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חוק הגנת הצומח ,התשט"ז1956

הגדרות
 .1בחוק זה
"צמח" לרבות פריו וכל חלק של צמח;
"מוצר צמח" חומר מעובד ובלתי מעובד שמוצאו ,כולו או מקצתו מ הצמח,
למעט
) (1נוזלי ושמני;
) (2מוצרי מזו שעברו תהלי! של עיקור ,פיסטור ,תסיסה או מליחה;
) (3מוצרי מזו שעברו תהלי! תעשייתי אחר שיש בו ,לדעת שר החקלאות
כפי שיקבע בצו ,כדי להשמיד נגעי;
"נגע" גו %חי או צומח ,לרבות חידק ונגי ,%שטבע לעורר מחלות
בצמחי או לגרו לה נזק בכל דר! אחרת;
"אמצעי לווי" כל כלי קיבול או חומר אריזה לצמחי או למוצרי צמחי,
וכ מבנה ,כלי רכב ,מכשיר ,אדמה ,זבל ,חומר כימי או חומר אחר
שנועדו לשמש או ששימשו לגידול צמחי ,לאיסופ ,לקטיפת ,להחסנת,
להובלת או לטיפול אחר בה;
"בעל" לגבי מקרקעי ,צמחי ,מוצרי צמחי ואמצעי לווי לרבות
אד שה ברשותו או בהחזקתו.
"חומר כימי" לרבות מיקרואורגניזמי.
סמכות להתקי
תקנות להגנת
הצומח
)תיקו התש"ל(

 .2שר החקלאות רשאי ,במידה שראה צור! בכ! כדי למנוע נגעי והתפשטות,
להתקי תקנות הבאות
) (1לאסור ,להגביל או להסדיר את טלטול של צמחי ,של מוצרי צמחי,
של נגעי ושל אמצעי לווי;
) (2לאסור ,להגביל או להסדיר את יבוא ואת יצוא של צמחי,
של מוצרי צמחי ,של נגעי ושל אמצעי לווי ,ובכלל זה מת תעודות
בדבר בריאות ומוצא של צמחי ומוצרי צמחי המיועדי ליצוא;
___________________
 .1ס"ח  ,206התשט"ז ,עמ' .79
תיקוני:ס"ח  ,478התשכ"ו ,עמ' ;44
ס"ח  ,587התש"ל ) ,(25.3.1970עמ' ;36
ס"ח  ,1057התשמ"ב ) ,(4.8.1982עמ' .204

) (3לאסור ,להגביל או להסדיר את ייצור של צמחי לריבוי ואת מכירת;
) (4להסדיר את מכירת והפצת של חמרי כימיי שנועדו לביעור
נגעי ,אריזת ויבוא ,לרבות קביעת תקני לחמרי אלה לעני
מכירה והפצה.
חמרי לויסות
הצמיחה
)תיקו התש"ל(

2א .שר החקלאות רשאי ,בצו ,להסדיר ,להגביל או לאסור יבוא ,אריזת,
מכירת והפצת של חמרי המיועדי לוויסות הצמיחה של צמחי ולוויסות
היבול.
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סמכות לבצע
פעולות
לביעור נגעי
)תיקוני:התשכ"ו ,התש"ל(

2א) .1א( שר החקלאות רשאי לבצע ,במדינה כולה או בכל חלק ממנה ,פעולות
לביעור נגעי ,לרבות השמדת של צמחי ושל אמצעי לווי ,בי נגועי
ובי בלתי נגועי )להל פעולות הדברה( ,א ראה צור! בכ! כדי למנוע
התפשטות נגעי ,לאחר שהתייע 0בוועדה מייעצת לפי סעי 9 %לעניני הדברה
)להל ועדת ההדברה(.
)ב( החליט שר החקלאות על פעולות הדברה ,תכי ועדת ההדברה,
בעצמה או על ידי אחר ,ותאשר תכנית לביצוע הפעולות )להל תכנית הדברה(;
הפרטי שייכללו בתכנית ,תנאי ביצועה ודרכי פרסומה ייקבעו בתקנות.
הרכב ועדת
ההדברה
)תיקו התשכ"ו(

2ב .ועדת ההדברה תהיה מורכבת מנציגי ציבור ומעובדי המדינה ,שימונו
על ידי שר החקלאות ,ובלבד שיהיו בה נציג אחד לפחות של שר הבריאות,
אחד של רשות שמורות הטבע ואחד של רשות הגני הלאומיי ,ולפחות שליש
מחבריה יהיו נציגי ציבור.
הסמכה לביצוע
פעולות
ההדברה
)תיקו התשכ"ו(

2ג .שר החקלאות רשאי ,בהתא לתכנית הדברה ,להסמי! אד ,בתנאי שיקבע,
לבצע פעולות הדברה )להל בעל הסמכה(.
ועדת ערר
)תיקו התשכ"ו(

2ד) .א( הרואה עצמו נפגע מביצוע תכנית הדברה ,רשאי לערור עליה ,תו!
 14יו מיו פרסומה ,לפני ועדת ערר של שלושה :אחד המכה או הכשיר
לכה כשופט בית משפט שלו ,והוא יתמנה על ידי שר המשפטי יהיה יושב ראש
הועדה ,ושניי שימנה שר החקלאות כשאחד מה לפחות לא יהיה עובד מדינה.
)ב( ועדת הערר רשאית לקבל את הערר ,כולו או מקצתו ,ולהכניס
שינויי בתכנית ההדברה בתנאי וסייגי הנראי לה דרושי לביצוע
החלטתה; שר המשפטי רשאי להתקי תקנות הקובעות את סדר הדי לפני
הועדה.
בקשת בעל שטח
רצו לבצע בעצמו
)תיקו התשכ"ו(

2ה) .א( מקרקעי ששטח אינו פחות מ  300דונ רצופי ,רשאי בעליה,
לרבות הזכאי לקבל בשדה את התוצרת החקלאית שלה ,תו! עשרה ימי מיו
פרסו תכנית הדברה המתייחסת לאותו שטח ,לבקש מועדת ההדברה להרשות
לו לבצע בו ,בעצמו או על ידי שלוחיו ,את הפעולות לביעור נגעי,
בהתא לתכנית ההדברה.
)ב( ועדת ההדברה רשאית לאשר את הבקשה בתנאי וסייגי שתראה
או ללא תנאי וסייגי ,או לדחותה.
)ג( ועדת ההדברה תודיע את החלטתה לשר החקלאות ,למבקש ולבעל
ההסמכה.
ערר בעל שטח
רצו
)תיקו התשכ"ו(

2ו .מי שבקשתו לפי סעי2 %ה נדחתה ,כולה או מקצתה ,או מבקש הרואה
את עצמו נפגע על ידי תנאי או סייגי שנקבעו על ידי ועדת ההדברה
לפי אותו סעי ,%רשאי לערור על החלטת הועדה לפני ועדת הערר תו! עשרה
ימי מהיו שהודעה לו ההחלטה.
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פעולות ביעור
בשטחי בטחו
)תיקו התשכ"ו(

2ז .הסמכת בעל הסמכה לביעור נגעי משטחי המוחזקי על ידי צבא הגנה
לישראל או על ידי מערכת הבטחו או המשמשי אות )בסעי %זה שטחי בטחו(
וכל הפועלי מטע בעל הסמכה בשטחי כאמור ,וכ קביעת המועדי לביצוע
פעולות הביעור בה ,יהיו טעונות אישור של שר הבטחו או של מי שהסמי!
לכ! בהודעה ברשומות.
הודעה על מועדי
ביצוע
)תיקו התשכ"ו(

2ח) .א( על מועדי ביצוע של פעולות לפי תכנית הדברה תפורס הודעה
בשני עתוני יומיי הנקראי באזור פעולות ההדברה וברדיו ותימסר
הודעה לרשויות המקומיות הנוגעות בדבר; תכנית שהשר משוכנע שיש לבצעה
באורח דחו ,%או שינויי בלתי צפויי בתכנית שחלו בסמו! למועד שבהודעה,
אפשר לבצע בלי פרסו על כ! בעתוני ובלי הודעה לרשויות המקומיות.
)ב( מקו שחומר ההדברה אינו עשוי לגרו נזק לבריאותו של
אד ,או לבריאות של בהמה או של עו ,%רשאי שר החקלאות לפטור מחובת
מסירת כל הודעה ,א הוא משוכנע שהדבר דרוש לביצועה היעיל של תכנית
ההדברה.
אישור הוצאות
)תיקו התשכ"ו(

2ט) .א( תו!  60יו לאחר ביצוע תכנית ההדברה יגיש המבצע לועדת ההדברה
פירוט מלא על הוצאותיו בצורה שתורה ועדת ההדברה )להל הוצאות ביצוע(.
)ב( ועדת ההדברה רשאית לאשר הוצאות ביצוע סבירות שהוגשו
לה ,או להשמיט או להפחית מה כל סכו שהוצא לדעתה שלא לצור! הביצוע
או שהוא מוגז.
הטלת הוצאות על
בעלי מקרקעי
)תיקו התשכ"ו(

2י) .א( מקרקעי שנעשתה בה פעולה לפי תכנית הדברה ,או כל מקרקעי
אחרי שהפעולה סייעה למניעת או להדברת של נגעי בתוכ ישא בהוצאות
בעל המקרקעי ,לרבות הזכאי לקבל בשדה את התוצרת החקלאית של אות
מקרקעי.
)ב( בוצעה תכנית ההדברה על ידי בעל הסמכה ,יקבע שר החקלאות
את שיעור ההשתתפות לפי הוצאות הביצוע שאושרו על ידי ועדת ההדברה.
)ג( שר החקלאות יקבע לגבי כל תכנית הדברה את המבחני ואת
השיטות שלפיה ייקבע שיעור ההשתתפות בהוצאות ביצוע התכנית על ידי
מי שחייב לשאת בה.
)ד( הרואה עצמו נפגע מהשיעור שנקבע להשתתפותו בהוצאות הביצוע,
רשאי לערור לפני ועדת הערר תו! שבעה ימי מהיו שהודע לו השיעור.
דרישת תשלו
)תיקו התשכ"ו(

2יא) .א( מנהל האג %להגנת הצומח במשרד החקלאות או מי שנתמנה לעני
סעי %זה על ידי שר החקלאות )להל המנהל( ימסור לחייב בהוצאות ההדברה
דרישת תשלו ,ובה יפרש את הסכו המגיע ממנו לפי קביעת שר החקלאות,
את המועד לתשלו ואת שמו ומענו של הזכאי לקבל אותו; מסירת דרישת
תשלו כאמור היא תנאי מוקד לגביית הוצאות הדברה לפי תכנית הדברה.
)ב( תוכ דרישת התשלו והדרכי והמועדי למסירתה ייקבעו
בתקנות.
הוצאה לפועל
)תיקו התשכ"ו(

2יב .די דרישת תשלו ,בכל הנוגע להוצאה לפועל ,לזכות הערעור ולכל
דבר אחר ,כדי פסק די של בית משפט בתביעה אזרחית לתשלו הסכו
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הנקוב בדרישת התשלו ,אלא שהגשת ערעור תעכב את ההוצאה
לפועל; הוגש הערעור לבית משפט מחוזי לא תהיה החלטתו ניתנת לערעור
נוס.%
קיזוז
)תיקו התשכ"ו(

2יג) .א( בלי לגרוע מזכות של המדינה או בעל הסמכה לגבות את המגיע
לה על פי דרישת תשלו בכל דר! אחרת ,מותר לקזז את המגיע כאמור
כנגד כספי המגיעי מהמדינה או מבעל הסמכה לבעל המקרקעי או לזכאי
לקבל בשדה תוצרת חקלאית ,הכל לפי העני.
)ב( משאי עוד ערעור על דרישת תשלו ,רשאי המנהל ג למסור
למועצה לייצור ולשיווק תוצרת חקלאית או למועצה לשיווק תוצרת חקלאית
שהוקמה כדי או שנתאגדה על פי די הודעה המחייבת אותה להעביר
את הסכומי הנקובי בדרישת התשלו למי שה מגיעי על פיה ,הכל במידה
שמגיעי כספי מאותה מועצה לחייב על פי דרישת התשלו או שיגיעו
לה ממנה בעתיד; למועצה שהוקמה או נתאגדה כאמור ייקרא להל "מועצת שיווק".
ניכוי על ידי
מועצת שיווק
)תיקו התשכ"ו(

2יד) .א( רשאי שר החקלאות ,בהודעה ברשומות ,להתיר לבעל הסמכה שהוא
מועצת שיווק המחלקת בי היצרני את פדיו התוצרת ששיווקה בעצמה
או על ידי אחרי )להל קבלני שיווק( לנכות את הוצאות ההדברה בשיעורי
שנקבעו לפי סעי2 %י מסכומי הפדיו המגיעי ליצרני שבשטח ,או בשטחי
סמוכי לשטח ,נעשתה פעולת ההדברה.
)ב( מועצה שניכתה הוצאות ההדברה כאמור תמסור ,בתו! חשבו
התשלו או בנפרד ,הודעה ליצרני או לקבלני השיווק שיודיעו על כ!
ליצרני.
)ג( די הודעת ניכוי שנמסרה ליצר על ידי המועצה או על ידי
קבל שיווק כדי דרישת תשלו שנמסרה על ידי המנהל לפי סעי2 %יא.
)ד( לעני סעי %זה ,די גו %המסונ %לקבל שיווק ,או מי שפועל
מטע קבל לשיווק תוצרת חקלאית )להל קבל משנה( ,כדי קבל שיווק.
)ה( בערעור על ניכוי הוצאות הדברה על ידי מועצת השיווק
תהיה היא המשיבה ,ובערעור כאמור על ידי קבל שיווק יהיו שניה,
המועצה והקבל ,המשיבי; ובערעור על קבל משנה שלושת :המועצה,
קבל השיווק וקבל המשנה.
מועצת שיווק
כבעל הסמכה
)תיקו התשכ"ו(

2טו .שר החקלאות רשאי להסמי! מועצת שיווק להיות בעל הסמכה ,ומשעשה
כ יהיה להסמכה תוק %א %א הדי שעל פיו הוקמה מועצת השיווק ,או
מסמכי ההתאגדות שלה ,לא הקנו לה סמכות לכ! ,ועל א %כל האמור בה.
הסדרת גידול
צמחי
)תיקו התש"ל(

2טז) .א( שר החקלאות רשאי ,בצו ,להסדיר ,להגביל או לאסור גידול של
צמחי מסויימי באזור פלוני לתקופה פלונית כפי שיקבע ,במידה שראה
צור! בכ! כדי למנוע נגעי או התפשטות.
)ב( תקפו של צו לפי סעי %קט )א( יפקע בתו  60יו מיו שנית
א לא אושר או לא בוטל בהחלטה של ועדת הכלכלה של הכנסת לפני תו
התקופה האמורה ,ובלבד שהזמ שבי כנסי הכנסת לא יבוא במני.
סמכות לחייב
ביעור נגעי
)תיקו התש"ל(

) .3א( שר החקלאות רשאי ,בצו ,במידה שראה צור! בכ! כדי למנוע נגעי
או התפשטות ,לחייב את בעליה של מקרקעי ,של צמחי או של מוצרי צמחי
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ושל אמצעי לוואי ,לבצע פעולות ביעור ,לרבות השמדת צמחי ומוצרי צמחי,
בי נגועי ובי בלתי נגועי ,והשמדת אמצעי לוואי ,למעט מבני וכלי רכב.
)ב( צו כאמור יכול שיהא כללי או אישי.
רשיו לביעור
נגעי
) .4א( שר החקלאות רשאי ,בתקנות ,לאסור על התעסקות בביעור נגעי
בלי רשיו ולקבוע תנאי למת הרשיו ולאופ השימוש בו.
)ב( הוראה זו אינה חלה על חקלאי המבערי נגעי לצרכי משקיה
כשה מבערי אות בתחו ישוב ,בי בנפרד ובי במשות.%
ביטוח חובה
)תיקו התשכ"ו(

 .5שר החקלאות רשאי ,בתקנות ,לחייב בעלי רשיו לביעור נגעי ,וועדת
ההדברה רשאית בתכנית הדברה לחייב בעלי הסמכה ,לבטח את עצמ ואת
המועסקי על ידיה ,לטובת ולטובת כל צד שלישי ,מפני כל נזק או
הפסד עקב פעולה לביעור נגעי ,ורשאי שר החקלאות לקבוע בתקנות את
דר! הביטוח ואת היקפו.
אישור מכשירי
ושיטות עבודה
 .6שר החקלאות רשאי ,בתקנות ,לאסור ,בביעור נגעי בחמרי כימיי,
את השימוש במכשירי ובשיטות עבודה שאי עליה אישור מטע רשות שיקבע.
הסדר השימוש
בחמרי כימיי
 .7ראה שר החקלאות שחמרי כימיי מסויימי לביעור נגעי יש בה
סכנה לאד ,לבעלי חיי או לצמחי ,רשאי הוא ,בתקנות ,לאסור ,להגביל
או להסדיר את השימוש בחמרי אלה לעני חוק זה.
אגרות
 .8שר החקלאות רשאי להתקי תקנות בדבר אגרות בעד שירות הנית על
ידי עובד הציבור עקב הוראות לפי חוק זה ,לרבות מת רשיונות ,היתרי
ואישורי ובעד בקשות למת שירות כאמור.
ועדות מייעצות
 .9שר החקלאות ימנה לעני חוק זה ועדות מייעצות מורכבות מנציגי
הציבור ומעובדי המדינה ,ולא יתקי תקנות לפי חוק זה אלא לאחר התייעצות
בועדה מייעצת שנתמנתה כאמור.
מינוי מפקחי
על הצמח
 .10שר החקלאות ימנה מפקחי לעני חוק זה )להל מפקח על הצמח(.
זכות כניסה
)תיקו התשכ"ו(

) .11א( מפקח על הצמח רשאי להיכנס בכל שעה סבירה לכל מקו ,למעט
בית מגורי ,ולעלות על כל כלי רכב ולערו! בה חיפוש א נראה לו
לעשות כ! לש ביצוע תפקידו.
)ב( מבצע תכנית הדברה והמועסקי על ידיו יהיו רשאי להיכנס
בכל עת סבירה לכל מקו ,למעט בית מגורי ,כדי לעשות בו כל פעולה
הדרושה בביצוע התכנית או כדי לפקח או כדי לערו! בקורת על הביצוע.
)ג( לא יהיה אד אחראי בנזיקי על מעשה שעשה לביצוע פעולה
לפי חוק זה ושהיה דרוש לביצוע הפעולה ובלבד שנקט אמצעי סבירי
למניעת הנזיקי; אול שר החקלאות רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לפצות,
או להורות לבעל הסמכה שיפצה ,את הנפגע על הנזק שנגר לו עקב ביצוע
תכנית הדברה ,כולו או מקצתו ,ולקבוע את שיעור הפיצוי.
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חקירות
)תיקו התש"ל(

11א .שר המשטרה רשאי להסמי! ,בצו כללי או מיוחד ,ולתקופה שלא תעלה
על  12חדשי ,מפקח שנתמנה לפי סעי ,10 %לערו! חקירות לש מניעת
עבירות על חוק זה והתקנות שהותקנו על פיו או לש גילוי ,ומפקח
כאמור יהא רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצי משטרה בדרגת
מפקח ומעלה לפי סעי 2 %לפקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(.
זכות בדיקה
 .12מפקח על הצמח רשאי ,א נראה לו לעשות כ לש ביצוע תפקידו,
לבדוק צמחי ,מוצרי צמחי ואמצעי לוואי ולקחת דוגמאות מה ,ללא
תשלו פיצויי ,לבדק במעבדה או לנהוג בה בדר! אחרת.
ביצוע עלידי
מפקח
 .13חייב אד ,על פי חוק זה או תקנה לפיו ,לבצע פעולה ולא ביצעה
תו! המועד שנקבע לכ! ,רשאי מפקח על הצמח לבצע אותה פעולה על חשבו
האד.
זכות תפיסה
)תיקו התשכ"ו(

) .14א( היה למפקח על הצמח יסוד סביר להניח שנעברה עבירה על הוראת
חוק זה או על תקנה לפיו בצמחי ,במוצרי צמחי ,בנגעי ,בחמרי כימיי
שנועדו לביעור נגעי ,בכלי קיבול וחמרי אריזה או באמצעי לוואי
למעט מבני וכלי רכב או שה עשויי להקל על גילוי עבירה כאמור,
או לשמש הוכחה במשפט עליה ,רשאי הוא לתפס.
)ב( דבר שנתפס כאמור יוחזק עד שבית המשפט יחליט מה ייעשה
בו או עד שיוחזר למי שנתפס ממנו.
)ג( נתפס דבר כאמור ולדעת שר החקלאות יש בו משו סכנה להתפשטות
נגעי ,רשאי הוא להורות על השמדתו של הדבר ללא תשלו פיצויי ,או
על טיפול בו בכל דר! אחרת על חשבו הבעל.
סמכות לשל
פיצויי
)תיקו התש"ל(

) .15א( שר החקלאות רשאי להעניק פיצויי בעד צמחי ,מוצרי צמחי
או אמצעי לוואי שהושמדו כדי לפי חוק זה.
)ב( הרואה עצמו נפגע מהחלטת שר החקלאות לפי סעי %קט )א(
למעט החלטה שלא להעניק פיצויי בכלל רשאי לערור לפני ועדת ערר
שנתמנתה לעני סעי2 %ד על שווי הנזק שנקבע לו.
)ג( ועדת הערר רשאית לקבל את הערר ,כולו או מקצתו ,או לדחותו.
עבירות ועונשי
)תיקו התשכ"ו(

 .16העובר על הוראת חוק זה ,לרבות תקנה לפיו ,וכ המפריע למפקח
על הצמח או המונע בעדו מלבצע את תפקידו או המפריע לבעל ההסמכה למלא
תפקידיו בהתא להוראות חוק זה ,דינו מאסר שנתיי או קנס אלפיי
לירות.
די המדינה
)תיקו התשכ"ו(

16א.חוק זה יחול על המדינה כבעל מקרקעי או כזכאי לקבל בשדה תוצרת
חקלאית ,כמו על כל בעל מקרקעי או זכאי כאמור.

מסירת צווי
 .17מסירתו של צו אישי תהא מסירה כדי א נשלח בדואר לאד אשר לו
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נועד לפי מע מקו מגוריו הרגיל או מקו מגוריו האחרו או מקו עסקיו
הרגיל או מקו עסקיו האחרו ,או הוצג במקו בולט על פני המקרקעי
שהצו נוגע לה ,או שבה נמצא הדבר שעליו נית הצו.
ביטול
 .18פקודת ההגנה על הצומח בטלה.
ביצוע
 .19שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי לאצול מסמכויותיו
לפי חוק זה ,חו 0מ הסמכות להתקי תקנות ולית צווי כלליי.
קדיש לוז
שר החקלאות

דוד ב גוריו
ראש הממשלה
יצחק ב צבי
נשיא המדינה
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