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 החוק

העיקרי( 
)(1

)(2

בסעיף קטן )ג( ,במקום פסקה ) (3יבוא:
") (3סגירתו של מפעל המתנהל ללא רשיון /כשדרוש רשיון להנהלתו
לפי חוק זה או כשהורשע בעליו על עבירה לפי חוק זה ,וכן הפסקתו
של שירות ברפיקוח הנעשה ללא רשיון ,כשדרוש רשיון לעשייתו לפי
חוק זה או כשהורשע עושה השירות על עבירה לפי חוק זהי"
אחרי סעיף קטן )ג( יווסף:
")ג (1במקרה שהוגש נגד בעל מפעל כתב אישום לבית המשפט
המחוזי ,תהא סמכותו של אב ביתדין למניעת הפקעת שערים וספסרות
לסגור מפעל לתקופה שלא תעלה על שלושה ימים ,על פי סעיף 8א
לחוק למניעת הפקעת שערים וספסרות )שיפוט( ,תשי"א ,21951נתונה
גם לשופט בית משפט מחוזי".
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.בסעיף ) 42א( לחוק העיקרי ,בסופו ,יווסף "או צו לפי פסקה ) (3לסעיף ) 5ג(".
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בסעיף ) 44ג( לחוק העיקרי ,במקום "לפי סעיף ) 5א(" יבוא "לפי סעיף ) 4א(".

.בסעיף  9לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן )ב( יווסף:
")ג( נגרם הפסד למפעל או לעושה שירות על ידי ביצועו של צו
על פי סעיף זה ,ישולם ההפסד מאוצר המדינה; לא קיבל השר ,שעל
ידיו ניתן הצו ,את התביעה לתשלום ההפסד ,כולה או מקצתה ,יכריע
בית המשפט".
בסעיף  18לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן )ג( יווסף:
")ד( עברו תשעה חדשים מיום מתן הצו האישי והיה הרואה עצמו
נפגע על ידיו סבור שחלפו הנסיבות שהצדיקו מתן צו אישי לפי חוק זה,
רשאי הוא לפנות לשר שנתן את הצו ,בבקשה לבטלו או לשנותו ,ודין
סירובו של השר ,בכל הנוגע לזכות הערר ,כדין צו אישי לפי חוק זה.
)ה( הוגש ערר על סירובו של השר וועדת העררים אישרה את
המשך קיומו של הצו ,עם שינויים או בלי שינויים ,לא ייזקק השר לכל
בקשה נוספת ,לפי סעיף זה אלא כתום שלושה חדשים מיום החלטת ועדת
העררים ".
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