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 חוק העונשין (תיקון מס׳ 33), התשנ״א-991ו*

 1. בחוק העונשין, התשל״ז-1977' (להלן - החוק העיקרי), במקום סעיף 36 יבוא:

 ״מאסר וקנס 36. נקבע בחוק מאסר בלבד או נקבע מאסר או קנס לחלופין, רשאי בית

 המשפט להטיל מאסר או קנס או שניהם כאחד: אולם מקום שנקבע בחוק מאסר
 חובה לא יטיל בית המשפט קנס בלבד.״

 החלפת סעיף 36

.2 

.3 

 סעיף 62 לחוק העיקרי - בטל.

 בסעיף 144 לחוק העיקרי -

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״עבירות בנשק״:

 (2) בסעיף קטן(א), במקום הרישה יבוא ״הרוכש או המחזיק נשק בלא רשות על פי
 דין להחזקתו״:

 (3) בסעיף קטן (ב), במקום ״ואין בידו להוכיח רשות״ יבוא ״בלא רשות״:

 (4) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב1) סעיפים קטנים (א) ד(ב) לא יחולו על מי שעבר את העבירות בשל כך
 בלבד שלא שילם את האגרה לחידוש רשיונו או שלא חודשה תעודת הרשאתו
 אף שלא היתה מניעה לחידושה, הכל בהתאם לחוק כלי היריה, התש״ט-21949,

 או התקנות על פיו.

 (ב2) המייצר, מייבא או מייצא נשק או הסוחר בו או עושה בו כל עסקה אחרת
 שיש עמה מסירת החזקה בנשק לזולתו בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בלא
 דשות על פי דין לעשות פעולה כאמור, דינו -י מאסר חמש עשרה שנים.

 (ב3) הרשאי על פי דין למכור או למסור נשק והוא מוכרו או מוסרו לאדם
 שאינו רשאי על פי דין להחזיק בו, דינו - מאסר חמש עשרה שנים: סבר המוכר
 או המוסר, כתוצאה מבדיקה רשלנית, שהוא מוכר או מוסר נשק למי שרשאי

 על פי דין להחזיק בו - דינו מאסר שלוש שנים.״

 (5) בסעיף קטן (ג)(2), בסופו יבוא ״ולמעט מכל גז מדמיע כהגדרתו בחוק כלי
 היריה, התש״ט-1949״;

 (6) במקום סעיף קטן (ג1) יבוא:

 ״(ג1) לענין סעיף זה -

 (1) אחת היא אם בעת שנעברה העבירה היה הנשק תקין לשימוש או
 לא;

 (2) הטוען לרשות על פי דין - עליו הראיה.״

 4. בסעיף 184 לחוק העיקרי, במקום הגדרות ״פגיון״ ו״סכיך׳ יבוא:

 ״סכין״ - כלי בעל להב או כלי אחד שסוגל לדקור או לחתוך:

 ביטול סעיף 62

 תיקון סעיף 144

 תיקון סעיף 184

 • נתקבל בכנסת ביום ו׳ בתמוז התשנ״א (18 ביוני 1991)¡ הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2050, מיום ח׳
 באייר התשנ״א (22 באפריל 1991), עמי 194.

 י ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמי 226: התשנ׳׳א, עמ׳ 104.
 2 ם״ח התש״ט, עמי 143; התשנ״א, עמי 84.
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 ״אולר״ - סכין מתקפלת שאורך להבה אינו עולה על עשרה סנטימטרים ושלא ניתן להפכה,
 בעזרת קפיץ או באמצעי אחר, לסכין שלהבה קבוע!״.'

 5. במקום סעיפים 185 עד 188 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיפים
 185 עד 188

ו מייבא סכין שלא נועדה לשמש במקצוע, במלאכה,  ״סחר, ייצור 185. הסוחר, מייצר א

י בעסק, לצרכי בית או למטרה כשרה אחרת, דינו - מאסר שבע שנים. י כ " ם י 3 " 
 החזקת סכין 186. (א) המחזיק סכין מחוץ לתחום ביתו או חצריו ולא הוכיח כי החזיקה

ז למטרה כשרה, דינו - מאסר חמש שנים. י ד א כ ל  ש

 (ב) לעניו סעיף זה, חזקה היא כי החזקת אולר הנה למטרה כשרה.״

 6. בחוק כלי היריה, התש״ט-1949 - תיקון חוק
 כלי היריה

 (1) בסעיף 1 --

 (א) בהגדרת ״כלי יריה״, בסופה יבוא ״ולמעט מכל גז מדמיע״!

 (ב) אחרי הגדרת ״מטווח קליעה״ יבוא:
 ״״מכל גז מדמיע״ - מכל המיועד להגנה עצמית, שמשקל תכולתו הוא כפי
 שנקבע בתוספת והוא מכיל או סוגל להכיל או לפלוט חומר שםוגו וריכוזו
 קבועים בתוספת, ובלבד שמנגנון ההפעלה שלו אינו כולל תרכובות של

 חמרי בערה או נפץ!״
 (2) בסעיף 6(ב), במקום ״אם״ יבוא ״לאחר שנוכח כי״;

 (3) בסעיף 11(2) -

 (א) בפסקה (א), במקום הסיפה המתחילה במלה ״מפקח״ יבוא:
 ״קצין משטרה בכיר, כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדשן, התשל״א-

 1971', שהוסמך לכך בידי המפקח הכללי של המשטרה.״!

 (ב) בפסקה (ב), במקום הסיפה המתחילה במלה ״מפקח״ יבוא:

 ״קצין משטרה בכיר, כהגדרתו בפסקה (א), שהוסמך לכך בידי המפקח הכללי
 של המשטרה ואלוף פיקוד או נציגו.׳׳:

 (4) במקום סעיף 16 יבוא:

 ״עונשין 16. העושה אחת מאלה, דינו - מאסר ששה חדשים:

 (1) עובר על הוראות סעיפים 4 או 5 בשל כך בלבד שלא שילם את
 האגרה לחידוש רשיונו או שלא חודשה תעודת הרשאתו אף שלא היתה

 מניעה לחידושה, הכל בהתאם לחוק זה או התקנות על פיו:

 (2) עובר על הוראה מהוראות חוק זה או על תנאי או הגבלה שנקבעו
 ברשיון או בתעודת הרשאה שניתנו לפי חוק זה, ועבירתו אינה עבירה

 לפי חיקוק אחר.״:

 (5) בסעיף 21, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ד) שר הפנים, לאחר התייעצות עם שר המשטרה ועם שר הבריאות, רשאי
 לשנות את התוספת.״

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, ענד 390.
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 (6) אחרי סעיף 25 יבוא:

ת פ ס ו ת  ״

 (סעיף 1)

 המשקל הנקי המרבי
 של תכולת המכל

 ריכוז החומר
 סוג החומר הפעיל במכל

 30 גרם
 30 גרם״

ortho) "08" -malononitrile2%־¡chlorobenza) .1 
 2. ו11;5811ק03 2%

 7. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד~41984, בתוספת השניה, אחרי ״176" יבוא
 ״185, 186״.

 בתוק סמכויות חיפוש בשעת־חירום (הוראת שעה), התשכ״ס-51969 -

 (1) בסעיף 1, בסופו יבוא:

 ״סכין״ - כהגדרתו בסעיף 184 לחוק העונשין, התשל״ז-1977:״;

 (2) בסעיף 2(א) -

 (א) בפסקה (4), במקום ״כלי יריה״ יבוא ״סכין, כלי ידיה״:

 (ב) בפסקה (5), במקום ״שכלי ידיה״ יבוא ״שסכין, כלי ידיה״.

.8 

 תיקון חוק
 בתי המשפט

 תיקון חוק
 סמכויות חיפוש

 בשעת־חירום
 (הוראת שעה)

ד ו ד י ר  דן מ
 שר המשפטים

י ק ם נ ל י  דב ש
 יושב ראש הכנסת

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ג ו צ ר ם ה י  חי
 נשיא המדינה

 4 ס״ח התשמ״ד, עמי 195.

 י ס״ח התשכ״ט, עמי 226.

׳ ו 9 9 ז - א ״ נ ש ת  חוק השיפוע הצבאי (תיקון מס׳ 22), ה

 הוספת חלק ג׳1 1. בחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו-1955', אחרי סעיף 176 יבוא:

 ״חלה ג׳1 - עכירות של ברירת דיון

 176 א. הרמטכ״ל, בהתייעצות עם הפרקליט הצבאי הראשי ובאישור ועדת
 החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע בהוראות הפיקוד העליון כי
 עבירה הנתונה לדין משמעתי תהא עבירה הניתנת לברירת דיון(להלן - עבירה
 של ברירת דיון): הקביעה יכול שתהא דרך כלל, בתנאים או בסייגים ותציין גם

 את שיעור הקנס שניתן להטיל על החייל בשל אותה עבירה.

 176 ב. (א) שיעור הקנס בשל עבירה של ברירת דיון לא יעלה על כפל שכר
 יסוד חדשי של טוראי בשירות חובה כפי שהוא נקבע לאחרונה לפני ביצוע

 עבירות של
 בדירת דיון

 שיעור הקנס

 נתקבל בכנסת ביום ו׳ בתמוז התשנ״א(18 ביוני 1991)1 הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2014, מיום ט״ז
 באלול התש׳ץ (6 בספטמבר 1990), עמי 293.
 ס״ח התשט׳׳ו, עמ׳ 171¡ התשנ׳׳א, עמ׳ 116.
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 העבירה! ובלבד שלגבי חייל בשירות חובה לא יעלה שיעור הקנס על רבע
 מהשיעור האמור.

 (ב) הרמטכ״ל יעדכן, באחד בינואר ובאחד ביולי של כל שנה, את
 שיעורי הקנסות על־פי שיעור השינויים שחלו בשכר היסח־ של טוראי בשירות

 חובה! שיעורי הקנסות כפי שעודכנו כאמור ייכללו בפקודות הצבא.

 176ג. (א) היה למפקד בדרגת סגן משנה או מעלה יסוד סביר להניח שחייל
 עבר עבירה הנתונה לברירת דיון, רשאי הוא למסור לחייל תלונה בכתב על
 גבי טופס שנקבע בפקודות הצבא, ובו יפורטו העבירה ושיעור הקנס שנקבע

 לה (להלן - טופס ברירת דיון).

 (ב) חייל שנמסר לו טופס ברירת דיון ישלם את הקנס הנקוב בטופס
 בדרך הנקובה בו, תוך עשרה ימים מיום המסירה, זולת אם תוך אותה תקופה
 הודיע, בדרך שנקבעה בפקודות הצבא, שהוא מבקש להישפט על העבירה.

 (ג) שילם החייל את הקנס, יראו אותו כמי שהודה באשמה, הורשע בדין
 ונשא את עונשו! לא שילם החייל את הקנס ולא הודיע על רצונו להישפט כאמור
 בסעיף קטן(ב) יראו אותו כאילו הורשע ונגזר עליו הקנס הנקוב בטופס ברירת

 הדיון שנמסר לו.

 176 ד. (א) כל עוד לא נמסר לחייל טופס ברירת דיון, אין בקביעת עבירה
 כעבירה של ברירת דיון כדי לגרוע מסמכותם של המנויים להלן להחליט,
 מטעמים מיוחדים, כי החייל יועמד לדין משמעתי בשל העבירה, והוראות חלק

 זה לא יחולו! ואלה רשאים להחליט כאמור:

 (1) ראש המחוז השיפוטי שאליו משתייכת יחידתו של החייל!

 (2) פרקליט צבאי:

 (3) קצין שיפוט שהוסמך לכך עליידי הרמטכ״ל בפקודות הצבא.

 לענין סעיף קטן זה, ״טעמים מיוחדים״ - ביצוע חוזר של עבירות
 מאותו סוג או נסיבות מיוחדות שבהן נעברה העבירה.

 (ב) חוייב חייל בקנס בשל עבירות של ברירת דיון שלוש פעמים בשנה
 אחת, ועבר עבירה נוספת של ברירת דיון, באותה שנה, לא יימסר לו טופס

 ברירת דיון בשל אותה עבירה והוא יועמד לדין משמעתי.

 176ה. הוראות סעיף 497 יחולו גם על גביית קנס שחוייב בו חייל לפי חלק
 זה.

 176 ו. הרמטכ״ל יקבע בפקודות הצבא הוראות לביצוע חלק זה, לרבות טפסי
 ברירת דיון ודרכי מסירת הודעות.״

 ברירת דיון

 שפיטה במקום
 ברירת דיון

 גביית קנס

 הוראות ביצוע

ס נ ר  משה א
 שר הבטחון

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

י ק ס נ ל י  דב ש
 יושב ראש הכנסת

ג ו צ ר ם ה י  חי
 נשיא המדינה
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# ו 9 9 ז - א ״ ג ש ת  חוק המים (תיקון מס׳ 7), ה

 בחוק המים, התשי״ט• ־1959' (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 20א, בסופו יבוא:

 ׳״׳סימן א1״ - לרבות התקנות שהותקנו והצוים שניתנו מכוחו.״

 בסעיף 20ד(א) לחוק העיקרי, במקום ״שר החקלאות״ יבוא ״השר לאיכות

.1 

 בסעיף 20ו לחוק העיקרי, במקום ״שר החקלאות״ יבוא ״השר לאיכות הסביבה״.

 בסעיף 20יב(א) ו־(ד) לחוק העיקרי, במקום ״שר החקלאות״ יבוא ״השר לאיכות

 בסעיף 20יג(א) לחוק העיקרי, במקום ״שר החקלאות״ יבוא ״השר לאיכות

 בסעיף 20יח(א) לחוק העיקרי, במקום ״שר החקלאות״ יבוא ״השר לאיכות

 בסעיף 20יט(א) לחוק העיקרי, במקום ״שר החקלאות״ יבוא ״השר לאיכות

 2. (א
 הסביבה

 (ב.

 (ג
 הסביבה׳

 (ד
 הסביבה״

 (ה

 הסביבה׳

 (ר
 הסביבה״

 3. אחרי סעיף 20כ לחוק העיקרי יבוא:

 20כא. העובר על הוראה מהוראות סימן א1, דינו - מאסר שנה או קנס
 150,000 שקלים חדשים, ואם וזיתה העבירה נמשכת - מאסר שבעה ימים או
 קנס נוסף של 10,000 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחר
 שקיבל התראה בכתב ממי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לענין זה, ובהתאם

 למועד שנקבע בהתראה.

 ״עונשין לענין
 סימן א1

 אחריות נושאי
 משרה בתאגיד

 20כב. נעברה עבירה לפי סעיף 20כא בידי תאגיד, ייאשם גם כל אדם אשר
 בשעת ביצוע העבירה היה מנהל, שותף, למעט שותף מוגבל, או עובד בכיר
 באותו תאגיד, האחראי לענין הנדון, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא
 בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסבירים כדי למנוע או להפסיק את העבירה.

 סמכויות בית-משפט 20כג. (א) קיים חשד שנעברה עבירה לפי סעיף 20כא, רשאי בית משפט,

 לבקשת תובע, ליתן צו זמני, אף לפני שהוגש כתב אישום, נגד מי שחשוד או
 שנאשם בגרימת זיהום מים, ככל שיראה לנכון בנסיבות הענין כדי למנוע,
 להפסיק או לצמצם את זיהום המים: לענין סעיפים קטנים (א) עד (ד), ״בית

 משפט״ - בית המשפט המוסמך לדון בעבירה.

 (ב) לא יצווה בית משפט כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שנתן
 לחשוד או לנאשם, לפי הענין, הזדמנות להשמיע טענותיהם: לא התייצבו
 החשוד או הנאשם לדיון בבקשה על אף שהוזמנו כדין, רשאי בית המשפט

 להחליט בבקשה בהעדרם.

 (ג) תקפו של צו שניתן כאמור בסעיף קטן(א) יהיה לתקופה שיורה בית
 המשפט ויכול שיהיה עד לגמר ההליכים: ניתן הצו בטרם הוגש כתב אישום,

 נתקבל בכנסת ביום ה׳ בתמוז התשנ׳׳א(17 ביוני 1991)! הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2030, מיוםכ״ט
 בטבת התשנ׳׳א (15 בינואר 991¡), בעמ׳ 120.

 ס״ח התשי״ט,\עמ׳ 169; התש״ך, עמ׳ 10; התשכ׳׳א, עמ׳ 175 ועמי 193; התשכ״ה, עמ׳ 191; התשל״ב, עמ׳ 8; התשל״ו,
 עמ׳ 140.

 תיקון סעיף 20א

 תיקון סעיפים
 בסימן א1

 הוספת סעיפים
 20כא עד 20כו
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 יפקע תקפו בתום שבעה ימים מיום שניתן, אלא אם כן הוגש כתב אישום בתוך
 התקופה האמורה.

 (ד) חשוד, נאשם ותובע רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר
 בהחלטה שנתן בענין בקשה כאמור בסעיף קטן(א), אם נתגלו עובדות חדשות
 או השתנו הנסיבות והדבר עשוי לשנות את החלטתו הקודמת של בית המשפט.

 (ה) חשוד, נאשם ותובע רשאים לערור על החלטה בענין בקשה כאמור
 בסעיף קטן(א) או על החלטת בית המשפט בבקשה לעיון חוזר: בית המשפט

 שלערעור ידון בערר בשופט אחד.

 (ו) בקשה לעיון חוזר או ערר תוגש בכתב, תכיל תמצית נימוקיה
 ויצורפו לה העתקים של החלטות קודמות שניתנו בענין.

 (ז) בעיון תוזר ובערר רשאי בית המשפט לקיים, לשנות או לבטל,
 החלטה שעליה עוררים, או לתת החלטה אחרת במקומה.

 (ח) לענין סעיף זה --

- צו עשה או צו לא תעשה: ' ״  ״צו

 ״תובע״ -

 (1) כהגדרתו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח
 משולבן, התשמ״ב-21982:

 (2) קובל כאמור בסעיף 20כה - לאחר שהגיש קובלנה.

 חיוב בהוצאות 20כד. בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה על פי סעיף 20כא רשאי בגזר

י הדין, בנוסף לכל עונש שיטיל, לחייבו: ו ק י נ ב  ו

 (1) בתשלום ההוצאות הדרושות שהוצאו לניקוי המים וכל אשר זוהם
 עקב העבירה, אם הוגשה לבית המשפט בקשה מאת מי שהוציאן: הורשעו
 בעבירה יותר מאדם אחד, רשאי בית המשפט, בהחלטה כאמור, להטיל
 את תשלום ההוצאות על כולם או חלקם, יחד ולחוד, או לחלק סכום זה

 ביניהם, הכל כפי שייראה לו בנסיבות הענין.

 (2) לנקוט את האמצעים הדרושים כדי -

 (א) להפסיק, לצמצם או למנוע את המשך זיהום המים:

 (ב) לנקות את המים וכל אשר זוהם עקב ביצוע העבירה:

 (ג) להחזיר את המצב לקדמותו.

 קובלנה 20כה. (א) קובלנה כאמור בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח

 משולב], התשמ״ב-1982, על עבירה לפי סימן א1, רשאי להגיש אחד מאלה:

 (1) כל אדם - לגבי עבירה שכתוצאה ממנה נפגע במישרין:

 (2) רשות מקומית - לגבי עבירה שנעברה בתחומה.

 (ב) לא תוגש קובלנה לפי סעיף קטן(א) אלא אם כן מסר הקובל הודעה
 לשר לאיכות הסביבה על כוונתו לעשות כן ולא הוגש, תוך ששים ימים לאחר

 מכן, כתב אישום מטעם היועץ המשפטי לממשלה.

 דין המדינה 20כו. דין המדינה לענין סימן א1, כדין כל אדם.״

 2 ס״ח התשמ״ב, עמ׳ 43.
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 תיקון סעיף 156 4. בסעיף 156(א) לחוק העיקרי, פסקה (6) - תימחק.

 תיקון חוק 5. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982, בתוספת השניה, בסופה יבוא:
 סדר הדין

 הפלילי ״15. עבירה לפי סימן א1 לחוק המים, התשי״ט-1959״.

 תחילה 6. תחילתו של חוק זה ביום י״ט בתמוז התשנ״א (1 ביולי 1991).

ן ת י ל א א פ ר ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר החקלאות

ג דב ש י ל נ ס ק י ו צ ר ם ה י  חי
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת
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