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התשס"ו-2005* ,(88 מס' העונשין (תיקון חוק

יבוא: ואחריו "(א)" יסומן בו האמור ,338 בסעיף התשל"ז-11977, העונשין, בחוק .1

שנים." מאסר ארבע - דינו או בטקס, בחגיגה קטן (א)(5) סעיף לפי עבירה "(ב) העובר

ן ו שר אריאל
הממשלה ראש

לבני פי  צי
המשפטים שרת

קצב משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי ראובן
הכנסת ראש יושב

התשס"ו-2005* ,(2 מס' (תיקון הובלה שירותי חוק

ההגדרה אחרי העיקרי), בסעיף 1, החוק התשנ"ז-11997 (להלן - הובלה, שירותי בחוק .1
יבוא: הובלה" "שירות

תקנות התעבורה, התשכ"א-21961;". ""תקנות התעבורה" -

א'". "בחלק יבוא "המנויות" אחרי העיקרי, בחוק 11(א) בסעיף .2

יבוא: 14 סעיף לפני העיקרי, בחוק ד' בפרק .3
בכתב  "הודעה

שירות מזמין של
הובלה

ובה פרטים בכתב, הודעה למוביל ימסור הובלה שירות (א) מזמין 13א.
חומר הוא המטען ואם ומשקלו,  להוביל מבקש שהוא  המטען סוג לגבי
ובהובלתו בו  הכרוכים הסיכונים וסיווגו, זיהויו לענין פרטים גם  מסוכן,

בו. הטיפול ודרכי

יחולו  על משקל המטען פרטים מסירת לענין (א) הוראות סעיף קטן (ב)  
המזמין. של מסחרי המיועד לשימוש של מטען הובלה שירות מזמין על

המטען  בשטר שמצוין  מי - הובלה" שירות "מזמין זה, בסעיף  (ג)  
ההובלה." שירות כמזמין

האמורים הפרטים  את "יכלול יבוא המטען" "שטר אחרי העיקרי, בחוק  14(ב) בסעיף .4
13א,". בסעיף

- העיקרי בחוק 18(א) בסעיף .5

אחד ואם עשה העונשין), חוק - "(להלן יבוא העונשין)" חוק - "(להלן ברישה, במקום (1)
שעלולות בנסיבות באופן או חומרים מסוכנים, הובלת בעת (3) או (5), ,(1) בפסקאות מהאמור
העונשין"; לחוק 61(א)(4) בסעיף האמור - הקנס דינו בבטיחותו, או לפגוע הציבור את לסכן

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (21 בנובמבר 2005); התשס"ו בחשון י"ט ביום בכנסת  * התקבל
התשס"ה בסיון כ"ב מיום ,85 - הכנסת חוק ובהצעות התשס"א (19 במרס 2001) באדר כ"ד מיום חוק 2989,    

.177 עמ' (29 ביוני 2005),
1 ס"ח התשנ"ז, עמ' 222.

2 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

338 תיקון סעיף

__________
פורסמו בהצעות הסבר ודברי הצעת החוק (21 בנובמבר 2005); התשס"ו בחשון י"ט ביום בכנסת התקבל *

.227 עמ' התשס"ה (25 ביולי 2005), בתמוז י"ח 92, מיום - הכנסת חוק
.750 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;

1 תיקון סעיף

11 תיקון סעיף

13א הוספת סעיף

14 תיקון סעיף

18 תיקון סעיף


