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 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס׳ 20), ד.תש״2000-0*

 1. בחוק ההוצאה לפועל, ד,תשב״ז-1967' (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 5א

 (ו) בסעיף קטן(ב) -

 בלי לחשוף את מקור המידע״.

 נתקבל בכנסת ביום א׳ באב התש״ס (2 באוגוסט 2000)-, תצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2868, מיום כ׳ באדר ב׳ התש״ס (27 במרס 2000), עמי 356.

 סייח התשכ״ז, עמי 178; התשנ״ט, עמי 138.

 תיקון סעיף 5א

 (א) בפסקה (1), המילים ״שמלאו לו 21 שנים״ - יימחקו;

 (ב) אחרי פסקה (1) יבוא:

 ץוא) הועדה מצאה בי סגולות אופיו ואישיותו, וידיעותיו הלשוניות,
 מתאימות לתפקיד על פי מבחנים ובדיקות שקבעה הועדה בהתייעצות

 עם נציבות שירות המדינה:״;

 (ג) אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) הוא בעל תעודת בגרות ישראלית, או תעודה אחרת שמשרד החינוך
 והתרבות אישר כי היא שוות ערך לתעודת בגרות.״

 (2) אחרי סעיף קטן(ד) יבוא:

 ״(ה) לא יינתן אישור לאדם אלא אם כן הוא ממלא אחר התנאים ועומד
 בדרישות שקבע שר המשפטים לענין עשיית ביטוח או מתן ערבות בנקאית,

 לשם כיסוי נזקים העלולים להיגרם על ידו במהלך ביצוע תפקידו.״

 תיקון סעיף 5ב 2. אחרי סעיף 5ב לחוק העיקרי יבוא:

 ״בעל אישור 5בו. בעל אישור, אשר טרם חלפה חצי שנה מיום שניתן לו אישור

ש לראשונה (בסעיף זה - בעל אישור חדש), יצא לביצוע כל תפקיד שיוטל י  ח

 עליו בחברת בעל תפקיד נוסף אשר אינו בעל אישור חדש.״

 בסעיף 7א לחוק העיקרי - תיקון סעיף 7א 3.

 (ו) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(או) לשכת ההוצאה לפועל לא תקבל בקשה שלא צורפו לה הצהרה מנומקת
 הנתמכת במסמכים כאמור בסעיף קטן(אץו) או שלא צורף לה כתב ויתור על

 סודיות באמור בסעיף קטן(אץ2);״;

 (2) בסעיף קטן(ג) -

 (א) במקום ״לקבל את בקשת״ יבוא "להיעתר לבקשת״;

 (ב) הםיפה החל במילים ״ואולם בקשה״ - תימחק;

 (3) אחרי סעיף קטן(ה) יבוא:

 ״(ו) חייב, שניתן לגביו צו תשלומים לפי סעיף זה, וחל שינוי ביכולתו לפרוע
 את החוב בתשלומים שנקבעו, רשאי להגיש לראש ההוצאה לפועל בקשה

 לשינוי צו התשלומים, ויחולו הוראות סעיף זה.״

 תיקון סעיף 7ב 4. בסעיף 7ב(ד) לחוק העיקרי, בסופו יבוא ״ואולם אם מצא שיש לחייב נכס שניתן

 לגבות ממנו את החוב, רשאי הוא להביא לידיעת הזוכה את דבר קיומו של הנכם ופרטיו,
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 5. בסעיף 8 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(ג) יבוא: תיקון סעיף 8

 ״(ד) שר המשפטים רשאי לקבוע בצו הליכים אשר יינקטו על ירי הלשכה על פי
 בקשת הזוכה בלבד: בצו כאמור לא ייקבעו בקשות להליכים לפי סעיפים וו, 14, 15,

 9 ו, 25, 27, 48, 53, 59, ו6 עד 64, 67, 69ג, 69יב, 70, 74 והליכים לפי פרק ז׳3.״

 6. בסעיף 14 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 14

 (ו) במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) היה לראש ההוצאה לפועל יסוד להניח שהחייב עומד לצאת את הארץ
 בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו, רשאי הוא לצוות על עיכוב
 יציאתו מן הארץ ועל הפקדת דרכונו או תעודת המסע שלו: ואולם אם נתן ראש
 ההוצאה לפועל צו תשלומים לפי סעיפים 7א, 69(ב) או 69א והחייב מקיים את
 הוראות הצו, לא יצווה ראש ההוצאה לפועל על עיכוב יציאתו של החייב, אלא
 אם כן שוכנע כי יציאתו של החייב מן הארץ עלולה לסכל את ביצוע פסק

 הדין.״

 (2) אחרי סעיף קטן(ג) יבוא:

 ״(גו) ראש ההוצאה לפועל רשאי לבטל צו שנתן לפי הוראות סעיף קטן(א),
 מיוזמתו או על פי בקשת החייב, אם מצא כי יציאתו של החייב מהארץ היא
 למטרה מוצדקת, ורשאי הוא להתנות את הביטול במתן ערובה באמור בסעיף

 קטן(ג)."

 7. בסעיף ו2(א) לחוק העיקרי, ברישה, במקום ״על פי בקשת הזוכה רשאי ראש ההוצאה תיקון סעיף 21
 לפועל״ יבוא ״ראש ההוצאה לפועל רשאי״.

 8. בסעיף 27(א) לחוק העיקרי, בסיפה, במקום ״לתקופה שלא תעלה על 14 ימים״ יבוא תיקון סעיף 27
 ״לתקופה שלא תעלה על 30 ימים״.

 9. אחרי סעיף 49 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 49א

 ״תשלום לעד 49א. (א) הוגשה בקשה לפי פרק זה לעיקול נכסי חייב הנמצאים בידי

 צד שלישי, ומתקיימים בצד השלישי התנאים שנקבעו לפי סעיף זה, ישלם
 מבקש העיקול לצד האמור, תשלום בהתאם להוראות סעיף זה.

 (ב) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
 רשאי לקבוע את התנאים לזכאותו של הצד השלישי לתשלום ואת גובה

 התשלום, ובין השאר לקבוע כי התנאים לזכאות הם -

 (1) קבלת במות מזערית של צווי עיקול בפרק זמן שקבע-,

 (2) הפעלת מערבת ממוחשבת, לרבות לקבלת הצווים
 ולמשלוח התשובות.

 (ג) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
 רשאי לקבוע הסדרים לתשלום ולדרכי גבייתו, לרבות בדרך של קיזוז

 במשמעותו בסעיף 53 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל״ג-21973.

 השלישי

 2 סייח התשל״ג, עמי 118; התשמ״א, עמי 306.
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 (ד) תקנות לפי סעיף זה יבול שיותקנו בהדרגה.

 (ה) הוראות סעיף 9(ב) יחולו לענין תשלום לפי סעיף זה.״

 תיקון סעיף 69ג 10. בסעיף 69ג(ב) לחוק העיקרי, במקום ״ראש ההוצאה לפועל ידחה על הסף״ יבוא

 ״לשבת ההוצאה לפועל לא תקבל״.

 תיקון סעיף 86 11. בסעיף 88(א) לחוק העיקרי, בפסקה (9), אחרי ״ביטול הליכים״ יבוא ״וגניזת תיקים״

 ובסופה יבוא ״או בשל יתרת חוב מזערית״.

 תחילה ותחולה 12. (א) תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.

 (ב) הוראות סעיף 5א(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף ו לחוק זה, לא יחולו על מי

 שערב תחילתו של חוק זה היה בעל תפקיד.

ן לי י  אהוד ברק יוסף בי
 ראש הממשלה שר המשפטים

 משה קצב אברהם בורג
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

* 2000  חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס׳ 8 ו), התש״ם-

(להלן - הפקודה), בפרק בי, אחרי  הוספת סימן ביו 1. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חרש], התשל״ב-ו97וי

 סימן ב׳ יבוא:

 ״סימן ביו: החזקה בהפרדה

 הגדרות 9וא. בסימן זה -

 ״אסיר בהפרדה״ - אסיר המוחזק בנפרד מכלל האסירים באחד מאלה -

 (ו) בתא כשהוא לבדו;

 (2) בתא עם אסיר או אסירים אחרים, שגם לגביהם יש צורך
 בהחזקה בהפרדה;

 ״בית המשפט״ - בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא בית הסוהר
 שבו מוחזק האסיר בהפרדה.

 מטרות ההפרדה 9וב. ניתן להחזיק אסיר בהפרדה אם ההפרדה נדרשת לאחד מאלה -

 (1) ביטחון המדינה:

 (2) ביטחון בית הסוהר;

 (3) שמירה על שלומם או על בריאותם של האסיר או של
 אסירים אחרים:

 (4) מניעת פגיעה ממשית במשמעת ובאורח החיים התקין של
 בית הסוהר,

 והכל כשלא ניתן להשיג את מטרת ההפרדה בדרך אחרת.

 בפרק ב׳

 נתקבל בכנסת ביום א׳ באב התש״ס (2 באוגוסט 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2847, מיום ג׳ באדר א׳ התש״ס (9 בפברואר 2000), עמי 236.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמי 459; התשנ״ה, עמי 196.
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 9וג. (א) שוכנע סוהר בכיר כי נתקיימה לגבי אסיר אחת מהעילות
 המפורטות בסעיף 9וב, רשאי הוא להורות על החזקתו של האסיר בהפרדה
 לתקופה שאינה עולה על 48 שעות, ורשאי מנהל בית הסוהר, אם שוכנע
 כאמור, להאריך את תקופת ההפרדה מעת לעת לתקופות נוספות שלא
 יעלו על 48 שעות כל אחת, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 14

 ימים.

 (ב) סוהר שהנציב הסמיך לכך ושדרגתו אינה פחותה מדרגת תת־
 גונדר (בסימן זה - סוהר מוסמך), רשאי להורות על אלה:

 (ו) החזקת אסיר בהפרדה בתא לבדו לתקופה העולה על 14
 הימים ושאינה עולה על חודש, ורשאי הוא להאריך את
 התקופה מעת לעת לתקופות נוספות שלא יעלו על חודש כל

 אחת, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על חצי שנה:

 (2) החזקת אסיר בהפרדה בתא עם אסיר או אסירים אחרים
 לתקופה העולה על 14 ימים ושאינה עולה על שני חודשים,
 ורשאי הוא להאריך את התקופה מעת לעת לתקופות נוספות
 שלא יעלו על שני חודשים כל אחת, ובלבד שסך כל התקופות
 לא יעלה על 12 חודשים; החזקת אסיר לתקופה העולה על

 שישה חודשים טעונה אישור הנציב.

 (ג) לא יורה סוהר מוסמך כאמור בסעיף קטן(ב), אלא לאחר שנועץ
 בגורמים המקצועיים, שנקבעו בתקנות באישור ועדת הפנים ואיכות

 הסביבה של הכנסת.

 (ד) הורה סוהר מוסמך על הארכת תקופת ההפרדה לפי הוראות
 סעיף קטן(ב), ידון מחדש, בבל עת, בצורך בהמשך ההפרדה, על פי בקשת

 מנהל בית הסוהר או האסיר מנימוקים שלא היו בפני הסוהר המוסמך.

 19ד. (א) החלטת מנהל בית הסוהר על הארכת תקופת החזקת אסיר
 בהפרדה לאחר חלוף 96 השעות הראשונות להחזקתו בהפרדה, ובן החלטה
 של סוהר מוסמך על המשך החזקתו של אסיר בהפרדה לתקופה העולה על
 14 הימים הראשונים, לא תינתן בטרם יתאפשר לאסיר בהפרדה להשמיע
 את השגותיו בעל פה, לפני מנהל בית הסוהר או לפני סוהר מוסמך, לפי

 הענין.

 (ב) אין בהוראות סעיף קטן(א) כדי למנוע מאסיר בהפרדה להגיש
 את השגותיו בבתב על החלטה להמשך הארכת תקופת ההחזקה בהפרדה

 לפי סעיף 19ג.

 19ה.(א) (1) לא יוחזק אסיר בהפרדה בתא לבדו תקופה העולה על
 שישה חודשים, אלא אם בן הורה בית המשפט לעשות כן: הורה
 בית המשפט לעשות כן, יקבע את תקופת ההחזקה בהפרדה,

 ובלבד שלא תעלה על שישה חורשים:

 (2) לא יוחזק אסיר בהפרדה בתא עם אסיר או אסירים אחרים
 תקופה העולה על 12 חודשים, אלא אם כן הורה בית המשפט
 לעשות כן: הורה בית המשפט לעשות כן, יקבע את תקופת

 ההחזקה בהפרדה, ובלבד שלא תעלה על 12 חודשים;

 הפרדה מעתלית

 הפרדה בהוראת
 בית משפט
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 (3) הורה בית המשפט כאמור בפסקאות (ו) או(2), רשאי הוא
 לשוב ולהורות כן מעת לעת.

 (ב) הדיון בבית המשפט יתקיים בנוכחות האסיר או בא כוחו.

 עיון חוזר 9 וו. אסיר בהפרדה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר

 בהחלטה שניתנה על ידו אם נתגלו עובדות חדשות או נשתנו נסיבות,
 באופן שיש בו כדי להשפיע על החלטתו; בעיון חוזר, רשאי בית המשפט

 לקיים את ההחלטה, לבטלה או לתת אחרת במקומה.

 ערעור 9וז. החלטת בית המשפט לפי סעיף 9וה(א) ניתנת לערעור לפני בית

 המשפט העליון אם ניתנה רשות לכך מאת בית המשפט או מאת שופט של
 בית המשפט העליון.

 ראיות 9וח. בדיון לפי סעיפים 19ה, 19ו או 19ז רשאי בית המשפט לסטות מדיני
 הראיות ולשמוע ראיות במעמד צד אחר, אם שוכנע כי הדבר נחוץ

 מטעמים של ביטחון המדינה.

 9וט. אין בהוראות סעיפים 19ה, 19ו ו־19ז כדי למנוע קבלת החלטה
 בדבר החזקת אסיר בהפרדה, אם במועד שלאחר החלטת בית המשפט

 התקיימו נסיבות המהוות את אחת מעילות ההפרדה לפי סעיף 9וב.

 9 וי. (א) ניתנה החלטה להחזיק אסיר בהפרדה לפי סימן זה, ומצא מי
 שהיה מוסמך להחליט על ההפרדה כי אין צורך בהמשך החזקתו של

 האסיר בהפרדה, יורה על ביטול ההפרדה.

 (ב) ניתנה ההחלטה להחזיק אסיר בהפרדה על ידי בית משפט
 ומצא הנציב כי אין צורך בהמשך החזקתו של האסיר בהפרדה, יורה על

 ביטול ההפרדה.

 חובת הנמקה 9ויא. (א) החלטות לפי סעיפים 19ב, 9וג, 19ד ו־9וי יהיו מנומקות

 ויינתנו בכתב והעתק ההחלטה יימסר לאסיר.

 (ב) נימוקי ההחלטה יובאו לידיעתו של האסיר, אלא אם בן נקבע
 על ידי נותן ההחלטה, כי גילוים יפגע באחת העילות המנויות בסעיף

 9 ל ב.״

 הפרדה לאחר
 החלטת בית

 משפט

 ביטול הפרדה

 תיקון סעיף 82 2. בסעיף 82 לפקודה

 (ו) בסעיף קטן (ב), במקום ״ששת החודשים הראשונים״ יבוא ״עשרים וארבעה
 החודשים הראשונים״;

 (2) סעיף קטן(ג) - בטל.

 3. סעיף 82(ב) לפקודה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יחול על מי שגויס לאחר תחילתו של
 חוק זה

 תחולה

 שלמה בן עמי
 השר לביטחון הפנים

 אהוד ברק
 ראש הממשלה

 אברהם בורג
 יושב ראש הכנסת

 משה קצב
 נשיא המדינה
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* 2000  חוק לתיקון פקודת המכרות (מם׳ 7), התש״ס-

 1, בפקודת המכרות' (להלן - הפקודה), בסעיף 2(1), בהגדרה ״לברות״, במקום ״והובלתם תיקון סעיף 2
 לצרבי החסנה״ יבוא ״או הובלתם״.

 תיקון סעיף 108

 תיקון סעיף 09וא

 החלפת סעיף 111
 והוספת סעיפים

 111א עד 11 וו

 2. בסעיף 108 לפקודה, אחרי ההגדרה ״אבנים״ יבוא:

 ״״הורשע״ - לרבות מי שבית המשפט קבע כי ביצע את העבירה;

 ״חומר חציבה״ - כל אחד מהחומרים שניתן לכרותם במחצבה-,

 ״רכב״ ו״בעל רכב״ - בהגדרתם בפקודת התעבורה2״.

 3. בסעיף 109א לחוק העיקרי, סעיף קטן(4) - בטל.

וו לפקודה יבוא:  במקום סעיף ו

 ו ו ו. (א) החוצב או הכורה חומר חציבה בלי רשיון לפי פקודה זו, מקום
 שנדרש רשיון כאמור, או שלא על פיו, או העושה פעולה בניגוד להוראות
 סעיף 109א, דינו - מאסר חמש שנים או קנס פי ארבעה מהקנס האמור

 בסעיף 61(א^ לחוק העונשין, התשל״ז-1977ג(להלן - חוק העונשין).

 (ב) נעברה עבירה לפי סעיף קטן(א) על ידי תאגיד, דינו - כפל
 הקנס האמור בסעיף קטן(א).

 111א. (א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת
 עבירות לפי סעיף ווו על ידי התאגיד או מי מעובדיו-, המפר הוראות סעיף
 זה, דינו - כפל הקנס האמור בסעיף ו6(אץ4) לחוק העונשין-, לענק סעיף זה,
 ״נושא משרה בתאגיד״ - דירקטור, מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט
 שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על

 התחום שבו נעברה העבירה.

וו על ידי תאגיד או על ידי עובד  (ב) נעברה עבירה לפי סעיף ו
 מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף

 קטן(א) אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

 ו 11ב. (א) בעל רכב או אדם האחראי על הרכב מטעם בעל הרכב, חייב
 לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 111 באמצעות הרכב-,
 המפר הוראה זו, דינו - קנס פי ארבעה מהקנס הקבוע בסעיף ו6(אץ4) לחוק

 העונשין; היה המפר תאגיד, דינו - כפל הקנס האמור.

 (ב) נעברה עבירה לפי סעיף 111 באמצעות רכב, חזקה היא כי בעל
 הרכב או האחראי על הרכב מטעמו לפי הענין, הפר את חובתו לפי סעיף

 קטן(א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

 (ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של בעל הרכב או
 אדם האחראי על הרכב לפי הוראות פרק ה׳ סימן ב׳, לחוק העונשין, אם

 היה צד לעשיית עבירה לפי סעיף 111.

 ״כריה שלא
 כדין

 אחריות של
 נושא משרה

 בתאגיד

 אחריות בעל
 רכב

 נתקבל בכנסת ביום א׳ באב התש״ס (2 באוגוסט 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2845, מיום א־ באדר א׳ התש״ם (7 ביולי 2000), עמ׳ 228.

 חוקי א״י, כרך בי, עמי 910 (א) 38ג.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.

 סייח התשל״ז, עמי 226.
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 ד ד דג. (א) הוחזר לבעליו רכב שנתפס בידי שוטר לפי סעיף 32 לפקודת
 סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשב״ט-969ו4 (להלן -
 פקודת מעצר וחיפוש), בקשר לביצוע עבירה לפי סעיפים ווו או וווב,
 רשאי שוטר למסור לבעל הרכב הודעה האוסרת את השימוש ברכב
 (להלן - הודעת איסור שימוש) לתקופה של 30 ימים וליטול את רשיון

 הרכב.

 (ב) בית משפט שלום רשאי להאריך, לתקופה שלא תעלה על
 שישה חודשים, את תקופת איסור השימוש שנקבעה לפי סעיף קטן(א), על

 פי בקשת שוטר שהוסמך לכך.

 (ג) על הודעת איסור שימוש לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים
 57א(ב) עד (ו) ו־57ב לפקודת התעבורה, בשינויים המחויבים.

 ו ו וד. הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים ו ו 1 או ו ו וב שנעברה באמצעות
 רכב, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר ועל אף האמור בכל

 ייו ־

 (ו) לפסול אותו אדם מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה שלא
 תעלה על שנה אחת:

 (2) להורות בצו על איסור שימוש ברכב (להלן - צו איסור
 שימוש) שבאמצעותו נעברה העבירה, לתקופה שלא תעלה על
 שנה אחת; בצו איסור שימוש יקבע בית המשפט את המקום

 שבו יועמד הרכב במהלך איסור השימוש-,

 (3) על איסור שימוש לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 57ג(ב)
 עד (0 לפקודת התעבורה, בשינויים המחויבים.

־ ו ו וד יחולו הוראות סעיפים  ו 1 וה. על איסור שימוש לפי סעיפים ו 1 וג ו
 57ד עד 57ז לפקודת התעבורה, בשינויים המחויבים.

 ו ו וו. (א) נתפס רכב לפי סעיף 32 לפקודת מעצר וחיפוש בקשר לביצוע
וו או וווב יחולו, נוסף על הוראות הפרק הרביעי  עבירה לפי סעיפים ו

 לפקודה האמורה, הוראות אלה:

 (ו) הורשע בעל הרכב או האחראי על הרבב מטעם בעל הרכב,
 בתוך חמש שנים שקדמו לתפיסת הרכב, בעבירה לפי סעיפים
 ווו, ו ד וגב או סעיף 384 לחוק העונשין בקשר עם חומר חציבה,
 או שהורשע אדם אחר בעבירה באמור שביצע באמצעות הרבב
 בתוך חמש שנים שקדמו לתפיסת הרכב, לא יורה בית המשפט
 על החזרת הרכב לפי סעיף 34 לפקודה האמורה עד תום
 ההליכים, אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שיוגש
 בתב אישום בשל עבירה לפי סעיפים ו ו 1 או ו ו וב בתוך תשעים

 ימים מיום תפיסת הרכב.

 (2) הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים ווו או וווב, והוא בעל
 רכב שבאמצעותו בוצעה העבירה, רשאי בית המשפט נוסף על

 כל עונש אחר, להורות על חילוט הרכב.

 איסור מינהלי
 על שימוש

 ברכב

 איסור שיפוטי
 על שימוש

 ברכב

 החלת הוראות
 פקודת התעבורה

 תפיסה וחילוט
 רכב

 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ׳ 284.
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 (ב) הוראות סעיף קטן (אץ2) יחולו גם לענין רכב שלא נתפס, אך
 העבירה נעברה באמצעותו.

 (ג) שר התשתיות הלאומיות, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים,
 יקבע הוראות לענין מסירת הודעות ללשכת רשות הרישוי האמורה
 בסעיף 6 לפקודת התעבורה, ולרשם במשמעותו בחוק רישום ציוד הנדסי,
 התשי״ז-51957, לפי הענין, לשם רישום הערה במרשמים האמורים לגבי
 רבב שבאמצעותו בוצעה עבירה לפי סעיפים ווו, ו ו וב או סעיף 384 לחוק
 העונשין בקשר עם חומר חציבה, והורשע בה בעל הרכב, האחראי על

 הרכב או אדם אחר כאמור בסעיף קטן(אץו).

 וווז. הורשע אדם בעבירה לפי סעיף ווו, רשאי בית המשפט, נוסף על
 כל עונש שיטיל עליו, לחייבו -

 (ו) בתשלום ההוצאות שהוצאו לתיקון הנזק או לניקוי הזיהום
 הקשור לעבירה, אם הוגשה לבית המשפט בקשה על בך מאת מי

 שהוציאן:

 (2) לנקוט את האמצעים הדרושים כדי -

 (א) להפסיק, לצמצם או למנוע את המשך הנזק או הזיהום:

 (ב) לנקות את האתר וכל אשר זוהם עקב ביצוע העבירה;

 (ג) להחזיר את המצב לקדמותו;

 (3) בתשלום ההוצאות שהוצאו לגרירת הרכב ולהחסנתו, אם
 הוגשה לבית המשפט בקשה על כך מאת מי שהוציאן.״

 חיוב בתשלום
 הוצאות ובנקיטת

יגה) שוחט  אברהם (בי
 ממלא מקום

 שר התשתיות הלאומיות

ד ברק  אהו
 ראש הממשלה

 אברהם בורג
 יושב ראש הכנסת

 משה קצב
 נשיא המדינה

 סייח התשי״ז, עמי 45ו.

 חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול)
 (הוראה מיוחדת), התש״ם-7.000*

(להלן - החוק ביטול הגבלת  1. על אף הוראות סעיף 7(ב) לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-954וי
ה מועדים ש ק ש ב י ג ה י ל א ש  העיקרי), מי שזבאותו לתבוע תגמול מכוח הסעיף האמור התיישנה, ר

 להענקת תגמול.לפי סעיף 7(א) לחוק העיקרי.

 2. על אף הוראות חוק זה והוראות החוק העיקרי, לא ישולם תגמול ולא יינתנו הטבות מועד תחילת
ם הזכאות י י נ ץ ש ב ר ש ח ו א מ  אחרות לפיהן למי שנקבעה זכאותו לתגמול לפי חוק זה, אלא מהמועד ה

 אלה:

 נתקבל בכנסת ביום א׳ באב התש״ס (2 באוגוסט 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2839, מיום ג׳ בשבט התש״ם (10 בינואר 2000), עמי 186.

 סייח התשי״ד, עמי 76; התשמ״ג, עמי 56.
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 (ו) ה־1 בחודש שבו הגיש בקשה לתגמול לפי סעיף 7(א) לחוק העיקרי, כאמור
 בסעיף 1 לחוק זה;

 (2) יום פרסומו של חוק זה.

יגה) שוחט  אהוד ברק אברהם (בי
 ראש הממשלה שר האוצר

 משה קצב אברהם בורג
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

*2000  חוק עבודת נשים (תיקון מם׳ 20), התש״ס-

 תיקון סעיף 9 1. בחוק עבודת נשים, התשי״ד-1954', בסעיף 9(ג), בפסקה (ו), בסופה יבוא ״במנין ימי

 הודעה מוקדמת לפיטורים, לא יבואו התקופות האמורות בפסקה זו״.

 אהוד ברק אהוד ברק
 ראש הממשלה ממלא מקום

 שר העבודה והרווחה

 משה קצב אברהם בורג
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום א• באב החש״ם (2 באוגוסט 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2898, מיום ח׳ בתמוז התש״ס (וו ביולי 2000), עמי 486.

 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 154; התש״ס, עמי 246.
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