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דבר "השמדת
עבירה שנעשתה

לגביו

התקנות או השלישי הפרק מהוראות הוראה על עבירה אדם עבר (א) . 43א1

סעיף לפי שהוקמה קנסות ועדת רשאית לפיו, שניתנו ההוראות או שהותקנו
בצו האדם, את לחייב שלום, משפט בית שופט הוא שלה שהיושבראש 43ב

הדברים את בו, שייקבע ובאופן בצו שייקבע מועד בתוך להשמיד, סילוק,
לעבירה פלילית מאחריות לפטור בדי הצו בקיום אין עבירה; נעברה שלגביהם

שנעברה.

המועד בתום המועצה, רשאית בו, שחוייב סילוק צו אדם קיים לא (ב)

חשבונו. על הצו את לבצע הצו, לביצוע שנקבע

בקיומו, שחוייב מי על להטיל, הקנסות ועדת רשאית סילוק, צו ניתן (ג)

חוק  (להלן התשל"ז21977 העונשין, לחוק 61(ג) בסעיף כאמור קנס
הדברים את לאחר העכיר או אדם מכר הצו; בוצע לא שבו יום לכל העונשין),
כאמור קנס עליו להטיל הקנסות ועדת רשאית סילוק, צו ניתן שלגביהם

העונשין. לחוק 63 או 61(א)(1) בסעיפים

עבירה בשל 43ב(ז) בסעיף כאמור אישום כתב אדם נגד הוגש (1) (ד)

כאמור, עבירה בשל זיכוי על ערר הוגש או (א), קטן בסעיף כאמור

למתן עד לאסור, הענין, לפי הערר, ועדת או הקנסות, ועדת רשאית
שצו דברים של טלטולם את או לאחר העברתם את אחרת, החלטה

פעולה). מניעת צו  (להלן עליהם לחול עשוי הסילוק

ובלבד אחד צד במעמד אף שיינתן יכול פעולה מניעת צו (2)

יתקיים כאמור דיון בנוכחותו: מחדש, דיון לבקש רשאי שהנפגע
האפשרי. בהקדם

ועדת או הקנסות ועדת רשאית פעולה, מניעת צו אדם הפר (3)

63 או 61(א)(1) בסעיפים כאמור קנס עליו להטיל הענין, לפי ערר,

העונשין. לחוק

חלוטה, בהחלטה הקנסות ועדת וקבעה פעולה מניעת צו ניתן (4)

הצו, ניתן שבגינה העבירה את עבר לא שהאדם הערר, ועדת או
הצו. לו שגרם הנזק מלוא על המועצה אותו תפצה

וקבעה סילוק צו שקיים מי ואולם סילוק, צו של ביצועו יעוכב לא (ה)
אותו תפצה הסילוק, צו ניתן שבגינה העבירה את עבר לא כי הערר ועדת

הצו". לו שגרם הנזק מלוא על המועצה

ובמקום סילוק'/ צו תיתן "ולא יבוא קנס" תטיל "לא המלים אחרי לחוק, 43ג בסעיף . 2

"לנאשם". יבוא "לנקנט"

43ג סעיף תיקון

יימחקו.  קנסות" "לענין המלים (א), קטן בסעיף העיקרי, לחוק 43ד. בסעיף . 43ד3 סעיף תיקון

"בדבר ובמקום החלטה", "דין יבוא השוליים כותרת במקום העיקרי, לחוק 43ז בסעיף .4

ערר". עליה הוגש "שלא יבוא ערר" עליו הוגש שלא בקנס חיוב
43ז סעיף תיקון
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חוק תיקון
הפירות מועצת
ושיווק) (ייצור

 התשל"ג31973 ושיווק), (ייצור הסירות מועצת לחוק 47 בסעיף .5

"חלוט": יבוא בו" "שחוייב במקום (ב), קטן בסעיף (1)

הנזק "מלוא יבוא הצו" מחמת שסבל הממשי "הנזק במקום (ד), קטן בסעיף (2)
הצו": לו שגרם

יבוא: (ה) קטן סעיף במקום (3)

בקיומו, שחוייב מי על להטיל, הקנסות ועדת רשאית סילוק, צו ניתן "(ה)

חוק  (להלן התשל"ז1977 העונשין, לחוק 61(ג< בסעיף כאמור קנס

הדברים את לאחר העביר או אדם מכר הצו; בוצע לא שבו יום לכל העונשין),
כאמור קנס עליו להטיל הקנסות ועדת רשאית סילוק, צו ניתן שלגביהם

העונשין. לחוק 63 או 61(א)(1) בסעיפים

עליו להטיל הקנסות ועדת רשאית (ג), קטן סעיף לפי איסור צו אדם הפר (ו)

". העונשין לחוק 63 או 61(א)(1) בסעיפים כאמור קנס

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

איתן רפאל

החקלאות שר


