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 חוק םדר הדין הפלילי(תיקון מם׳ 46), התשם״ו-2005*

 ו. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-982ו' (להלן - החוק העיקרי), בסעיף

 29ו, המילים ״- למעט מאסר בשל אי תשלום קנס -״ - יימחקו, ובסופו יבוא ״אין באמור

 בסעיף זה כדי למנוע מבית המשפט להטיל מאסר במקום קנס, ובלבד שבהזמנה למשפט צוין

 שניתן להטיל מאסר כאמור אם הנאשם לא יתייצב; צו מאסר לביצוע מאסר במקום קנס שניתן

 שלא בנוכחות הנידון או סניגורו יבוצע בהתאם להוראות סעיף 29וא(ג).״

 תיקון סעיף 129

 ״דרכי הטלת
 מאסר במקום

 קנס

 אחרי סעיף 129 לחוק העיקרי יבוא:

 129א. (א) לא הוטל מאסר במקום קנס כאמור בסעיף 71 לחוק העונשין,

 התשל״ז-1977, בעת מתן גזר הדין, רשאי בית המשפט להטילו בצו מיוחד,

 על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, שהוגשה לאחר שהקנס לא

 שולם במועדו; הוראות סימן גי לפרק וי לחוק העונשין, התשל״ז-1977, לא

 יחולו על מאסר לפי סעיף זה.

 (ב) לא יינתן צו מאסר לביצוע מאסר במקום קנס, או צו מיוחד

 כאמור בסעיף קטן (א), אלא בנוכחות הנידון או סניגורו או אם בהזמנה

 למשפט או לדיון למתן הצו המיוחד צוין כי ניתן להטיל מאסר במקום קנס

 על נידון שלא יתייצב.

 (ג) צו מאסר כאמור בסעיף קטן (ב) שניתן שלא בנוכחות הנידון

 או סניגורו, לא יבוצע בטרם הומצאה לנידון התראה בכתב על כך לפחות

 14 ימים מראש; בהתראה תצוין מזכירות בית המשפט שאליה ניתן לפנות

 לבירורים וכן האפשרות לבקש פריסה או דחיה של תשלום הקנס ופטור

 מתשלום תוספת פיגורים, בהתאם להוראות סעיפים 66 ו־69 לחוק העונשין,

 התשל״ז-1977, וסעיפים 5ב ו־5ג לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות

, לפי הענין; דרכי ההמצאה הקבועות בסעיף 2  והוצאות, התשנ״ה-1995

 237(ד) לא יחולו על התראה לפי סעיף קטן זה.

 (ד) הוטל על נידון מאסר במקום קנס, בצו מיוחד כאמור בסעיף

 קטן (א), שלא בנוכחות הנידון או סניגורו, רשאי בית המשפט, על פי

 בקשת הנידון, לבטל את הצו האמור, אם נוכח שהיתה סיבה מוצדקת לאי

 התייצבותו או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין; בקשה לפי סעיף

 קטן זה תוגש בתוך שלושים ימים מהיום שהומצא לנידון הצו המיוחד,

 ואולם רשאי בית המשפט לדון בבקשה שהוגשה לאחר מועד זה אם הבקשה

 הוגשה בהסכמת התובע; הוראות סעיף 130(ט) יחולו, בשינויים המחויבים,

 לענין החלטת בית המשפט לפי סעיף קטן זה.״

 3. בסעיף 130 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן(ג) יבוא:

 ״(ג) הורשע נאשם שלא בפניו לפי סעיף זה, רשאי בית המשפט לגזור את דינו שלא

 בפניו ובלבד שבית המשפט לא יטיל עליו עונש מאסר; בהזמנה לדיון בגזר הדין יפורט

 דבר הרשעתו שלא בפניו, מועדה ומועד הדיון בגזר הדין; אין באמור בסעיף קטן זה

 כדי למנוע מבית המשפט להטיל מאסר במקום קנס, ובלבד שבהזמנה לדיון צוין שניתן

 להטיל מאסר כאמור אם הנאשם לא יתייצב; צו מאסר לביצוע מאסר במקום קנס שניתן

 שלא בנוכחות הנידון או סניגורו יבוצע בהתאם להוראות סעיף 129א(ג).

 ״ התקבל בכנסת ביום י״ג בחשון התשס״ו(15 בנובמבר 2005); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות

 חוק הממשלה — 189, מיום די בתמוז התשס״ה (11 ביולי 2005), עמי 1030.

 1 ס״ח התשמ״ב, עמי 43; התשס״ה, עמי 332.

 2 ס״ח התשנ״ה, עמי 170.

 הוספת סעיף129א 2
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 (גו) על אף האמור בסעיף קטן (ג), לא יגזור בית המשפט את דינו של נאשם בפשע אלא

 בפניו ולאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לענין העונש, כאמור בסעיף 92ו.״

 4. בסעיף 240(א) לחוק העיקרי, בפסקה (3), בסופה יבוא ״אין בהוראות פסקה זו כדי למנוע תיקון סעיף 240

 מבית המשפט להטיל מאסר במקום קנס ובלבד שבהזמנה למשפט צוין כי ניתן להטיל מאסר

 כאמור אם הנאשם לא יתייצב; צו מאסר לביצוע מאסר במקום קנס שניתן שלא בנוכחות

 הנידון או סניגורו יבוצע בהתאם להוראות סעיף 29וא(ג).״

 תיקון חוק
 העונשין - מסי 87

, בסעיף ו7 - 3  בחוק העונשין, התשל״ז-977ו

 (ו) בסעיף קטן (א), הסיפה החל במילים ״לא הוטל מאסר כאמור״ - תימחק;

 (2) סעיף קטן (ב) - בטל.

.5 
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 ס״ח התשל״ז, עמי 226; התשס״ה, עמי 750.

 חוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), התשם״ו-2005*

ת ו ר ד ג  ו. בחוק זה - ה

 ״איש צוות״ - אדם הממלא תפקיד בכלי שיט, הדרוש לתפעולו של כלי השיט בזמן הפלגה,

 למעט נתב;

 ״בעל היתר״ - מי שקיבל היתר לספנות חופית לפי חוק זה;

 ״בעל כלי שיט זר״ - הבעל הרשום של כלי שיט זר לפי דין המדינה שבה נרשם, וכן מי שבידו

 השליטה על כלי השיט הזר ועל אנשי הצוות שלו;

 ״גרור״ - רכב שאינו רכב מנועי, המיועד לפי מבנהו להיגרר על ידי רכב מנועי מאחוריו,

 והמשמש או המיועד לשמש להובלת מכולות או טובין;

ל לשטחים התת-ימיים הנכללים בשטח מדינת ישראל לפי חוק ע מ  ״האזור הימי״ - המים ש

; ו  השטחים התת-ימיים, התשי״ג-953ו

 ״היתר לספנות חופית״ - היתר שניתן בהתאם להוראות חוק זה;

, או מי שהוא הסמיך  ״המנהל״ - כהגדרתו בחוק רשות הספנות והנמלים, התשס״ד-22004

 לענין חוק זה, כולו או מקצתו;

;  ״חוק הספנות(כלי שיט)״ - חוק הספנות(כלי שיט), התש״ך-960ו3

 ״ התקבל בכנסת ביום י״ג בחשון התשס״ו(15 בנובמבר 2005); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות

 חוק הממשלה — 141, מיום ט״ז בכסלו התשס״ה (29 בנובמבר 2004), עמי 298.

 1 ס״ח התשי״ג, עמי 53.

 2 ס״ח התשס״ד, עמי 456.

 3 ס״ח התש״ך, עמי 70.
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;  ״חוק החברות״ - חוק החברות, התשנ״ט-999ו4

;  ״חוק העונשין״ - חוק העונשין, התשל״ז-977ו5

 ״כלי שיט״ - כהגדרתו בחוק הספנות (כלי שיט), למעט כלי שיט צבאי וכלי שיט המשמש

 בתפקידי עזר לכלי שיט צבאי;

 ״כלי שיט ישראלי״ - כהגדרתו בחוק הספנות (כלי שיט);

 ״כלי שיט זר״ - כלי שיט שאינו כלי שיט ישראלי;

 ״מנהל נמל״, ״נמל״ - כהגדרתם בפקודת הנמלים;

 ״מפקח״ - מי שהשר מינהו למפקח לפי הוראות סעיף 0ו;

 ״מקום מוצא״, לענין הובלת טובין או נוסעים - המקום שבו הוטענו הטובין או הועלו הנוסעים

 על כלי שיט;

 ״מקום סיום״, לענין הובלת טובין או נוסעים - המקום שבו נפרקו הטובין או הורדו הנוסעים

 מכלי שיט;

 ״ספנות חופית״ - פעילות מסחרית כמפורט להלן, המתבצעת באמצעות כלי שיט:

 (ו) הובלה של טובין או של נוסעים, שמקום המוצא שלה ומקום הסיום שלה הם נמל,

 כלי שיט, מיתקן או מבנה אחר המצוי במימי החופין או במים הפנימיים של ישראל,

 או באזור הימי, והכל בלי לפקוד נמל מחוץ לישראל, ולמעט הובלת מכולות ריקות או

 גרורים ריקים המשמשים את בעל כלי השיט להובלת טובין;

 (2) פעילות אחרת המתבצעת במימי החופין או במים הפנימיים של ישראל, או באזור

 הימי, למעט דיג, הפקה וקידוח של נפט או גז טבעי והנחת צינורות להולכת נפט או גז

 טבעי על קרקע הים או בתת קרקע הים, ולגבי פעילות המתבצעת באזור הימי - גם

 למעט הנחת כבלים או צינורות על קרקע הים או בתת קרקע הים;

; 6  ״פקודת הנמלים״ - פקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א-ו97ו

 ״קברניט״ - איש צוות שבידו הפיקוד על כלי שיט;

 ״השר״ - שר התחבורה.

 היתר לספנות 2. (א) לא יבצע אדם, בעצמו או באמצעות אחר, ספנות חופית באמצעות כלי שיט זר,

ת אלא אם כן ברשותו היתר בכתב מאת המנהל, שניתן לבעל כלי השיט הזר בעבור אותו כלי י פ ו  ח

 שיט להפעלתו בספנות חופית ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) היתר לספנות חופית יינתן בעבור כלי שיט זר להפעלתו בסוג פעילות של ספנות

 חופית או במספר סוגי פעילויות כאמור, והכל כפי שיקבע המנהל בהיתר.

ל בעל ההיתר לקיימם ע  (ג) המנהל רשאי לקבוע בהיתר לספנות חופית תנאים ש

 במהלך תקופת תוקפו.

 (ד) המנהל יקבע בהיתר לספנות חופית את תקופת תוקפו, ובלבד שלא יינתן היתר

 בעבור כלי שיט זר לתקופה העולה על 30 ימים, אלא אם כן התקיים המפורט בפסקאות (ו)

 או (2) שלהלן, לפי הענין:

 4 ס״ח התשנ״ט, עמי 189.

 5 ס״ח התשל״ז, עמי 226.

 6 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443.
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 (ו) לגבי בעל כלי שיט זר שהוא חברת חוץ - הוא מילא אחר הדרישות הקבועות

 בפרק השני בחלק התשיעי לחוק החברות לענין חברת חוץ המקיימת מקום עסקים

 בישראל;

 (2) לגבי בעל כלי שיט זר שאינו חברת חוץ - הוא מינה נציג, לרבות סוכן אניה,

 שמקום מגוריו הקבוע הוא בישראל, המורשה לפעול בשם בעל כלי השיט בישראל

 בענין ההליכים לפי חוק זה, והגיש למנהל את הסכמתו של הנציג בכתב.

 (ה) בסעיף זה, ״חברת חוץ״ - כהגדרתה בחוק החברות.

 3. היתר לספנות חופית אינו ניתן להעברה לאדם אחר או לגבי כלי שיט אחר. איסור העברת
 היתר לספנות

 חופית

 4. (א) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע תנאים למתן היתר לספנות חופית, תנאים למתן
ת ו נ פ ס  שיש לקיימם לפני מתן ההיתר או במהלך תקופת תוקפו, ככל הדרוש לדעתו להבטחת המטרות חופיתל

 המפורטות בסעיף קטן (ב), לרבות לענין מבנה כלי השיט ותחזוקתו, המערכות, המיתקנים

 והציוד הנדרשים לתפעולו התקין של כלי השיט, תעודות, נהלים ומסמכים אחרים שחייבים

 להימצא בכלי השיט ותקן אנשי הצוות הדרוש לשם הבטחת בטיחות השיט.

 (ב) תנאים לפי סעיף קטן (א) ייקבעו על ידי השר כדי להבטיח את אלה:

 (ו) המשך קיומה של ספנות חופית המתבצעת באמצעות כלי שיט ישראליים,

 ומניעת פגיעה בה;

 (2) שמירה על רמה נאותה של בטיחות השיט ועל שלומם של בני אדם שבכלי

 השיט או בקרבתו;

 (3) מניעת זיהום הסביבה הימית מכלי שיט;

 (4) מילוי אחר דרישות כל אמנה בין-לאומית בעניני ספנות שישראל צד לה;

 (5) תשלום פיצויים על ידי בעל כלי שיט זר בעד נזק שייגרם עקב הפעלת כלי

 השיט הזר בספנות חופית, לרבות נזק לצד שלישי, נזק לסביבה הימית ונזק הנובע

 מטביעת כלי השיט;

 (6) שמירה על ביטחון המדינה ושלום הציבור.

 (ג) תנאים שמטרתם להבטיח מניעת זיהום הסביבה הימית מכלי שיט, כאמור בסעיף

 קטן (ב)(3), ייקבעו בהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה.

 (ד) בתקנות לפי סעיף זה, רשאי השר לקבוע תנאים שונים לפי סוגים של כלי שיט, של

 ספנות חופית או של הפלגות.

 5. (א) השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע קביעת אנשי
ם י י ל א ר ש ת י ו ו  כי בכלי שיט זר שניתן לו היתר לספנות חופית ישרתו, בעת הפעלתו בספנות חופית, אנשי צ

 צוות ישראליים כפי שיקבע, ורשאי הוא לקבוע תפקידים בכלי שיט שישרתו בהם אנשי צוות

 ישראליים, ככל הדרוש להבטחת מטרות אלה:

 (ו) שמירה על רמה נאותה של בטיחות השיט ועל שלומם של בני אדם שבכלי

 השיט או בקרבתו;

 (2) מניעת זיהום הסביבה הימית מכלי שיט.

 (ב) היה בקיום הוראות שקבע השר לפי סעיף קטן (א), כדי לסתור הוראה לענין

 אזרחותם או תושבותם של אנשי הצוות לפי חוק המדינה שבה רשום כלי השיט הזר שניתן

 לו היתר לספנות חופית, הוראת אותה מדינה עדיפה, והטוען לעדיפות זו - עליו הראיה.
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 (ג) בתקנות לפי סעיף זה, רשאי השר לקבוע תנאים שונים לפי סוגים של כלי שיט, של

 ספנות חופית או של הפלגות.

 (ד) בסעיף זה, ״איש צוות ישראלי״ - איש צוות שהוא אזרח ישראלי או תושב קבוע

 בישראל, שהוסמך למקצוע ימי או לתפקיד בכלי שיט שהם טעוני הסמכה לפי הוראות חוק

. 7  הספנות(ימאים), התשל״ג-973ו

 6. (א) המנהל רשאי לסרב לתת היתר לספנות חופית לבעל כלי שיט זר בעבור כלי השיט

 הזר, אף אם מתקיימים התנאים למתן היתר שנקבעו לפי הוראות סעיף 4, אם בעל כלי השיט

 הזר, ואם הוא תאגיד - הוא או בעל שליטה בו, הורשע, בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה

 מסוג פשע, או בעבירה שאילו נעברה בישראל היתה עבירה מסוג פשע, שמפאת מהותה,

 חומרתה או נסיבותיה אין בעל כלי השיט הזר ראוי, לדעת המנהל, לקבל היתר לספנות

 חופית, או אם הוגש נגד בעל כלי השיט הזר או בעל השליטה בו, לפי הענין, כתב אישום,

 בישראל או מחוץ לישראל, בשל עבירה כאמור וטרם ניתן בו פסק דין סופי.

 (ב) בסעיף זה, ״שליטה״ - כהגדרתה בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-

.  982ו8

 7. (א) המנהל רשאי לסרב לתת היתר לספנות חופית, אף אם מתקיימים התנאים למתן

 ההיתר שנקבעו לפי סעיף 4, בהתקיים אחד מאלה:

 (ו) קיימת, להנחת דעתו, חלופה סבירה לביצוע הפעילות של ספנות חופית

 שלגביה מתבקש ההיתר, באמצעות כלי שיט ישראלי;

 (2) המדינה שבה רשום כלי השיט הזר שלגביו מבוקש ההיתר אינה מאפשרת

 לכלי שיט ישראליים ביצוע פעילות של ספנות חופית בתחום אותה מדינה.

 (ב) החלטת המנהל לסרב לתת היתר לספנות חופית לפי סעיף קטן (א)(ו), טעונה את

 הסכמת הממונה על התקציבים במשרד האוצר.

 8. המנהל רשאי לדרוש ממבקש היתר לספנות חופית למסור לו פרטים בדבר כלי השיט או

 בדבר סוג הפעילות של ספנות חופית שלגביהם מבוקש ההיתר, וכן כל פרט אחר הדרוש לו

 כדי להחליט בבקשה; מבקש ההיתר לספנות חופית ימסור למנהל כל פרט שדרש לפי סעיף זה;

 לא מסר המבקש פרט כאמור, רשאי המנהל שלא לתת לו היתר לספנות חופית.

 9. המנהל רשאי להתלות היתר לספנות חופית לתקופה ובתנאים שיראה לנכון, לבטלו או

 לסרב לחדשו, לאחר שנתן לבעל ההיתר הזדמנות לטעון את טענותיו, בהתקיים אחד מאלה:

 (ו) ההיתר ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;

 (2) הופר תנאי מתנאי ההיתר שקבע המנהל לפי סעיף 2, או חדל להתקיים, או הופר,

 תנאי מהתנאים שקבע השר לפי סעיפים 4 או 5, ובלבד שניתנה לבעל ההיתר התראה

 בכתב, והוא לא תיקן את ההפרה או לא קיים את התנאי, לפי הענין, בתוך התקופה

 שנקבעה בהתראה;

 (3) התקיים סייג מהסייגים הקבועים בסעיף 6;

 (4) בעל ההיתר הפר הוראה מהוראות חוק זה.

. (א) השר רשאי למנות מפקחים, מבין עובדי משרדו, לשם פיקוח על ביצוע הוראות ו 0 

 לפי חוק זה; הודעה על מינוי מפקח תפורסם ברשומות.

 סירוב למתן
 היתר לספנות

 חופית מנימוקים
 הקשורים לבעל
 כלי השיט הזר

 סירוב למתן היתר
 לספנות חופית

 מנימוקים אחרים

 מסירת פרטים
 למנהל

 ביטול היתר
 לספנות חופית,

 התלייתו או סירוב
 לחדשו

 מינוי מפקחים
 וסמכויותיהם

 ס״ח התשל״ג, עמי 329.

 ס״ח התשמ״ב, עמי 218.
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 (ב) לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח או שוטר -

 (ו) להיכנס, בכל עת סבירה, לכלי שיט זר שיש לו חשד סביר שמתבצעת בו

 עבירה על הוראות לפי חוק זה, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים בלבד,

 אלא לפי צו של בית משפט;

 (2) לדרוש מבעל כלי השיט הזר שלגביו ניתן ההיתר לספנות חופית, או מאיש

 צוות שבו, להזדהות בפניו ולהציג בפניו את ההיתר כאמור וכל מסמך אחר הקשור

 במתן ההיתר או בפעילות כלי השיט.

 (ג) לשם גילוי עבירה לפי חוק זה יהיו למפקח סמכויות חקירה המסורות לקצין משטרה

, וכן סמכויות של שוטר לבקש , 927ו9  לפי סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)

 מבית משפט צו חיפוש ולבצעו לפי סעיפים 23 ו-24(א)(ו) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר

; הוראות חיקוקים אלה יחולו על חקירה, חיפוש ו 0  וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט-969ו

 ותפיסת חפצים כאילו נערכו בידי קצין משטרה או שוטר, לפי הענין.

 (ד) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), חיפוש שנערך על ידי מפקח לפי הוראות הסעיף

 הקטן האמור, ייעשה בנוכחות שוטר.

. (א) המבצע ספנות חופית באמצעות כלי שיט זר בלא היתר לספנות חופית או שלא עונשין ו  ו

 בהתאם לתנאיו, בניגוד להוראות סעיף 2, דינו - קנס כאמור בסעיף ו6(א)(3) לחוק העונשין.

 (ב) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א), ועושה העבירה המשיך לבצע את העבירה לאחר

 שנמסרה לו התראה בכתב מאת מפקח או שוטר לענין ההפרה, דינו - נוסף על כל עונש אחר,

 קנס נוסף בשיעור הקבוע בסעיף ו6(ג) לחוק העונשין, לכל יום שבו נמשכת העבירה מהמועד

 שבו נמסרה לו ההתראה או מהמועד שנקבע בה, לפי המאוחר מביניהם; על מסירת התראה

 לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-

, בענין המצאת מסמכים, בשינויים המחויבים. ו ו  982ו

 (ג) נעברה עבירה לפי סעיף זה בידי תאגיד, דינו - קנס פי ארבעה מהקנס שנקבע

 לעבירה.

. השר רשאי, בצו, לפטור פעילות מסוימת של ספנות חופית, או סוג פעילות כאמור, פטור ו 2 

 מהוראות חוק זה כולן או מקצתן, אם הוא סבור כי הדבר דרוש לשם מניעת סכנה לחיי אדם

 או מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה או על טובת הציבור, הגנה על אינטרסים חיוניים

 למדינה, או טעמים מיוחדים אחרים המחייבים מתן פטור כאמור.

. השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע אגרות בעד בקשה למתן היתר אגרות ו 3 

 לספנות חופית או לחידושו.

. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. ביצוע ותקנות ו 4 

. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן. שמירת דינים ו 5 

, בתוספת הראשונה, בפרט 4ו, תיקון חוק בתי ו . בחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש״ס-22000 ו 6 
ם י נ י נ ע ל ט פ ש  בסופו יבוא: מ

 מינהליים
 מסי 20

 ״(ג) החלטה של המנהל לפי סעיפים 2 ו-6 עד 9 לחוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט

.״ ו  זר), התשס״ו-32005

 חוקי א״י, כרך אי(עי) עמי 439, (אי) עמי 467.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמי 284.
 ס״ח התשמ״ב, עמי 43.

 ס״ח התש״ס, עמי 190; התשס״ה, עמי 992.

 ס״ח התשס״ו, עמי 11.

1 

2 

3 
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. על אף הוראות סעיף 2, מי שביצע ספנות חופית באמצעות כלי שיט זר ערב תחילתו  7ו

 של חוק זה, רשאי להמשיך ולבצע ספנות חופית באמצעות כלי השיט הזר עד תום שישה

 חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

 הוראת מעבר

ת י ר ט ר ש י א  מ

 שר התחבורה

ן ו ר ל ש א י ר  א

 ראש הממשלה

ן י ל ב י ן ר ב ו א  ר

 יושב ראש הכנסת

ב צ ה ק ש  מ

 נשיא המדינה

 חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו(תיקון מם׳ 26), התשם״ו-2005*

 הוספת סימן א2 1. בחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש״ן-990ו' (להלן - החוק העיקרי), אחרי

' סעיף 37ב יבוא: ק ג ר פ  ל

 ״םימן א2: הארכת תקופת הזיכיון הראשונה בערוץ השלישי

 הארכת זיכיון 37ג. (א) בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי רשאי לבקש
L L לשידורי טלוויזיה 

י מהמועצה להאריך את תוקף זיכיונו לתקופה שמיום י״ג בשבט התש״ע ש י ל ש ה ץ ו ר ע  ב

 (28 בינואר 2010) עד יום גי בשבט התשע״ב (27 בינואר 2012) (בסעיף זה -

 תקופת ההארכה הראשונה).

 (ב) בעל זיכיון שהוארכה תקופת זיכיונו כאמור בסעיף קטן (א), רשאי

 לבקש מהמועצה להאריך את תוקף זיכיונו לתקופה נוספת, מיום די בשבט

 התשע״ב (28 בינואר 2012) עד יום כ״ו בשבט התשע״ד (27 בינואר 2014)

 (בסעיף זה - תקופת ההארכה השניה).

 (ג) ביקש בעל זיכיון מהמועצה להאריך את תוקף זיכיונו כאמור

 בסעיפים קטנים (א) או (ב), לפי הענין, רשאית המועצה להאריך את תוקף

 זיכיונו, אלא אם כן מצאה כי מתקיים אחד מאלה:

 (1) בעל הזיכיון לא קיים, במהלך תקופת הזיכיון או במהלך

 תקופת ההארכה הראשונה, לפי הענין, אחר ההוראות לפי חוק

 זה, כללי המועצה או תנאי הזיכיון, לרבות תנאים והתחייבויות

 שמועד קיומם נדחה לפי סעיף 59א(ג);

 (2) בבעל הזיכיון חדל להתקיים אחד או יותר מן התנאים

 המנויים בחוק זה, שהיו מכשירים אותו להשתתף במכרז או

 להיות בעל זיכיון בערוץ השלישי, או התקיים בו תנאי אשר היה

 פוסל אותו מלהשתתף במכרז או מלהיות בעל זיכיון כאמור לפי

 הוראות חוק זה.

 (ד) בלי לגרוע משאר סמכויות המועצה לפי חוק זה, תקבע המועצה

 תנאים להארכת הזיכיון לכל אחת מתקופות ההארכה האמורות בסעיפים

 * התקבל בכנסת ביום י״ג בחשון התשס״ו(15 בנובמבר 2005); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות

 חוק הממשלה — 197, מיום י״ג בתמוז התשס״ה (20 ביולי 2005), עמי 1160.
 1 ס״ח התש״ן, עמי 58; התשס״ה, עמי 964.
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 קטנים (א) ו-(ב), לרבות תנאים נוספים על אלה המנויים בסעיף קטן (ג), שיש

 לקיימם לפני שיוארך הזיכיון, וכן רשאית היא לקבוע הוראות והגבלות בכל

 ענין הנובע מהוראות חוק זה, ובלבד שיחולו הוראות אלה:

 (ו) ההתחייבויות והתנאים שחלו על בעל הזיכיון לפי חוק,

 כללי המועצה או תנאי הזיכיון, בשנת הזיכיון השמינית או בשנת

 הזיכיון העשירית, לפי הענין, יחולו עליו גם בתקופת ההארכה

 הראשונה או בתקופת ההארכה השניה, בהתאמה, אלא אם

 כן קבעה המועצה כי התחייבויות או תנאים הקבועים בכללי

 המועצה או בזיכיון לא יחולו עליו, או יחולו בשינויים שקבעה;

 (2) לענין תקופת ההארכה השניה, ישלם בעל הזיכיון למדינה

 תמורה בעד הארכת זיכיונו לתקופה זו, שתיקבע על ידי שר

 האוצר, בהסכמת השר ובאישור הוועדה.

 (ה) השר, באישור הוועדה, יקבע בתקנות את המועדים להגשת

 בקשות להארכת תוקף הזיכיון לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), ואת המועדים

 למתן החלטות המועצה בבקשות כאמור.״

 2. בסעיף 54(א) לחוק העיקרי, במקום ״ובערוץ 2 - גם בתקופת ההארכה כאמור בסעיף תיקון סעיף 54

 37א(א)(ו), ככל שניתנה ליחידות שידור שוות״ יבוא ״וכן בתקופות ההארכה שניתנו לפי

 סעיפים 37א(א)(ו) או 37ג(א) או (ב), ככל שניתנו״.

א 5 ף 9 י ע ן ס ו ק י  3. בסעיף 59א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(ב) יבוא: ת

 ״(ג) בלי לגרוע משאר סמכויות המועצה לפי חוק זה, רשאית המועצה להתיר לבעל

ו לקיים בתקופת הביניים,  זיכיון בערוץ השלישי לקיים את התנאים וההתחייבויות שעלי

 לפי התוספת הראשונה והתוספת השניה, ולפי שאר הוראות חוק זה, כללי המועצה

 והוראות הזיכיון שענינם הפקות מקומיות וההוצאות לגביהן, במועדים מאוחרים יותר

 שתקבע, ובלבד שהמועדים הנדחים שתקבע יחולו עד תום תקופת הזיכיון הראשונה,

 ושבעל הזיכיון ימלא, עד תום התקופה האמורה, את מלוא התנאים וההתחייבויות

 כאמור; לענין זה, ״תקופת הביניים״ - התקופה שמיום ה׳ בשבט התשס״ד (28 בינואר

 2004) עד יום כ״ז בטבת התשס״ו (27 בינואר 2006).

 (ד) החליטה המועצה להתיר לבעל זיכיון בערוץ השלישי לקיים את התנאים

 וההתחייבויות כאמור בסעיף קטן (ג) במועדים מאוחרים יותר, רשאית היא לקבוע כי

 הליך הבדיקה לפי סעיף 34(ג)(2) יידחה בשנה אחת.״

ת נ ק ת ת ה ב ו  4. תקנות לפי סעיף 37ג(ה) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף ו לחוק זה, יותקנו בתוך שנה מיום ח

 תחילתו של חוק זה.

ק י צ י ה א י ל ן ד ו ר ל ש א י ר  א

 ראש הממשלה שרת התקשורת

ן י ל ב י ן ר ב ו א ב ר צ ה ק ש  מ

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 תקנות
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 תיקון טעויות בחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים

 בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשם״ה-2005*

 (לפי סעיף 0וא לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-948ו')

 ו. בחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל(תיקוני

 חקיקה), התשס״ה-22005 (להלן - חוק הגברת התחרות) -

3 (להלן - חוק הבנקאות  (ו) בסעיף 2 (המתקן את חוק הבנקאות(רישוי), התשמ״א-ו98ו

 (רישוי)) -

 (א) בפסקה (2)(ב), בפסקה (ווא), אחרי ״ו־52(ב)״ צריך להיות ״ו-(ג)״;

 (ב) בפסקה (3)(ב), בסעיף קטן(ב), במקום פסקה(2) צריך להיות:

 ״(2) תאגיד שהוא סוכן ביטוח (בפסקה זו - סוכן ביטוח) ובלבד שמתקיימים

 כל אלה:

 (א) כל עיסוקו של סוכן הביטוח הוא בביטוח חיים ללווים או בביטוח

 דירות מגורים, הנעשים אגב מתן הלוואה לדיור ללקוחותיו של הבנק

 או של תאגיד בנקאי אחר השולט בבנק או הנשלט בידיו;

 (ב) הבנק שולט בסוכן הביטוח לבדו;

 (ג) הבנק מחזיק לבדו בכל אמצעי השליטה בסוכן הביטוח;

 ואולם רשאי המפקח לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, להתיר לבנק

 לשלוט לבדו בסוכן ביטוח גם אם הוא עוסק בביטוחים כאמור בפסקת

 משנה (א) הנעשים אגב מתן הלוואה לדיור ללקוחותיו של תאגיד בנקאי

 שאינו כאמור באותה פסקת משנה, וכן גם אם לא מתקיים לגבי הבנק התנאי

 האמור בפסקת משנה (ג), ובלבד שהמפקח שוכנע כי אין במתן ההיתר כדי

 לפגוע בהתפתחות התחרות ובמניעת ריכוזיות בתחום הבנקאות בכלל,

 ובתחום הביטוחים כאמור בפסקת משנה (א), בפרט; לענין פסקה זו, ״הלוואה

 לדיור״ - הלוואה שלא למטרה עסקית המובטחת בשעבוד של זכות בדירת

 מגורים או של זכות לגבי דירת מגורים.״;

 (ג) בפסקה (9) -

 (ו) בסעיף 27ה(ב)(2), במקום ״בתאגיד שעיסוקו״ צריך להיות ״בתאגיד

 השולט בתאגיד שעיסוקו״ ובסופה, במקום ״בתאגיד כאמור״ צריך להיות

 ״בתאגיד שעיסוקו כאמור״;

 (2) בסעיף 27ו(ב) אחרי ״מעשרים אחוזים״ צריך להיות ״בתאגיד השולט״,

 ואחרי ״המחזיק בתאגיד״ צריך להיות ״שעיסוקו״;

 (2) בסעיף 7 (המתקן את חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות,

(להלן - חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות)) - 4  התשנ״ה-995ו

 (א) בפסקה (6)(ד), בסעיף קטן(גו)(5), בכל מקום, במקום ״לעסוק בייעוץ״ צריך

 להיות ״לעסוק בייעוץ השקעות״;

 ״ התקבל בכנסת ביום הי בחשון התשס״ו(7 בנובמבר 2005).
 1 ע״ר 2, תוס׳ אי, עמי 1.

 2 ס״ח התשס״ה, עמי 830.

 3 ס״ח התשמ״א, עמי 232; התשס״ד, עמי 508.

 4 ס״ח התשנ״ה, עמי 416; התשס״ה, עמי 754.
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 (ב) בפסקה (15), בסעיף 17(ב)(4), במקום ״82(ב)״ צריך להיות ״82(ג)״;

 (ג) בפסקה (24) -

 (1) בסעיף 38א(ב)(3), במקום ״סעיף 16א(1)״ צריך להיות ״סעיף 16א(א)(1)״

 ובמקום ״סעיף 16א(2)״ צריך להיות ״סעיף 16א(א)(2)״;

 (2) בסעיף 38ב(א), במקום ״חוק זה״ צריך להיות ״חוק להגברת התחרות

 ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה),

 התשס״ה-52005״;

 (3) בסעיף 38יא(ב), במקום ״בית המשפט שהורה על כך״ צריך להיות ״הורה

 בית המשפט אחרת״;

- (  (3) בסעיף 12 (המתקן את חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א-61981

 (א) בפסקה (15), בכותרת, הסימן ״(א)״ ליד סימן הפסקה צריך להימחק;

 (ב) בפסקה (24), בהגדרה ״סוכן תאגיד״ במקום ״24(2)״ צריך להיות ״24(א)(2)״.

 י״ד בחשון התשס״ו (16 בנובמבר 2005)

ן י ל ב י ן ר ב ו א  ר

 יושב ראש הכנסת

 ס״ח התשס״ה, עמי 830.
 ס״ח התשמ״א, עמי 208; התשס״ה, עמי 732.

 תיקון טעויות בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיםוק בייעוץ פנסיוני

 ובשיווק פנסיוני), התשם״ה-2005*

(  (לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-11948

 1. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס״ה-

 22005 (להלן - החוק) -

 (1) בסעיף 11(ד) במקום ״שהוא בעל ענין״ צריך להיות ״שמחזיק יותר מעשרה אחוזים

 מסוג מסוים של אמצעי שליטה״;

 (2) בסעיף 37, בפסקאות משנה (1) ו־(2), אחרי ״61(א)(4)״ צריך להיות ״לחוק העונשין״.

 י״ד בחשון התשס״ו(16 בנובמבר 2005)

ן י ל ב י ן ר ב ו א  ר

 יושב ראש הכנסת

 * התקבל בכנסת ביום הי בחשון התשס״ו(7 בנובמבר 2005).

 1 ע״ר 2, תוסי אי, עמי 1.

 2 ס״ח התשס״ה, עמי 918.
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 תיקון טעות בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל),

 התשם״ה-2005*

 (לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח- 11948)

 1. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה-22005 (להלן - החוק),

 בסעיף 77, בכותרת השוליים, במקום ״פקודת״ צריך להיות ״חוק״.

 י״ד בחשון התשס״ו (16 בנובמבר 2005)

ן י ל ב י ן ר ב ו א  ר

 יושב ראש הכנסת

 * התקבל בכנסת ביום הי בחשון התשס״ו (7 בנובמבר 2005).

 1 ע״ר 2, תוסי אי, עמי 1.

 2 ס״ח התשס״ה, עמי 889.
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