
התשמ"ז1987* , (2 (מס' הנמלים פקודת לתיקון חוק

50 סעיף תיקון הפקודד#)  (להלן 1 התשל''א1971 חדש], [נוסח הנמלים לפקודת 50 בסעיף .1
"כאמור יבוא לירות" 500" ובמקום יימחקו,  לירות" 250" המלים ברישה, (1)

; " התשל"ז21977 העונשין, לחוק (2) (א) 61 בסעיף

תימחק.  (7) פסקה (2)

51 סעיף :תיקון יבוא ובסופו יימחקו,  לירות" 500" המלים לפקודה, 51 בסעיף . 2

מכל להשתמט כדי מהנמל השיט כלי את השיט כלי של קברניטו "הוציא
אחת שנה מאסר  דינו לתשלום, ערובה נתן ולא 40 בסעיף כאמור תשלום

כאמור". תשלום לכל בנוסף קנס, או

52 סעיף יימחקו.תיקון  לירות" 500" המלים לפקודה, 52 בסעיף .3

53 סעיף יימחקו.תיקון  לירות" 500" המלים לפקודה, 53 בסעיף .4

54 סעיף :הוספת יבוא לפקודה 53 סעיף אחרי . 5

עונשים המפר"הטלת או עונש בה נקבע שלא זו פקודה מהוראות הוראה המפר .54

חדשים ששה מאסר  דינו מכוחה, שהותקנו התקנות מהוראות הוראה
התשל"ז1977, העונשין, לחוק (2) (א) 61 בסעיף כאמור קנס או
הקנס כפל או שנה מאסר  שלאחריה בעבירה או שניה ובעבירה

האמור."

55 סעיף ובעבירהתיקון לירות 250 קנס או חדשים שלושה "מאסר במקום לפקודה, (א) 55 בסעיף .6

"מאסר יבוא לירות'' 500 קנס או חדשים ששה מאסר  שלאחריה בעבירה או שניה
אחת". שנה

57 סעיף :החלפת יבוא לפקודה 57 סעיף במקום .7

או"כופר שלפיה, התקנות או זו פקודה לפי עבירה אדם עבר (א) . 57

לממשלה המשפטי היועץ באישור הנמלים, על הממונה רשאי בה, נחשד
יעלה שלא כסף כופר מידו לקחת אדם, אותו של ובהסכמתו כוחו בא או
; עבירה אותה בשל להטילו שמותר ביותר הגבוה הקנס כפל על

העבירה. לענין משפטי הליך כל יופסק כן, משעשה

בשל כסף כופר לקבל אין אדם, על אישום כתב הוגש (ב)
הליכי עיכוב על לממשלה המשפטי היועץ הודיע לא עוד כל העבירה

המשפט.

,1663 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ., (1987 ביוני 22) התשמ"ז בסיון כ"ה ביום בכנסת נתקבל *
. 148 עמ' התשמ"ד,

.360 עמ' התשל''ג, ס''ח ;443 עמ' ,20 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1
226. עמ' , התשל"ז ס''ח 2



כאמור ועבירות קנס עבירות על יחולו לא זה סעיף הוראות (ג)
".55 בסעיף

הרצוג חיים
המדינה נשיא
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הממשלה ראש

קורסי חיים


