
. 2),תש"ל1970 מס' (תיקון הצומח הגנת חוק

2 סעיף במקוםתיקון ברישה, , העיקרי) החוק  1(להלן תשט"ז1956 הצומח, הגנת לחוק 2 בסעיף .1
. והתפשטותם" "נגעים יבוא נגעים" "התפשטות

כותרת יבוא:שינוי ולפניו 2א1 יסומן העיקרי לחוק 2א בסעיף .האמור 2
2א סעיף והוספת

לויסות "וזמרים
הצמיחה

אריזתם, יבואם, לאסור או להגביל להסדיר, בצו, רשאי, החקלאות שר 2א.
צמחים של הצמיחה לויסות המיועדים המרים של והפצתם מכירתם

". היבול ולויסות

2טז סעיף יבוא;הוספת העיקרי לחוק 2טו סעיף .אחרי 3



גידול "הסדרת
צמחים

גידולם לאסור או להגביל להסדיר, בצו, רשאי, החקלאות שר (א) . 2טז
במידה שיקבע, כפי פלונית לתקופה פלוני באזור מסויימים צמחים של

התפשטותם. או נגעים למנוע כדי בכך צורך שראה

שניתן, מיום יום בתום60 יפקע (א) קטן סעיף לפי צו של תקפו (ב)
לפני הכנסת של הכלכלה ועדת של בהחלטה בוטל לא או אושר לא אם

". במבין יבוא לא הכנסת כנסי שבין שהזמן ובלבד האמורה, התקופה תום

3 סעיף יבוא:תיקון (א) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 3 .בסעיף 4

כדי בכך צורך שראה במידה בצו, רשאי, החקלאות שר "(א)
צמחים של מקרקעין, של בעליהם את לחייב התפשטותם, או נגעים למנוע
לרבות ביעור, פעולות לבצע לוואי, אמצעי ושל צמחים מוצרי של או

והשמדת נגועים, בלתי ובין נגועים בין צמחים, ומוצרי צמחים השמדת
". רכב וכלי מבנים למעט לוואי, אמצעי

11א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 11 סעיף .אחרי 5

שלא"חקירות ולתקופה מיוחד, או כללי בצו להסמיך, רשאי המשטרה שר 11א.
לשם חקירות לערוך ,10 סעיף לפי שנתמנה מפקח חדשים, 12 על תעלה
ומפקח גילוין, לשם או פיו על שהותקנו והתקנות זה חוק על עבירות מניעת
בדרגת משטרה לקצין הנתונות הסמכויות בכל להשתמש רשאי יהא כאמור

". (עדות)2 הפלילית הפרוצדורה לפקודת 2 סעיף לפי ומעלה מפקח

תשכ"ט, ,844 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1970 במרס 16) תש"ל בי באדר ח' ביום בכנסת נתקבל *
. 306 עמ'

.44 עמ' , תשכ"ו ,478 ס"ח ;79 עמ' , תשט"ז ,206 ס"ה 1

.439 עמ' ל"ד, פרק אי כרך א"י, חוקי 2

<



 העיקרי לחוק .בסעיף15 615 סעיף תיקון

מנגעים"; נקיים "ושהיו המלים יימחקו ובסופו (א) יסומן הסעיף (1)

יבוא; (א) קטן סעיף אחרי (2)

(א) קטן סעיף לפי החקלאות שר מהחלטת בפגע עצמו הרואה "(ב)
ועדת לפני לערור רשאי  בכלל פיצויים להעניק שלא החלטה למעט

לו. שנקבע הנזק שווי על 2ד סעיף לענין שנתמנתה ערר

או מקצתו, או כולו הערר, את לקבל רשאית הערר ועדת (ג)
". לדחותו

שזר זלמן שביאור
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

גבתי חיים


