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 חוק לתיקון פקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי הים(מס׳ 3),
 תשל״ז-1977 *

ים לתוך מי הים, 1936! (להלן — הפקודה),  1. בסעיף 3 לפקודת שפינתם של שמנ
ש מאות שבעים וחמישה אלף״. ו ״ יבוא ״של  במקום ״מאה וחמישים אלף

 2. בסעיף 3א לפקודה -

״ -בוא ״ליועץ המשפטי לממשלה מל  (1) בסעיף קטן(1), לפני ״למנהל הנ
חו או״;  או לבא״כו

 (2) בסעיף קטן(3), לפני ״מנהל הנמל״ יבוא ״היועץ המשפטי לממשלה
י לחייב את״ יבוא ״היועץ המשפטי לממשלה או  או בא־כוחו או״, ואחרי ״כד

 את בא־כוחו או את״.

 תיקון סעיף 3

 תיקון סעיף 3א

 3, בסעיף 33(2) לפקודה, במקום ״עשרים וחמישה אלף״ יבוא ״ששים ושנים אלף
 וחמש מאות״ ובמקום ״חמישים אלף״ יבוא ״מאה ועשרים וחמישה אלף״,

 4. במקום סעיף 3ג לפקודה יבוא:

 ״דינו של משלט 3ג. שילם אדם את הקנס כאמור בסעיף 3א(2) ואת הסכום הנקוב
 בהודעת החיוב כאמור בסעיף 7א{1), רואים אותו כאילו הודה באשמה

 לפגי בית המשפט, הורשע ונשא את ענשו.״
 הקנס וההוצאות

 ״דינו של מי
 שאינו משלם את
 הקנפ וההוצאות

 במקום סעיף 3ד לפקודה יבוא:

 3ד. (1) לא שילם אדם את הקנס ויחד עמו את הסכום הנקוב בהודעת
 החיוב בהוצאות, או שילם את הקנס אך לא שילם את הסכום הנקוב
 בהודעת החיוב בהוצאות כולו או מקצתו, או שילם את הסכום הנקוב
 בהודעת החיוב אך לא שילם את הקנס - רואים את ההזמנה שנמסרה לו
 כאילו היתה הזמנה למשפט וכתב אישומ שהומצאו ונמסרו לו על פי
 סימן ד׳ וסימן ה׳ של פרק ד׳ לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה־־5()19׳-.

 (2) לא שילם אדם את הקנס ואת הסכום הנקוב בהודעת החיוב
 בהוצאות כאמור בסעיף 7א(1) ובית המשפט הרשיעו על העבירה, יטיל
 עליו בית המשפט קנס לא פחות מסכום הקנס שנקבע לאותה עבירה לפי
 סעיף 3ב, זולת אם הוכיח הנאשם נסיבות מיוחדות שיפורשו בגזר הדיין
 להצדקת הטלת קנם נמוך יותר, ורשאי הוא להטיל עליו הוצאות המשפט

 בסכום שיקבע, בין שהתייצב לדין ובין שנשפט שלא בפניו.״

 6, בסעיף 3ה לפקודה, אחדי ״לתשלומו של הקנס״ יבוא ״או לתשלומן של הוצאות
 הניקוי״.

 תיקון סעיף 3ב

 החלפת סעיף 3ג

 החלפת סעיף 3ד

 תיקון סעיף 3 ח

 » נתקבל בכנסת ביום כ״ד באדר תשל״ז(14 במרס 1977); הצעת החוק ודברי הסבר פורפמו בה-ח 1254, תשל״ו,
 עמי 350.

 1 עייר 1936, תוס׳ 1, עמי 216; סייח תשב״ו, עמ׳ 42; תשלי׳ג, עמי 2.
 2 ם״ח תשכיח, עמי 161.
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 7, בסעיף 5(4) לפקודה, במקום ״עשרים וחמישה אלף״ יבוא ״מאה אלף״. תיקון סעיף 5

 8, במקום סעיף 7 לפקודה יבוא: החלפת סעיף ד

 יחבור. בהוצאות 7. (1) מי שהורשע בעבירה לפי סעיף 3, חייב בתשלום הוצאות
 שהוציא אדם אחר -

 (א) לניקוי הים, החוף וכל אשר זוהם בשמן שנשפך או
 הוזרם אגב ביצוע העבירה;

 (ב) לאיתור השמן שנשפך או הוזרם, למניעת זיהום ממנו
 ולהדברתו, ולצמצום הנזק שגרם.

 (2) בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה על סעיף 3, רשאי בגזר
 הדין, בנוסף לכל עונש שיטיל, לחייב אותו בתשלום ההוצאות כאמור
 בסעיף קטן(1), יהא סכומן אשר יהא, אם הוגשה לו על כך בקשה מאת

 מי שהוציאן.

 (3) החלטה בענין הוצאות לפי סעיף זה, דינה לענין ערעור
 הנאשם ולעניין גביית הסכום שנפסק, כפסק דין של אותו בית משפט

 שניתן בתובענה אזרחית.

 (4) הורשעו בעבירה כאמור בסעיף קטן(1) יותר מאדם אחד,
 רשאי בית המשפט, בהחלטתו לפי סעיף זה, להטיל את ההוצאות על
 כולם יחד, או על מקצתם, או על כל אחד מהם לחוד, הכל כפי שנראה
 לבית המשפט בנסיבות הענין, ורשאי הוא, לענין זה, לקבוע את החלק

 בסכום ההוצאות שתשלומו יוטל על כל אחד מהחייבים.

 (5) לא פסק בית המשפט בבקשה לפי סעיף זה לגופה, לא יגרע
 הדבר מזכותו של מי שהוציא את ההוצאות לתובען בתובענה רגילה.

 7א. (1) נמסרה לאדם הזמנה עם ברירה לשלם קנס כאמור בסעיף
 3א(1), רשאי מי שמסר לו את ההזמנה לצרף להזמנה הודעת חיוב לגבי
 סכום ההוצאות שהוצאו למטרה מהמטרות בסעיף 7 (1); הודעת החיוב

 תפרש את הזכאי לסכום ההוצאות הנקוב בה.

 (2) מי שנמסרה לו הודעת חיוב כאמור בסעיף קטן(1) רשאי,
 תוך שלושים יום מיום המסירה, לשלם בבית המשפט הנקוב בהזמנה, או
 לשלוח אליו בדואר, את הסכום הנקוב בהודעת החיוב, בנוסף על כל
 סכום הקנס שפורט בהזמנה, ואט עשה כן, רואים אותו כאילו הודה
 באשמה לפני בית המשפט, הורשע ונשא את ענשו, והסכום ששולם

 יעמוד לזכותו של הזכאי לו על פי הודעת החיוב.

 7ב. שר המשפטים רשאי לקבוע סדרי דין מיוחדים לענין סעיפים 7
 ו־7א.

 7ג. הוקמה קרן כאמור בסעיף 7ד ישולם לה כל קנס שהוטל בשל עבירה
 לפי פקודה זו.

 ניקוי

 הודעת חיוב
 בהוצאות אגב מתן

 ברירת קנס

 סדרי דין

 יעוד קנסות
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 7ד. (1) שר התחבורה רשאי, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה
 של הכנסת, להתקין תקנות בדבר כינונה של קרן למניעת זיהום הים,

 במסגרת משרד התחבורה.

 (2) מטרת הקרן תהיה לרכז את האמצעים הכספיים ללחימה
 בזיהומי ים, למניעת זיהום הים והחופים, לניקוים ולפיקוח עליהם.

 (3) כספי הקרן ייועדו למטרותיה בלבד, ויוצאו לפי הוראות
 שר התחבורה.

 (4) בנוסף על הכספים שיועמדו לרשות הקרן מתקציב המדינה,
 מקנסות לפי סעיף 7ג, ומאגרות לפי סעיף 7ה, תהיה הקרן רשאי לקבל

 כספים והקצבות מכל אדם לקידום מטרותיה ופעולותיה.

 (5) שר התחבורה יקבע בתקנות, באישור ועדת הפנים ואיכות
 הסביבה של הכנסת, את סדרי פעולתה של הקרן.

 7ה. (1) שר התחבורה רשאי, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה
 של הכנסת, להטיל בתקנות אגרה להגנת איכות הסביבה הימית על בעלי
 כלי שיט או מפעיליהם וכן על בעליהם או מפעיליהם של מיתקנים ביבשה
 או בים שמהם עלול להישפך או להיות מוזרם שמן לתוך כל מים שפקודה

 זו חלה עליהם.

 (2) דרכי קביעת האגרה, סיווגה לפי סוגי כלי השיט או המיתקנים,
 תעסוקתם, מטעניהם, או כל מבחן אחר, דרכי גבייתה, וכל הסדר אחר

 לעני ן האגרה, ייקבעו בתקנות כאמור.

 (3) ההכנסות מהאגרה ישולמו לקרן שהוקמה כאמור בסעיף 7ד.״

 קרן למניעת
 זיהום הים

 אגרה להגנת
 איכות הסביכה

 הימית

 9, במקום סעיף 8 (2) לפקודה יבוא:
 ״(2) קנם והוצאות שהטיל בית המשפט בהליכים נגד בעל כלי שיט
 או קברניטו על עבירה לפי פקודה זו, ושלא שולמו במועד ובדרך שקבע
 בית המשפט, רשאי בית המשפט להורות שהסכום שלא שולם ייגבה בדרך
 של עיקול, תפיסה ומכירה של כלי השיט, תחמושתו, רהיטיו ומכשיריו:
 הוראה זו אינה גורעת מסמכויות אחרות של בית המשפט לענין אכיפת

 התשלום.״

 תיקון סעיף 8

״ ב ק ע ד י י ן ג ק ר ב ח צ  י
 ראש הממשלה שר התחבורה

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה
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 חוק הנוער(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)(תיקון),
 תשל״ז-1977 *

 1. בחוק הנוער(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל״א-1971 * (להלן - החוק העיקרי), תיקון סעיף 13
ף 13 יבוא:  במקום סעי

 ״בתי מעצר 13. (א) לא יוחזק קטין במעצר אלא בבית מעצר נפרד לקטינים או
 לקטינים באגף בבית מעצר כללי, ובלבד שאותו אגף יהיה מופרד לחלוטין, ייועד
 לקטינים בלבד ולא יהיו גישה או •קשר ראיה בינו לבין אגפיו האחרים

 של בית המעצר או שוכניו.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) מותר להחזיק קטין לצורך
 חקירה בלבד בתחנת משטרה, ובלבד שיוחזק בנפרד ולא יהיה מגע בינו
 לבין חשודים או עצירים בגירים! היתה תחנת המשטרה במקום ישוב אשר
 בו או בקרבתו יש בית מעצר לקטינים - אין להלין את הקטין אלא בבית

 המעצר.

 (0 שר הסעד רשאי להכריז על מעון נעול כבית מעצר לקטינים.״

 2, בסעיף 49 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן00 יבוא: תיקון םעיף 49

0 (1) תחילתו של סעיף 13 (א) תהיה ביום שנקבע בצו של 0  ״
 שר הסעד אולם לא יאוחר מיום ט״ו בניסן תש״מ (1 באפריל
 1980), ובלבד שעד למתן צו כאמור לא יוחזק קטין במעצר
 יחד עם אדם שאינו קטין! צו כאמור יכול שיהיה מסווג לפי

 אזורים שיקבע שר הסעד בהסכמת שר המשטרה.

 (2) שר הסעד, באישור ועדת השירותים הציבוריים של
עד האמור בפסקה (1) לקבוע בצו כי  הכנסת, רשאי לפני המו
 תחילתו של סעיף 13 (א) תהיה לאחר המועד האמור, אך לא

 יותר משנתיים אחריו.״

ם ע ר ה ב ש ן מ י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שר הסעד

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום כיה נאדר תשל״ז(15 במרס 1977); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1284, תשל״ז,
 עמי 135.

 1 סיח תשל״א, עמי 134.
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 חוק :?ילווה חסכון, תשל״ז-1977 ״
 ן, בחוק זה -

 (1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מם הכנסה! (להלן - הפקודה),
 אם אין בחוק זה הוראה אחרת;

 (2) ״מעביד״ - כל המשלם הכנסת עבודה או האחראי לתשלומה;
 (3) ״הכנסת עבודה״, למעט -

 (א) תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו בשל החזקת רכב וכן
 שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של עובד;

 (ב) תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו בשל החזקת טלפון במקום
 מגוריו;

 (0 הכנסת עבודה כאמור בסעיף 3 (ט) לפקודה;

 (4) ״התאריך הקובע״ - כ׳ בתשרי תשמ״א (30 בספטמבר 1980).

 2. (א) מעביד יהא חייב למדינה בשנת המס 1977 במילווה חסכון בשיעור של 4.75%
 מסך כל הכנסת עבודה ששילם בשנת המם 1977 (להלן - המילווה).

 (ב) המילווה יחול, על אף האמור בכל דין, גמ על חבר־בני־אדם שדינו לענין
 תשלום מסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים כדין המדינה.

ן זה, ״מוסדות ציבור״ - י מ  3. רשויות מקומיות ומוסדות ציבור פטורים ממילווה; ל
 מוסדות לדת, לתרבות, לחינוך, למדע, לבריאות, לסעד, לספורט או למטרה ציבורית אחרת,
 שאינם מיועדים להפקת רווחים ושקבע אותם לעני ן זח שר האוצר באישור ועדת הכספים

 של הכנסת.

 4. מעביד ישלם לפקיד השומה אח המילווה במועד שנקבע ויגיש לו באותו מועד דין
 וחשבון כפי שנקבע.

 5. מעביד שלא ש׳ילם את המילווה או לא מסד לפקיד השומה דו״ח או מסר דו״ח אך
 לפקיד השומה יש טעמים סבירים להניח שהדו״ח איננו נכון - רשאי פקיד השומה לשום
 לפי מיטב שפיטתו את סכום המילוהז ודין שומה לפי סעיף זה כדין שומה לפי־ סעיף 167

 לפקודה.

 6. (א) המילווה ישא ריבית בשיעור של 3% לשנה החל מיום כ״ג באדר ב׳ תשל״ח
 (1 באפריל 1978).

 (ב) הריבית תהיה פטורה ממס הכנסה,

 ך, (א) בסעיף זה -
 (1) ״מדד יוקר המחיה״ - כמשמעותו בחוק מילוחז בטחון, תשי״ז-1956 2!

 (2) ״מדד יסודי״ - מדד יוקר המחיה שיתפרסם לדצמבר 1977;
 (3) ״מדד חדש״ - מדד יוקר המחיה שיתפרסם לחודש יוני שלפני מועד

 הפרעון.

 • נתקבל בבנסת ביום כ״ו באדר תשל״ז(16 במרס 7דו!1); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו גה״ח 1282, תשל״ז,
 עמ׳ 114.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ס״ח תשל״ו, עמי 164.
 2 ס״ח תשי׳יז, עמי 8.

 ספר החוקים 855, ד,׳ בניסן תשיו׳׳ז, 24.3.1977

 הגדרות

 הטלת המילווה
 ושיעורו

 פטורים

 תשלום המילווה

 שומת המילווה

 המילווה ישא
 ריבית

 המילווה צמוד
 למדד
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 (3) קרן המילווה תהיה צמודה למדד יוקר המחיה; התברר בעת פרעונו של חלק
 פלוני של המילווה כי המדד החדש עולה על המדד היסודי, ייפרע המילווה כשהוא מוגדל

 ב־90% משיעור העליה של המדד החדש.

 8. (א) על סכום מילתה ששילם מעביד עד התאריך הקובע, יינתנו לו תעודות רשומות תעודות מילווה
 על שמו, עד יום כ״ו באדר ב׳ תשמ״א (1 באפריל 1981).

 (ב) התעודות יהיו רק על סכום לירות המתחלק לחמש ללא יתרה.

 (ג) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות את ההוראות
 והתנאים שיחולו על תעודות המילווה, לרבות בדבר הוצאתן ופדיונן, וכן בדבר היתרות

 שסכומן קטן מהערך הנקוב הנמוך ביותר של תעודות המילווה.

 9. (א) תעודות המילווה לא יהיו סחירות ולא יהיו ניתנות להעברה למעט העברות מכוח העבדה ושעבוד
. ן  הדי

 (ב) תעודות המילווה או הזכות לקבלתן לא יהיו ניתנות לשעבוד אלא כבטוחה -

 (!) לחיוב של בעל התעודות או של הזכאי לקבלתן, שהמדינה ערבה לו, או
 לטובת המדינה בעד ערבותה;

 (2) לפרעון הלוואה שניתנה לבעל התעודות או לזכאי לקבלתן במסגרת
 אשראי מוכוון כמשמעותו בסעיף 8 להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים),
 תשל״א—1971«, ושר החקלאות, שר המסחר והתעשיה או שר התיירות, או מי שהם

 או אחד מהם הסמיכו, אישר את השעבוד.

 (ג) (1) שועבדו תעודות המילווה או הזכות לקבלתן, תהיה למי שלטובתו נעשה
 השעבוד זכות עדיפות להיפרע מהתעודות על פני כל נושה אחר, אף שלא נת

.  מלאו תנאי סעיף 4 לחוק המשכון, תשכ׳יז-1967 י

 (2) לבנק ישראל תינתן הודעה על תעודות המילווה ששועבדו או שהזכות
 לקבלתן שועבדה.

 (3) שר האוצר יקבע בתקנות הוראות לענין מתן הודעה לבנק ישראל והרי
 שומים שיעשה בנק ישראל, וכן למי יימסרו תעודות המילווה שהן או הזכות

 לקבלתן שועבדו או דמי פדיונן של תעודות כאמור.

ה ן ן , , י מ  10. נא) 50% מסך כל סכומי המילווה ייפרעו בשלושה שיעורים שנתיים רצופים ושווים פ ה
 ב־1 באוגוסט של כל שנה, החל בשנת 1981, ויתרם בשלושה שיעורים שנתיים רצופים
 ושווים ב־1 באוגוסט של כל שנה החל בשנת המס 1986, והכל בצירוף ריבית כאמור

 בסעיף 6.

, מילווה ששילם מעביד לגבי עסק פלוני בסכום  (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א)
 שאינו עולה על 1,000 לירות ייפדה במלואו ביום א׳ באב תשמ״א (1 באוגוסט 1981).

 3 ק״ת תשל״א, עמי 690.
 י• טייח תשב״ז, עמי 48.
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 11, (א) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות מה יחיה
 דינו של מילווה שלא שולם עד התאריך הקובע! בתקנות אלה ניתן גם לקבוע כי המילווה

 ייהפך למס או שלא ייגבה.

(א) יכול שיהיו כלליות או לסוגים של חייבים במילתה  (ב) תקנות לפי סעיף קטן
 או לפי סכום המילווה.

 1.2. הוראות הפקודה יחולו על המילות; כאילו היה חלק מהמס, והוא במידה שאין בחוק
 זה הוראה אחרת לאותו ענין.

 ביציע ותקנות 13, שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

ב י ץ ו ע ר כ י נ ש ו ה ק ר ב י ן י ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר

ר י צ  א פ ר י מ ק
 נשיא המדינה

 מילויה שלא
 שילט עד

 התאריך הקובע

 חוק בול בטחון(תיקון והארכת תקופת ההיטל)
׳ 13), תשל״ז-1977 • ס  (תיקון מ

 1, בחוק בול בטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל), תשי״ח-1958 !, בסעיפים 6, 9,
׳ תשל״ח (31  10 ו״12, במקום ״י״ב בניסן תשל״ז(31 במרס 1977)״ יבוא ״כ״ב באדר ב

 במרס 1978)״.

 תיקון סעיפים
 6, 9, 10 ו־12

 2. שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להפחית שיעורו של בול בטחון
 על חשבון של צריכת חשמל ביתית אם עלה התעריף לצריכה זו.

 ממכות להפחית

ע ר ב י נ ו ב י ץ ש ו ה ק ר ב י ן י ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר

 א פ ר י מ ק צ יי ר
 נשיא המדינה

 * נתקבל בבנסר, ביום ב-ו באדר תשל׳״ז(18 במרס 1977); הצעת החוק ודברי הסתר פורסמו בה־־ח 1281, תשל״ז,
 עמי 112.

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 131; תשל״ו, עמי 157.

 ספר החוקים 855, ה׳ נגיסז תשל״ז, 24.3,1977
 נדפס בדפוס הממשלה

140 
 המחיר 128 אגורות


