומכירתם גידולם לאסור או להגביל להסדיר, (3)"

זרעים";

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (4)
אלא (א), קטן בסעיף כאמור תקנות החקלאות שר יתקין לא "(ב)
של טיבם לשיפור או טיבם להבטחת דרוש הדבר כי משוכנע היה אם

". למכירה המיועדים זרעים

3 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 4 סעיף אחרי . סעיפים2 הוספת
4א4ח זרעים החקלאות"מכירת שר מאת רשיון פי על אלא זרעים, אדם ימכור לא (א) 4א.

הרשיון; לתנאי ובהתאם ברשומות, בהודעה לכך הסמיכו שהשר מי או
בו. שתיקבע לתקופה או פלונית למכירה שיוגבל יכול הרשיון

לקבלת הכשירות תנאי בתקנות לקבוע רשאי החקלאות שר (ב)
במכירת יעסקו שבהם לחצרים ביחס ותנאים , הרשיון מתן וסדרי רשיון
כי משוכנע, היה אם אלא כאמור תקנות החקלאות שר יתקין לא זרעים;
טיבם. על או עליהם ושמירה בזרעים נאות טיפול להבטחת דרוש הדבר

4א,ביטול סעיף פי על שניתן רשיון לבטל רשאי החקלאות שר (א) 4כ.
הרשיון שבעל או יותר, קיימים אינם הרשיון לקבלת שהתנאים נוכח אם

אחריהם. ממלא איננו

, (א) קטן בסעיף כאמור רשיון ביטול ידי על נפגע עצמו הרואה גב)
עשר ארבעה תוך 4ד בסעיף האמורה ערר ועדת לפני עליו לערור רשאי

הביטול. דבר לו שהודע מהיום יום

לשנותה החקלאות, שר החלטת את לאשר רשאית הערר ועדת (ג)
לבטלה. או

התקופה מתום הביטול של תקפו 4ג כסעיף לאמור בכפוף (ד)
הערר. ועדת החלטת מיום  ונדחה ערר הוגש אם  או לערר, שנקבעה

זמנית הפסקה
הרשיון של

שהוסמך מי או השר רשאי , רשיון לבטל החקלאות שר החליט (א) 4ג.
תקפו את להפסיק בבקשה הערר ועדת ליושבראש לפנות ידיו, על לכך
 ערר הוגש אם  או לערר, שנקבעה התקופה לתום עד הרשיון של

בערר. הועדה להחלטת עד

בתנאים הרשיון, של תקפו את להפסיק רשאי ראש היושב (ב)
. להפסקתו הבקשה את לדחות או תנאים, ללא או לו שייראו

ערר ועדת זה?מינוי חוק לענין שלושה של ערר ועדת יקים החקלאות שר (א) 4ד.

, תשכ"ד ,613 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הגעת ; (1965 בינואר 11) תשכ"ה בשבט ח' ביום בכנסת נתקנל *
.216 עמ'

.87 עמ' , תשט"ז ,207 1ס"ח



הדין סדרי

אחד ולפחות המשפטים, שר שיקבע שופט יתמנה ערר ועדת ראש כיושב
המדינה עובד חבריה בין היה המדינה; עובד יהיה לא הנותרים מחבריה
מועסק הוא אם אלא החקלאות, משרד עובדי עם הנמנים מן יהיה לא
מחקר. או נסיונות עיסוקו ועיקר החקלאות למשרד הכפוף מחקר במוסד

ברשומות. תפורסם ומענה הערר ועדת מינוי על הודעה (ב)

הדין סדרי את הקובעות תקנות להתקין רשאי המשפטים שר (א) 4ה.
פי על אזרחי בדיון שלום משפט בבית החלים הדין סדרי ערר; ועדת לפני
או זה בחוק אחרת הוראה נקבעה שלא ככל יחולו המרצה בדרך בקשה

כאמור. בתקנות

חקירה לועדת הנתונות הסמכויות כל יהיו הערר לוועדת (ב)
חקירה2." ועדות לפקודת 5 בסעיף

6 סעיף לכךתיקון הסמיכו שהשר מי "או יבוא החקלאות" "שר אחרי העיקרי, לחוק 6 בסעיף . 3
ברשומות". בהודעה

אשכול לוי
הממשלה ראש

גבתי חיים
החקלאות שר

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

.152 עמ' כ"א, פרק א', כרך א"י, 2חוקי

הממשלתי,ירושלים המדפיס ע"י הודפס


