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חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו ,התשי"ד19542,1
הגדרות
 .1בחוק זה
"צמח" כולל כל חלק של צמח ,לרבות פריו ,וכ שימורי צמחי ומוצרי
המופקי מצמחי ,ששר החקלאות הכריז עליה ,באכרזה שפורסמה ברשומות,
כצמח לעני חוק זה;
"מבקר" אד ששר החקלאות מינהו מבקר לעני חוק זה;
"מנהל" אד ששר המסחר והתעשיה מינהו ,במינוי שפורס ברשומות ,מנהל
שירות הבקורת לעני חוק זה.
איסור יצוא
ללא בדיקה
) .2א( לא ייצא אד צמחי אלא א הגיש תחילה לבדיקה למבקר והמבקר
אישר בכתב ככשרי ליצוא וארוזי כהלכה ,הכל בהתא לתקנות שהותקנו
לפי חוק זה ,וא מילא אחרי התנאי שהמבקר התנה בכתב האישור.
)ב( המבקש לייצא צמחי ,או בא כוחו ,רשאי להיות נוכח בשעת
בדיקת.
)ג( סירב מבקר לאשר צמחי ככשרי ליצוא וארוזי כהלכה ,ית
למבקש תעודה המפרשת את נימוקי הסירוב.
)ד( מבקר רשאי לפקח על הקטי" ,הקציר והאיסו" של צמחי המיועדי
ליצוא ,על מיונ ,אריזת ,חיטויי ,החסנת ,הובלת ,שימור וייצור,
להיכנס לכל מקו שבו נמצאי צמחי כאלה כדי לעשות פעולה שהוא מוסמ$
לה ,ולתת לכל אד הממונה על הטיפול בה כל הוראה שמגמתה קיו חוק
זה והתקנות שהותקנו לפיו.
פטור מבדיקה
)תיקוני:
התשכ"ו,
התשכ"ח(

2א) .א( רשאי שר המסחר והתעשיה ,או מי שהשר הסמיכו לכ ,$להתיר ,לפי
שיקול דעתו ,יצוא שימורי צמחי ומוצרי המופקי מצמחי )להל –
שימורי( ,א" א לא הוגשו לבדיקה כאמור בסעי"  ,2ובלבד שהוכח ,להנחת דעתו,
כי בידי יצר השימורי אמצעי בדיקה נאותי כדי לבדוק א השימורי
כשרי ליצוא בהתא לתקנות שהותקנו על פי סעי" .6
___________________
 .1ס"ח  ,157התשי"ד ) ,(8.7.1954עמ' .137
תיקוני:ס"ח  ,478התשכ"ו ) ,(29.6.1966עמ' ;43
ס"ח  ,525התשכ"ח ) ,(4.4.1968עמ' ;56
ס"ח  ,1882התשס"ג ) ,(29.12.2002עמ' ;159
ס"ח  ,1892התשס"ג ) ,(1.6.2003עמ' ] 454התשס"ג )מס' .[(2
 .2סמכויות שר החקלאות בדבר שימורי צמחי ומוצרי המופקי מצמחי הועברו
לשר המסחר והתעשיה )י"פ  ,511התשי"ז עמ' .(273

)ב( היתר לפי סעי" קט )א( יכול שיהיה כללי או מוגבל לעיסקת יצוא
אחת או עיסקאות יצוא אחדות או לסוגי שימורי ,ויכול הוא להיות מותנה
בתנאי; ובלבד שא היה ההיתר כללי או לסוגי שימורי ,תיער $מזמ
לזמ ג בדיקה כאמור בסעי"  2על א" מת ההיתר.
ערר על
החלטת מבקר
) .3א( שר המסחר והתעשיה ימנה ,במינוי שיפורס ברשומות ,ועדת ערר
של שלושה לעני חוק זה.
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)ב( סירב מבקר לאשר צמחי ככשרי ליצוא וארוזי כהלכה ,או
התנה באישור תנאי הנראי למבקש כבלתי מוצדקי ,רשאי המבקש לערור
על החלטת המבקר לפני המנהל ,אשר יחליט בערר תו $ארבעי ושמונה שעות
מזמ הגשתו.
)ג( דחה המנהל ערר שהוגש לפניו לפי סעי" קט )ב( ,יעבירנו
מיד לועדת הערר וההחלטה תהיה סופית.
)ד( לא החליטה ועדת הערר תו $שבעה ימי מיו שהוגש הערר
לפני המנהל ,רואי כאילו זכה העורר בעררו.
)ה( העורר זכאי להיות נוכח בשמיעת הערר בועדה ,בי בעצמו
ובי על ידי בא כוח.
)ו( ועדת ערר קובעת בעצמה את סדרי דיוניה ועבודתה.
ועדות מייעצות
) .4א( שר המסחר והתעשיה ימנה לצור $חוק זה ,ועדות מייעצות לצמחי
שאינ פרי הדר; בכל ועדה יהיו אנשי מציבור יצרני הצמחי ומשווקיה
ומעובדי המדינה.
)ב( ועדה מייעצת יכולה להיות כללית או מיוחדת לסוג מסויי
של צמחי.
ועדה מייעצת
לפרי הדר
]תיקוני:
התשס"ג,
התשס"ג )מס'[(2

) .5א( תוק ועדה מייעצת לפרי הדר של שלושה חברי שימנה שר המסחר
והתעשיה ושלושה חברי שתמנה מועצת הצמחי שהוקמה על פי חוק מועצת
הצמחי )ייצור ושיווק( ,התשל"ג ) 1973להל בסעי" זה הועדה(.
)ב( ישיבות הועדה יזומנו על ידי היושב ראש ששר המסחר והתעשיה
ימנהו מבי חברי הועדה שנתמנו על ידיו.
)ג( היושב ראש ושלושה חברי אחרי יהיו מני חוקי לישיבות
הועדה; לא היה מני חוקי תידחה הישיבה ליו אחר ,ותהיה חוקית בכל
מספר חברי שהוא ,נוס" על היושב ראש.
)ד( הועדה תחליט ברוב דעות המצביעי; היו הדעות שקולות תהיה
ליושב ראש זכות דעה מכרעת .חבר הועדה שהצביע במיעוט רשאי להביא
את דעתו לפני שר המסחר והתעשיה.
)ה( שאר סדרי עבודתה תקבע הועדה באישור שר המסחר והתעשיה.
תקנות
) .6א( שר המסחר והתעשיה רשאי ,לאחר התייעצות בועדה מייעצת שנתמנתה
לפי סעי"  ,4להתקי תקנות לפיקוח על צמחי המיועדי ליצוא שאינ
פרי הדר ,בי דר $כלל ובי לגבי סוג מסוגי צמחי כאלה ,לרבות תקנות
) (1הקובעות טיב וסגולותיה של צמחי הכשרי ליצוא;
) (2הקובעות שיטה והסדר לקטי" ,לקציר ולאיסו" של הצמחי ,מיונ,
אריזת ,חיטוי ,החסנת ,הובלת ,שימור ,ייצור והטיפול בה ובאריזת;
) (3הקובעות את טיב של חמרי האריזה לצמחי וצורת;
) (4האוסרות על אד להיות עוסק או עובד באריזת הצמחי שלא ברשיו,
המתנות את קבלת הרשיו במבח ,והקובעות את אופ המבח ואת
התנאי לקבלת הרשיו וכ לשלילתו;
) (5המסדירות את הפיקוח על עבודת של אורזי הצמחי;
) (6הקובעות את שיטות הבדיקה של הצמחי וסדריה;
) (7האוסרות או המגבילות את יצוא הצמחי בעונות מסויימות;
) (8האוסרות או המגבילות יצוא צמחי שמקור אזור מסויי ,או
שטח גידול מסויי ,וכ ביצוע פעולות הנעשות במיוחד בצמחי המיועדי ליצוא;
) (9האוסרות או המגבילות יצוא צמחי בר;
) (10הקובעות תנאי לשמירה על בריאות הצמחי בשדות ,בבתי אריזה,
במחסני ,בבתי חרושת ובכלי הובלה ,והמטילות חובה לחיטוי הצמחי
וחמרי אריזת ,ונקיטת אמצעי אחרי להגנת מפני מחלות וקלקולי;
) (11הקובעות את המקומות ,הזמני והאופ שבה יוגשו הצמחי לבדיקה לפני מבקר;
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) (12הקובעות את הזמ בו יוצאו הצמחי ממקו הבדיקה ע סיומה
ומה שייעשה בה א לא הוצאו בזמ הקבוע ,לרבות מכירת וביעור
וחיוב בעל הצמחי בהוצאות הכרוכות בכ;$
) (13הקובעות את דרכי בדיקת מחדש ואריזת מחדש של צמחי וסדריה;
) (14הקובעות מבחני הבשלה של צמחי;
) (15המשחררות מהוראות חוק זה ,כול או מקצת ,צמחי שהטיפול
בה הוא לש נסיו;
) (16המטילות אגרות על בדיקת צמחי ,החסנת במקו הבדיקה,
אריזת מחדש ובמבחני הבשלת;
) (17הקובעות את סמכויותיה של המבקרי בביצוע התקנות.
)ב( שר המסחר והתעשיה רשאי להתקי תקנות כאמור בסעי" קט )א(
לגבי פרי הדר המיועד ליצוא ,לאחר שעיי בהמלצות הועדה המייעצת לפרי הדר
שהוקמה לפי סעי" )5א( ובדיעות המיעוט בעני זה שהובאו לפניו לפי סעי" )5ד(.
עבירות
 .7אד שעשה אחד מאלה
) (1עבר על הוראה מהוראות חוק זה ,או על תקנה מהתקנות שהותקנו
לפיו ,או על תנאי שהותנה בכתב אישור;
) (2לא מילא אחרי הוראות מבקר שניתנו לפי סעי" )2ד(;
) (3הפריע למבקר במילוי תפקידו ,דינו מאסר עד ששה חדשי או קנס עד
מאה וחמישי לירות או שני העונשי כאחד.
תחולה
 .8שר המסחר והתעשיה רשאי להכריז בצו ,כי הוראות חוק זה והתקנות
שהותקנו לפיו ,כול או מקצת ,לא יחולו על יצוא צמחי ,או סוג מסוגיה,
למדינות שפורטו בצו.
ביצוע
 .9שר המסחר והתעשיה ממונה על ביצוע חוק זה.
ביטול ותיאו
) .10א( החיקוקי שלהל בטלי:
) (1הסעיפי הקטני )ד א'() ,ה() ,ז() ,ח() ,ט() ,ט א'() ,ט ב'() ,י() ,יא() ,יג(,
)יד( ו )יט( של סעי"  ,11וכ הסעיפי  23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,17והסעי" הקט
)ה( של סעי"  29לפקודת הפיקוח על פרי ההדר;1940 ,
) (2תקנות הפיקוח על פרי ההדר )ועדת בוררי( ,התש"ט .1949
)ב( לא תהיה סמכות למועצת הפיקוח על פרי הדר ,שהוקמה על פי
פקודת הפיקוח על פרי ההדר ,1940 ,להתקי תקנות לפי הסעיפי הקטני
)ב() ,ג() ,ד() ,ו( ו )יב( של סעי"  11לאותה פקודה ,לגבי פרי הדר המיועד ליצוא.
פר נפתלי
שר החקלאות

משה שרת
ראש הממשלה
יצחק ב צבי
נשיא המדינה
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