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התחילה, ואולם יום ערב לקוחותיו שהיו לקוחות לגבי גם לחוק זה (2)2 העיקרי כנוסחו בסעיף
התחילה. מיום ימים 60 תהיה בתום לקוחות אותם לגבי האמור הסעיף תחילת הוראות

יחולו, זה, לחוק ו–(3) (2)3 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף ו–(3) הוראות סעיף 4(ג)(2) (ב)   
4(ג)(2) סעיף הוראות לפי התחילה יום רישיון ערב של בעל בהחזקתו שהיו ערך ניירות לגבי
בעל  על חלה אם ואולם התחילה; מיום 120 ימים בתום התחילה, יום ערב כנוסחו (3) או
כנוסחו 4(ג)(2) סעיף לפי הוראות עיוורת לנאמנות הערך ניירות את חובה להעביר הרישיון

7 ימים מתום 120  בתוך כאמור עיוורת לנאמנות להעבירם הוא רשאי זה, לחוק (1)3 בסעיף
האמורים. הימים

שעסק מי זה, לחוק (1)5 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף הוראות סעיף 8(א)(5) אף על (ג)   
לפחות רצופות שנתיים מהן רישיון יועץ במשך שלוש שנים, בעל בהיותו השקעות כיועץ
כאמור תיקים מנהל רישיון קבלת לצורך התמחות מחובת פטור התחילה, יום לפני בתכוף

באותו סעיף.

מי שביום לחוק זה, (1)17 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף הוראות סעיף 27(ג1) אף על (ד)   
ידווח התחילה,  יום  ערב כנוסחו העיקרי החוק הוראות לפי רישיון בעל  היה התחילה 
60 ימים מיום  בתוך רישיון, כבעל עיסוקו על כתובת מקום העיקרי, בחוק כהגדרתה לרשות,

התחילה.

ן שרו  אריאל
הממשלה ראש

נתניהו ן  מי  בני
האוצר שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי  ראובן
הכנסת ראש יושב

התשס"ה―2005* ,(2 מס' (תיקון הים ממקורות יבשתיים זיהום מניעת חוק

העיקרי),  החוק - (להלן התשמ"ח-11988  יבשתיים, ממקורות הים זיהום מניעת בחוק .1
- 1 בסעיף

"השר לאיכות הסביבה"; "שר הפנים" יבוא בהגדרה "השר", במקום (1)

יבוא: "השר" ההגדרה אחרי (2)

;";3 סעיף הוראות לפי למתן היתרים שמונתה הוועדה - ""הוועדה"

תימחק. שיט" - כלי "ולמעט במילים החל הסיפה יבשתי", בהגדרה "מקור (3)

"ובהתאם  ובמקום יימחקו, - לים," לסלקם "במטרה המילים העיקרי, בחוק  2 בסעיף .2
לתנאיו". "ובהתאם לפיו" יבוא ותקנות שהותקנו זה חוק להוראות

- העיקרי בחוק 3 בסעיף .3

"השר"; יבוא הפנים" "שר במקום (א)(1), קטן בסעיף (1)

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2005 ביוני   7) התשס"ה באייר כ"ט ביום בכנסת התקבל  * 

.514 עמ' התשס"ד (21 ביוני 2004), בתמוז ב' מיום  ,110 ― חוק  
.118 עמ' התשס"ג, ס"ח התשמ"ח, עמ' 118;  1

1 תיקון סעיף

2 תיקון סעיף

3 תיקון סעיף
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או שתנאים מוקדמים "ובלבד יבוא בהיתר" שתנאים "ובלבד במקום קטן (ג), בסעיף (2)
3א(ב),". בסעיף בהיתר, כאמור תנאים

בחוק העיקרי יבוא: 3 סעיף אחרי .4
להטלת "היתר

להזרמת או פסולת
שפכים

או להזרמת שפכים פסולת היתר להטלת לתת הוועדה רשאית (א)  3א.
זה. חוק להוראות לפי בהתאם יבשתי לים, ממקור

שיש  בתנאים מוקדמים מתן ההיתר להתנות את הוועדה רשאית (ב)  
בהיתר תנאים. לקבוע וכן ההיתר מתן לקיימם לפני

ההיתר  לבעל שנתנה לאחר עת, בכל היתר לבטל רשאית הוועדה (ג)  
מאלה: אחד התקיים כי מצאה אם טענותיו, את להשמיע הזדמנות

זה חוק מההוראות לפי הוראה אחר קיים ההיתר לא בעל (1)
ההיתר; מתנאי תנאי או

ההיתר מתן  בעת בידיה  היה שלא מידע לידיעתה  הובא  (2)
את נותנת היתה  לא עת באותה לה ידוע היה אילו  ואשר

ההיתר."

בחוק העיקרי יבוא: 6 סעיף במקום .5
מהקנס"עונשין שלושה קנס פי או מאסר שנה דינו - אחד מאלה, העושה (א) .6

חוק  - זה  (בחוק  התשל"ז-21977  העונשין, בחוק 61(א)(4) בסעיף הקבוע
כאמור: קנס חודשים או ברשלנות, דינו - מאסר שישה עשה כן העונשין);

בלא יבשתי, ממקור לים, שפכים או פסולת מזרים או מטיל (1)
;2 סעיף להוראות בניגוד לתנאיו, בניגוד או היתר

8א(א). סעיף הוראות לפי לו שניתן צו מבצע אינו (2)

לים, דינו  חמור נזק ונגרם בסעיף קטן (א) כאמור עבירה נעברה (ב)   
האמור הקנס כפל או קטן כאמור באותו סעיף מאסר - העבירה עובר של

קטן. סעיף באותו

בהתאם  לים שפכים הזרמת או פסולת הטלת על אדם דיווח לא (ג)  
העונשין. בחוק 61(א)(3) קנס כקבוע בסעיף דינו - ,4 סעיף להוראות

חוק  לפי המשפט רשאי, נוסף על כל עונש הקבוע לעבירה בית (ד)  
בחוק 61(ג) בסעיף כקבוע קנס הנידון על להטיל נמשכת, עבירה שהיא זה,
שנקבעה הזמן לתקופת  מעבר העבירה נמשכת שבו יום לכל  העונשין,
בכתב התראה - "התראה" זה, לענין מסירתה; עם ושתחילתה בהתראה

לענין זה. הסמיכו ממי שהשר

דינו - תאגיד, בידי לפי סעיף זה עבירה נעברה (ה)  

הקנס כפל - ו–(ד) (ג) (א), קטנים סעיפים לפי עבירות לענין (1)
קטנים; סעיפים באותם האמור

הקנס מן וחצי אחד  פי  - (ב)  קטן  סעיף  לפי  עבירה  לענין (2)
קטן. סעיף באותו האמור

טובת הנאה  ממנה כתוצאה והשיג זה חוק לפי עבירה אדם עבר (ו)   
עונש על כל נוסף עליו, המשפט להטיל רשאי בית לאחר, או רווח, לעצמו או

כאמור." שהשיג הרווח או ההנאה טובת בשיעור קנס אחר, __________
ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  2

3א הוספת סעיף

6 החלפת סעיף
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בחוק העיקרי יבוא: 6 סעיף אחרי .6
נושא "אחריות
בתאגיד משרה

למניעת שניתן כל ולעשות  לפקח  חייב  בתאגיד  משרה  נושא (א) 6א.
הוראה המפר  מעובדיו; עובד בידי או התאגיד בידי זה חוק על עבירות 
זה, סעיף העונשין; לענין בחוק 61(א)(4) בסעיף הקבוע הקנס כפל - דינו זו,
או פקיד מוגבל, שותף למעט שותף בתאגיד, פעיל מנהל - "נושא משרה"

העבירה. בוצעה שבו התחום על התאגיד מטעם האחראי

מעובדיו,  עובד בידי או תאגיד בידי זה חוק על עבירה נעברה (ב)  
(א), אלא קטן סעיף לפי את חובתו בתאגיד הפר משרה נושא כי חזקה היא

האמורה. חובתו את כדי למלא כל שניתן עשה כי הוכיח כן אם

[נוסח משולב],שיעור קנסות הפלילי הדין בחוק סדר 221(ב) הוראות סעיף על אף 6ב.
שר המשפטים,  רשאי הפלילי), הדין סדר חוק זה - התשמ"ב-31982 (בחוק
בסעיף הקבוע  הקנס סכום  על העולה קנס שיעור לקבוע  השר, בהסכמת 
חוזרת, קנס לעבירת וכן קנס, כעבירת שנקבעה זה חוק לפי לעבירה האמור
ובנסיבות העבירה בסוג בהתחשב אדם, אותו שעבר נוספת או נמשכת
הקנס מסכום אחוזים עשרה על יעלה לא הקנס שסכום ובלבד ביצועה,

עבירה." לאותה הקבוע המרבי

בטל. - העיקרי בחוק 7 סעיף .7

- העיקרי בחוק 8 בסעיף .8

"לו נזק"; יבוא לנכסיו" "נזק בפסקה (1)(א), במקום  (1)

תימחק. המילה "הפנים" - בפסקה (2),  (2)

בחוק העיקרי יבוא: 8 סעיף אחרי .9
להפסקה, "צו

או  למניעה
זיהום  לצמצום

הים

פסולת הוטלה  כי זה,  לענין הסמיך שהוא מי או השר  נוכח (א)  8א.
וטרם לתנאיו, בניגוד או היתר יבשתי, בלא ממקור לים שפכים הוזרמו או
שפכים יוזרמו או פסולת שתוטל סביר יסוד קיים כי או אישום, כתב הוגש
השפכים, הזרים את או את הפסולת מי שהטיל על לצוות רשאי הוא כאמור,
לעשות עומד הוא כי סביר יסוד שקיים  מי  על או בעקיפין, או במישרין
השפכים הזרמת או הפסולת הטלת את למנוע או לצמצם להפסיק, כן,
תקופת ובתוך בצו שייקבע באופן הכל הענין, לפי שזוהם, את ולנקות לים
במידת לדרוש, הוא ורשאי מסירתו, ממועד ושתחילתה בצו שתיקבע הזמן

לקדמותו. המצב את להחזיר לנסיבות, ובהתאם האפשר

מי  או השר רשאי זה, לפי סעיף שניתן הוראות צו קיים שלא מי (ב)  
מי יהיה כן, משעשה הצו; את הנדרש לפי לבצע זה לענין הסמיך שהוא
ההוצאות כפל בתשלום חייב הצו, הוראות  אחר מילא לא אך שנצטווה
סעיף לפי שהוצאו הוצאות של גבייתן על ;10 כאמור בסעיף שהוצאו לקרן

(גביה)4. המסים פקודת תחול זה

לו  קטן (ב), יהיו בסעיף כאמור צו ביצוע לענין מי שהשר הסמיך (ג)  
ו–(ג). 5(ב) בסעיף מפקח כאמור סמכויות

הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין  יחולו לפי חוק זה צו מסירת על (ד)   
המחויבים. בשינויים מסמכים, המצאת בדבר הפלילי

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  3

.1399 (א) (ע) 1374, עמ' ב', כרך א"י, חוקי  4

סעיפים הוספת
ו–6ב 6א

7 ביטול סעיף

8 תיקון סעיף

סעיפים הוספת
ו–8ג 8ב 8א,
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צו לביטול בקשה
בית ידי  על

המשפט

רשאי 8א סעיף לפי הוראות נפגע על ידי צו שהוצא הרואה עצמו (א) 8ב.
לביטולו. בקשה הצו, נושא בעבירה לדון המוסמך המשפט לבית להגיש,

קטן (א), אינה מתלה  סעיף הוראות לפי צו, הגשת בקשה לביטול (ב)   
בית החליט אחרת; המשפט  בית החליט  לא  עוד כל הצו,  של תוקפו את
במעמד תידון הבקשה אחד, צד במעמד הצו של תוקפו להתלות את המשפט

ההחלטה. ימים מיום שבעה מתום יאוחר ולא בהקדם האפשרי, הצדדים

לשנותו. או לאשרו הצו, את לבטל רשאי המשפט בית (ג)

בית  סמכויות
משפט

רשאי זה, חוק לפי עבירה בשל קובלנה או אישום כתב הוגשו (א) 8ג.
ככל סעד אחר, וכל תעשה אל צו עשה, צו ליתן תובע, משפט, לבקשת בית
כדי והכל 8א, לפי סעיף צו לרבות לביצוע בנסיבות שלפניו, שיראה לנכון

יבשתיים. הים ממקורות זיהום את או למנוע לצמצם להפסיק,

לאחר שנתן  (א), אלא משפט כאמור בסעיף קטן יצווה בית לא (ב)   
בבקשה לדיון הנאשם התייצב לא טענותיו; את להשמיע הזדמנות לנאשם

בהעדרו. בבקשה להחליט המשפט בית רשאי כדין, שהוזמן אף על

שיורה  לתקופה יהיה (א) קטן בסעיף כאמור שניתן צו של תוקפו (ג)  
ההליכים. לגמר עד שיהיה ויכול המשפט בית

לעיון  בבקשה המשפט לבית  לפנות רשאים תובע  או נאשם (ד)  
עובדות נתגלו (א), אם קטן בסעיף כאמור בקשה שנתן בענין בהחלטה חוזר
של הקודמת החלטתו את לשנות עשוי והדבר הנסיבות השתנו או חדשות

המשפט. בית

כאמור  בקשה בענין החלטה על לערור רשאים תובע או נאשם (ה)  
המשפט בית לעיון חוזר; בבקשה המשפט בית החלטת או על (א) קטן בסעיף

אחד. בשופט בערר ידון שלערעור

נימוקיהם  תמצית את בכתב, יכילו יוגשו או ערר חוזר לעיון בקשה (ו)  
בענין. שניתנו קודמות החלטות של העתקים להם ויצורפו

את  לבטל לשנות או לקיים, המשפט בית רשאי ובערר בעיון חוזר (ז)  
לתת או עוררים, שעליה או חוזר לעיון הבקשה הוגשה שלגביה ההחלטה

במקומה. אחרת החלטה

אחד מאלה: כל - "תובע" זה, בסעיף (ח) 

הפלילי; הדין סדר בחוק 12 תובע כמשמעותו בסעיף (1)

".8 קובל כאמור בסעיף (2)

- העיקרי בחוק 9 בסעיף .10

"וניקוי"; יבוא "ניקוי" במקום השוליים, בכותרת (1)

לקדמותו"; המצב "ולהשבת יבוא בסופו 9(א)(1), בסעיף (2)

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (3)

כל עונש נוסף על זה רשאי, אדם בעבירה על חוק בית המשפט שהרשיע "(א1)
האמצעים לנקוט את לחייבו (א), קטן בסעיף כאמור ההוצאות ונוסף על שיטיל

- כדי הדרושים

9 תיקון סעיף
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הזרמת או הפסולת  הטלת המשך את למנוע או לצמצם להפסיק,  (1)
לים; השפכים

ביצוע העבירה; עקב ניזוק או זוהם אשר וכל הים לנקות את (2)

לקדמותו." המצב את להחזיר (3)

בחוק העיקרי יבוא: 9 סעיף אחרי .11
למניעת  "היטל

הים זיהום
ואיכות הפנים ועדת ובאישור  האוצר שר בהסכמת  השר, (א) 9א.
היתר על בעל שיוטל הים, זיהום למניעת היטל יקבע של הכנסת, הסביבה

.10 בסעיף כאמור וישולם לקרן זה חוק לפי

שיעור  את השאר, בין השר, יקבע (א)  קטן סעיף לפי בתקנות (ב)  
ייקבע בהתאם ההיטל תשלומו; שיעור ואת דרכי הצמדתו אופן ההיטל, את
ההטלה ונסיבות כמויותיהם השפכים, או הפסולת סוגי ובהן מידה לאמות

מיקומה. לרבות ההזרמה, או

על גביית ההיטל תחול פקודת המסים (גביה)." (ג)

 22 פרט אחרי הראשונה, בתוספת מינהליים, התש"ס-52000, לענינים משפט בחוק בתי .12
יבוא:

- הסביבה איכות .23"

יבשתיים, ממקורות הים זיהום מניעת לחוק 3א סעיף לפי רשות של החלטה (1)
התשמ"ח-61988;".

ן שרו  אריאל
הממשלה ראש

ן שמחו  שלום
האוצר שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי  ראובן
הכנסת ראש יושב

__________
.332 עמ' התשס"ה, ס"ח התש"ס, עמ' 190;  5

.511 עמ' התשס"ה, ס"ח התשמ"ח, עמ' 118;  6

9א הוספת סעיף

בתי חוק תיקון
לענינים משפט

13 מס' - מינהליים


