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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

׳ד-2004*  הצעת חוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות), התשם׳

א ו ב  מ

 המרכזי והמקומי בדי להשיג אותה מטרה.״ ;דברי השופט
 א׳ א׳ לוי).

 ברחבי הארץ תחנות רבות הפועלות שלא כדין,
 מסיבות שונות. לחלקן אין כלל רשיונות והיתרים. וברור
 שגם לא ניתן ליתן להן רשיונות או היתרים אף אם היו
 פונות בבקשה לקבלם, ולחלקן אין רשיונות או היתרים

 מסיבות טכניות, או אחרות.

 בעת הכנת הצעת חוק זו בועדת הכלכלה של הכנסת
 התלבטה הועדה, האט ראוי להחיל הצעת חוק זו על כל
 תחנת תדלוק הפועלת שלא כדין מסיבה כלשהי למשל, על
 תחנה שלא חידשה במועד את רשיון העסק שלה, או
 לצמצם את התחולה לתחנות פיראטיות מובהקות, אלה
ת ללא השקעת המשאבים הרבים הנדרשים,  הצצו

 כשברבות מהן מכלי הדלק אינם מוטמנים באדמה.

 התלבשות זאת נובעת, בעיקר, מכך שככלל אכיפת
 חוקים אמורה להיעשות על ידי רשויות השלטון בלבד,
 בעוד שבהתאם להצעת חוק זאת, ישמשו ספקי הדלק ככלי
ו צפויים לעונשים חמודים אם יפעלו בניגוד  אכיפה, ואן! יהי

 להוראות החוק המוצע.

 בהתחשב באמור לעיל. החליטה הועדה להחיל את
 החוק המוצע רק על התחנות הפיראטיות המובהקות, אלה

 שמעולם לא קבלו לא היתר בניה ואף לא רשיון עסק.

 ראוי להזכיר, כי הליך הרישוי וההקמה של תחנות דלק
 העומדות בדרישות החוק אורך מספר שנים ועלותן מליוני
 שקלים, בעוד שהקמת תחנות פיראטיות מהמת האמור
 אורכת ימים בודדים בלבד, והן מוקמות באופן המסכן חיי
 אדם, כיוון שהן אינן עומדות בתקנים הנדרשים ואינן
 נתונות כלל לפיקוח, והן מהוות מפגע בטחוני. אקולוגי,

 בטיחותי ותחבורתי לעיבור.

 יודגש כי הצעת חוק זו אינה באה לפסור את הרשויות
 משימוש בסמכויות הרבות המוקנות להן לפי הדין כדי
 להלחם בתופעה של תחנות התדלוק הפועלות בניגוד
 להוראות דין שונות, אלא להוות נדבך נוסף שיאפשר ייבוש

 מקורות הדלק של התחנות הפיראטיות.

 הצעת חוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות
 תדלוק מסוימות), התשס״ד-2004 המתפרסמת בזה באה
 לצמצם את תופעת תחנות הדלק הפיראטיות במדינה,
 שהתרבו מאוד בשנים האחרונות, בדרך של ניתוקן ממקור

 האספקה של הדלק, המאפשר את פעילותן.

 החוק מוצע על רקע המציאות, המלמדת כי חרף
 נסיונות סגירתן של התחנות הפיראטיות, בידי הרשויות,
 צצות תחנות חדשות, ולכן נראה, כי איסור על מכירת דלק
 לתחנות אלה יהווה כלי אפקטיבי למיגור התופעה, וזאת
 בנוסף לכלי האכיפה האחרים הקיימים היום על פי כל דין.

 ואלה דבריו של בית המשפט העליון בענין זה:

 ״הקמתן של תחנות דלק הוא ענין בעל חשיבות רבה
 ונודעת לו השלכות על תחומים רבים בחיינו״ (בג״צ
 ו»0202ו ארגון סוכנים ובעלי תחנות הדלק בישראל נגד
 היועץ המשפטי לממשלה ואח' דינים עליון, כרך ם״ד, 856).

 בעתירה זו דן בית המשפט העליון בתחנות דלק אשר
 הוקמו שלא כחוק, שכונו על ידיו בשם ״תתנות פיראטיות״,

 ובדרכים להפסיק את פעילותן. בית המשפט קובע:

 "לא מעטים הם אלה הסבורים כי אינם נתונים למרות
 החוק וכתוצאה מכך הוקמו בשנים האחרונות תחנות דלק
 רבות, שחלקן פועלות באזורים צפופים של מגורים או
 פעילות עסקית, ונדמה כי אין צורך לומר עד כמה תופעה

 זו מסוכנת, ומכאן הצורך לנקוט אמצעי אכיפה יעילים״.

 והוסיף ואמר בית המשפט העליון לענין האכיפה: ״...
 נדמה כי את יכולתן של התחנות הפיראטיות לפעול, ניתן
 היה לצמצם במידה נכרת ואף להפסיקה כליל, על ידי
 ניתוקן מ״עורק החיים־ דרכו זורם הדלק הדרוש להן
 לפעולתן. כוונתי לכך, שאת הדלק הדרוש לתחנות מספקות,
 ככל הנראה, חברות הדלק הפועלות בישראל, במישרין או
 בעקיפין, ועל רקע זה תהינו במהלך הדיון מדוע נפקד מקומן
 של חברות אלו מרשימת המשיבים הארובה. והרי נדמה כי
 גם לעותר היה נהיר כי חסימת דרכן של התחנות
 הפיראטיות למקור ממנו הן שואבות את הדלק, מהווה
 אמצעי אכיפה שאין לו תחליף, וכזה שאינו בריר בהקצאת
 משאבים וכוח אדם אותם נדרשים להעמיד גורמי השלטון

. בחוק זה - הגדרות  ו

 ״דלק״ — בנזין או סולר המשמשים לתחבורה;

, (בחוק זה — י ו 965 ן והבניה, התשב״ה-  ״היתר בניה״, ׳׳היתר״ — היתר לפי תוק התכנו

תר להקלה ולשימוש חורג המאפשר הקמת תחנת ן והבניה), לרבות הי  חוק התכנו

 תדלוק;

ות; ות הלאומי  ״המנהל" — מנהל מינהל הדלק במשרד התשתי

 ט׳ בתמוז התשם״ג(9 ביולי 2003).
 י ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
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 ״המרשם״ — המרשם כמשמעותו בסעיף 12 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני

 חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001),

 התשם״א-22001 (בחוק זה - חוק ההסדרים);

 ״חברת דלק״ - חברה, כהגדרתה בסעיף 9 לחוק ההסדרים, הרשומה במרשם:

 ״רשיון עסק״, ״רשיון־ - רשיון או הימר זמני לפי חוק רישוי עסקים, החשב־ח—1968ג

 (בחוק זה — חוק רישוי עסקים), לפיו ניתן לנהל עסק של תחנת תדלוק;

 ״רשימת התחנות״ - רשימת תחנות תדלוק כאמור בסעיף 3;

 ־רשימה שלילית״ - רשימת תחנות התדלוק הפירטיות כאמור בסעיף *

 ״תדלוק־ - הזרמת דלק למכל הדלק של רכב לצורך הנעתו;

 ״תחנת תדלוק״ - אתר שבו מתבצעת מכירה או אספקה של דלק לציבור, או לצריבה

 עצמית וגם לציבור, בדרך של תדלוק;

 ־תחנת תדלוק פנימית״ - תחנת תדלוק, שאיננה ממוקמת בצדי דדך ראשית,

 כמשמעותה בתכנית מיתאר ארצית (תמ־א) 3 לדרכים, שבהתאם להיתר הבניה

 או רשיון העסק שניתן לה, ניתן לספק בה דלק לצריכה עצמית בלבד.

 2. (א) לא ימכור אדם ולא יספק דלק לתחנת תדלוק, אלא אם כן היא כלולה ברשימת איסור מכירת
 התחנות. ילקלתמיח

 תדלוק מסוימות
 (ב) לא ימכור אדם ולא יספק דלק לתחנת תדלוק הכלולה ברשימה השלילית.

 3. (א) המנהל ינהל את רשימת התחנות; ברשימת התחנות רשאית להיכלל כל תחנת רשימת התחנות

 תדלוק שבמועד כלשהו ניתן לה היתר בניה, או שבמועד כלשהו במהלך חמש השנים

 שקדמו להגשת בקשתה להיכלל ברשימה ניתן לגביה רשיון עסק.

 (ב) הרשימה תעמוד לעיון הציבור במשרד התשתיות הלאומיות, במקום ובשעות

 שיפורסמו על ידי המנהל, ותפורסם גם באתר האינטרנס של המשרד.

 (ג) תחנת תדלוק הרוצה להיכלל ברשימת התחנות תגיש למנהל בקשה על גבי טופס

 שקבע המנהל; לבקשה יצורף העתק מההיתר או מהרשיון וכן פרטים נוספים שנקבעו

 לפי הוראות סעיף 15.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף ו להגדרות ־רשימת התועות־ ו־רשימה שלילית־ על מספקי הדלק שהם, רובם כבולם, חברות דלק את החובה
 וסעיף ג לבדוק לאלו תחנות תדלוק מותר להס למכור ולאלו אסור
ת להם. הטלת הודבה היא לתכלית ראויה, ולאור העובדה ן י ת ש ת ך ח ד ש ל מ ה נ ת ״ י ע צ ה ם ל א ת ה  ב

ה שהמדובר בתחנות פיראטיות מובה*ת בלבד, גם אינה י ה ר י ת ו ן מ ה < ^ ל ק א ו ת ת ן נ [ ן ל ת ת ש ו י מ ן א ל  ה

 למכור או לספק דלק(״רשימת התחנות״), והמשטרה ןעהל עולה על הנדרש.

 רשימה של תועות תדלוק, שלהן אסור יהיה למכור או לספק סעיף ג מוצע שרשימת תחנות התדלוק שלהן מותר למכור
 דלק(״הרשימה השלילית״), ולבן: דלק תנוהל במשרד התשתיות הלאומיות על ידי

, מנהל מינהל הדל* זכאית להיכלל ברשימה כל תחנת ת ו מ י ש ר  מי שמוכר דלק יצטרך, על כן, לעיין בשתי ה
ת תדלוק שבמועד כלשהו ניתן לה היתר בניה או שבמועד ו ת ן ת מ מ י ו ם י מ ל ד ת ת נ ח ת ה ל ו י נ מ ה א ש ד י ו י ל ד 3 

 כלשהו במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה
ל להיכלל ברשימה, ניתן לגביה רשיון עסק (סעיף קטן(א». ה נ י ל מ ה נ י מ ד י *ל י י מ א - רשימת התחנות תנוהל כ
? עוד מוצע כי הרשימה תעמוד לעיון הציבור ותפורסם פ ס ה ל ש ר י ו י ה ? ל י  הדלק במשרד התשתיות הלאומיות י
לק: באתר האינטרנט של המשרד(סעיף קטן(ב». בסעיף קטן(ג)  ד

 — הרשימה השלילית תנוהל כאמור על ידי המשטרה. מוצעים ההסדרים הטכניים הנדרשים לרישום על ידי

 במצוין במבוא, בעוד שבדרך בלל אכיפת חוקים נעשית המבקש (הגשת טפסים. צירוף העתקים מההיתר או
ל מהרשיון ומסירת פרסים שקבע השר בתקנות). י ט ה ע ל צ ו ת ^ ״ מ ע 3 ן ה ך ב ב ל ן ב ן ט ל ש ת ה ו י ו ש י ר ד ל י  ע

 י ם־דו התשס״א, עמ׳ 227.

ס־ח התשכ־ח, עמ׳ 204.  ־
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 4. (א) המשטרה תנהל רשימה שלילית של תחנות התדלוק הפיראטיות; ברשימה

 השלילית ייכללו תחנות תדלוק שלא ניתן להן היתר בניה ואין להן רשיון עסק; הרשימה

 השלילית תעמוד לעיון הציבור במשטרה, במקום ובשעות שיפורסמו על ידי המשטרה,

 ותפורסם גם באתר האינטרנט של המשטרה ובאתר האינטרנט של משרד התשתיות

 הלאומיות.

 (ב) המשטרה תמציא העתק מהרשימה השלילית לחברות הדלק, אחת לשלושה

 חודשים, תוך פרום החיקוקים, שלפיהם מבירת דלק לתחנות תדלוק הכלולות באותה

וה עבירה והעונשים הקבועים בשל הפרת הוראות החיקוקים.  רשימה מהו

 חברת דלק תמציא העתק מרשימת התחנות ומהרשימה השלילית לכל אדם הקשור

 עמה בהסכם למכירה, לאספקה או להפצה של דלק.

 6. (א) בית המשפט המוסמך לענין סעיף זה הוא בית משפט שלום (בסעיף זה - בית

 המשפט).

 (ב) בל אדם המוסמך להגיש תביעה לפי חוק התכנון והבניה או לפי חוק רישוי

 עסקים, ובן מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לכך לפי הצעת שר התשתיות

 הלאומיות, רשאי להגיש לבית המשפט בקשה למתן צו להפסקת פעילותה של תחנת

 תדלוק (בחוק זה - צו להפסקת פעילות).

 (א) בית המשפט רשאי ליתן צו זמני או קבוע להפסקת פעילות, נגד תחנת תדלוק,

 בעליה או מי שמפעילה, אם התקיים אחי מאלה:

 (ו) תחנת התדלוק לא קבלה היתר בניה ואף לא רשיון עסק,

 (2) לתחנת התדלוק ניתן היתר בניה או רשיון עסק, אך היא פועלת באופן

 שיש בו כדי לסכן חיי אדם או לגרום לפגיעה ניכרת בסביבה.

 (ב) במסגרת צו להפסקת פעילות רשאי בית המשפט לצוות על כל דרך הנראית לו

 מתאימה להפסקת פעילותה של תחנת תדלוק, ובכלל זה -

 (1) לצוות על הפסקת פעילותה של תחנת התדלוק לחלוטין או לתקופה

 שיקבע, אם בסגירת החצרים ואס בכל דרך אחרת, הנראית לו מתאימה;

 ד.

 רשימת תחנות
 תדלוק פיראטיות

 — הרשימה
 השלילית

 המצאת הרשימות 5.

 בקשה למתן צו
 להפסקת פעילות

 ולמחיקה
 מרשימת התחנות

 סמכות מתן צו
 להפסקת פעילות

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 5 העתק של רשימת התחנות ושל הרשימה
 השלילית יומצאו על ידי חברת דלק לכל אדם
 הקשור עמה בהסכם למכירה, לאספקה או להפצה של דלק.
 כדי למנוע עקיפת הוראות החוק בדרך של מכירת דלק על

 ידי גורמים שלישיים.

 סעיפים 6 ו־ד מוצע לתת גידי רשויות אכיפת החוק כלי
 אכיפה נוסף על אלו המצויים בידיהם
 לפי חוקים אחרים כגון חוק רישוי עסקים, התשכיח-968ו
 וחוק התכנון וחמיה, התשכ״ה-1965. מוצע שבית משפט
 שלום יהיה רשאי להוציא צו להפסקת פעילותה של כל
 תחנת תדלוק בכל אחת מהדרכים במפורט בפסקאות(ו) עד
 (4) של סעיף קטן(ב). אס היא לא קבלה היתר בניה ואף לא
 רשיון עסק או אם ניתן לה היתר או רשיון כאמור היא
 פועלת באופן שיש בו בדי לסכן חיי אדם או לגרום לפגיעה
 נכרת בסביבה. בסעיף קטן(ג) מוצע שהעתק מהחלטת בית
 משפט על הוצאת צו הפסקת פעילות יומצא למנהל
 ולמשטרה שיפעלו לפיו, לענק מחיקה מרשימת התחנות או

זלילית, לפי דזענין. ו ה ה׳ מ י ש ר ה ל ת פ ס ו  ה

 סעיף 4 מוצע שרשימת תחנות התדלוק שלהן אסור יהיה
 למכור דלק תנוהל במשטרה והיא תיקרא —
 הרשימה השלילית. ברשימה זו ייכללו תחנות תדלוק
 שמעולם לא ניתן להן היתר בניה או רשיון עסק. אלו הן
 התחנות הפיראטיות המובהקות, שאסור יהיה למכור דלק
 ובכך לגרום לסגירתן(סעיף קטן(א). גנז רשימה זו תפורסם
 על ידי המשטרה ובאתר האינטרנט שלה ושל משרד

 התשתיות הלאומיות.

 בסעיף קטן (ב) מוצע שהמשטרה תמציא העתק
 מהרשימה השלילית לחברות הדלק אחת לשלושה חדשים:
 לרשימה יצורף פירוט החיקוקים שלפיהם מכירת דלק
 לתחנות תדלוק הכלולות באותה רשימה מהווה עבירה: כן

 יצוינו העונשים הקבועים לעבירה..

 יצוין, כי בועדת הכלכלה הועלו ספיקות, אם יש צורך
 בקיום הרשימה השלילית בנוסף לרשימה החיובית, והועדה
 החליטה לשוב ולדון בשאלה עקרונית זו בעת הכנת הצעת

 החוק לקריאה השניה ולקריאה השלישית.
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 עונשין

 אחריות נושא
 משרה

 עיצומים
 ואמצעים אחרים

 סמכויות פיקוח

 (2) להורות לאדם להימנע מלעשות כל פעולה בתחנת התדלוק, בפי שיפורט

 בצו!

 (3) להורות לאדם שלא להעביר לאחר את הבעלות או את החזקה בתחנת

 התדלוק;

 (4) לצוות על מי שניהל או שהפעיל את תחנת התדלוק להימנע מכל פעולה

 בפי שיפורט בצו ולתקופה שיקבע.

 (ג) ניתן צו כאמור בסעיף קטן (ב), ימציא התובע העתק ממנו למנהל ולמשטרה;

 היתה תחנה כלולה ברשימת התחנות - ימחקה המנהל מהרשימה; לא היתה תחנה

 כלולה ברשימה השלילית - תוםיפה המשטרה לרשימה השלילית, אלא אם כן קבע

 בית המשפט אחרת.

 8. (א) המוכר או המספק דלק בניגוד להוראות סעיף 2, דינו — מאסר שמונה עשר

 חדשים וקנס פי עשרה מן הקנס באמור בסעיף ו6(א)(3) לחוק העונשין, התשל־ז—דד9ו4,

 (בחוק זה - חוק העונשין), ובהפרה חוזרת - כפל הקנס האמור.

 (ב) הורשע אדם, פעמיים במהלך חמש שנים, במכירה או באספקה של דלק בניגוד

 להוראות סעיף 2, רשאי בית המשפט להורות על מחיקת מבצע העבידה מהמרשם,

 לתקופה ובתנאים כפי שימצא לנכון.

 9. (א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עביר1ז לפי סעיף ג

 בידי התאגיד או עובד מעובדיו; המפר הוראת סעיף זה, דינו - מאסר של ששה חודשים

 וקנס פי עשרה מן הקנס האמור בסעיף 61 (א)(3) לחוק העונשין; לענין חוק זה, ־נושא

 משרה בתאגיד־ - דירקטור, מנהל פעיל בתאגיד או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי

 מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה.

 (ב) נעברה עבירה לפי סעיף 2 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי

 נושא משרה בתאגיד הפר חובתו לפי סעיף קטן(א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל

 אשר ניתן למניעת העבירה.

 10. היה למנהל יסוד סביר להניח, כי אדם מוכר או מספק דלק בניגוד להוראות סעיף 2,

 רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע טענותיו, להטיל עליו עיצום

 כספי בשיעור הקנס הקבוע בסעיף ו4(א)(3) לחוק העונשין, ובהפרה חוזרת - כטל עיצום

 כאמור, על עיצום כספי לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 14 עד 19 לחוק ההסדרים.

 11. (א) לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה רשאי המנהל או עובד המדינה שהשר

 הסמיך לכך בכתב:

 רואים את נושא המשרה בתאגיד באילו הפר את חובתו
 אלא אם כן הוכיח כי עשה כל אשר ניתן למניעתה.

 סעיף 10 כדי לייעל את אכיפת הוראות החוק, מוצע
 להסמיך את הנמהל להטיל עיצוס כספי בשיעור
 העומד היום על ששים ושמנה אלף ושלוש מאות שקלים
 חדשים אם היה לו יסוד סביר להניח בי אדם'מוכר או מספק

 דלק בניגוד להוראות סעיף 2.

 סעיף 1 ו מוצע להסמיך פקחים לצורך אכיפת החוק המוצע.

י ר ב  ד

 סעיפימ 8 ו־9 מוצע להטיל על מי שמספק דלק לתחנת
 תדלוק פיראטית עונש מאסר של 18
 חדשים או קנס העומד היום על סך של שש מאות ושבעים
 אלף שקלים חדשים (סעיף 8(א)) ואם הורשע פעמיים
 במהלך חמש שנים רשאי יהיה בית המשפט להורות על
 מחיקתו ממרשם חברות הדלק (סעיף 8(ב)), דבר שיביא
 לסגירת אותה חברת דלק. עוד מוצע בסעיף 9 להטיל על
 נושא משרה בתאגיד לפקח ולעשות כל שניתן כדי למנוע
 עבירה של מכירת דלק לתחנות האמורות ולקבוע חזקה כי
 אם נעברה עבירה לפי סעיף 2 בידי תאגיד או עובד מעובדיו

ס״ח התשל־ז, עמי 226. 4 
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 (1) להיכנס לכל מקום שבו מבוצעת מכירה או אספקה של דלק (בסעיף

 זה - עסק) ולדדוש מכל אדם במקום, כי יציג בפניו את היתר הבניה של תחנת

 התדלוק או את רשיון העסק של העסק:

 (2) להיכנס לכל מקום שבו מנוהלים עסקיו של מי שמוכר או שמספק דלק,

 ולבל מקום שיש לו חשד סביר, כי מבוצעת בו פעילות של תחנת תדלוק, ולדרוש

 מכל אדם במקום ומכל נושא משרה בתאגיד המוכר או המספק דלק למסור לו

 מידע ומסמכים הנוגעים למכירה או לאספקה של דלק לתחנת תדלוק הכלולה

ו למכירה של דלק בידי  ברשימת התחנות או ברשימה השלילית, או לאספקה א

 תחנת תדלוק כאמור, לעיין במסמכים ולתפוס כל חפץ, לרבות מסמך, הקשור

 למכירה או לאספקה של דלק או הקשור לרשיון העסק או להיתר הבניה של

 תחנת התדלוק;

 (ג) לדרוש ולקבל מרשות רישוי מידע הדרוש לו לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק

 זה; בפסקה זו, ״רשות רישוי• - הרשות המקומית, כמשמעותה בסעיף 5(א)(1)

 לחוק רישוי עסקים; מי שהוסמך לפי סעיף 5(א)(2) לחוק האמור! הועדה המקומית

 או דשות רישוי מקומית, כמשמעותם בחוק התכנון והבניה.

וחזרו למי שממנו נלקחו לא  (ב) מסמכים וחפצים שנתפסו כאמור בסעיף קטן(א) י

ם שלושה חדשים מיום שנתפסו, אלא אם כן הם דרושים לשם ניהול הליך  יאוחר מתו

 פלילי או מינהלי.

 (ג) . לא יתמנה מפקח לפי חוק זה אלא אס כן קיבל הכשרה מתאימה כפי שקבע
 . המנהל, בתיאום עם המשטרה.

 2 ו. (א) סמבות לתת צו להפסקת פעילות אין בה בדי לגדוע מסמכות אחרת לפי כל דין
 אחר.

 (ב) אין בהגשת ערעור על מתן צו להפסקת פעילות כדי לעכב את ביצועו של צו

 כאמור, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

 13. הוראות חוק זה לא יחולו על תחנות תדלוק פנימיות.

ן בו בדי להתיר  14. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן, ואי

 הפעלת תחנת תדלוק הפועלת שלא כדין לפי כל חיקוק אחר.

א רשאי, באישור הו  15. שר התשתיות הלאומיות ממונה על ביצוע חוק זה, למעט סעיף 4. ו
 ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה לענין ניהול רשימת התחנות,
נה על ביצוע  לרבות הפרטים שניתן לדרוש או לכלול באותה רשימה; השר לבטחון הפנים ממו
 סעיף 4 והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לענין ניהול רשימת

 תחנות התדלוק שברשימה השלילית, לרבות הפרטים שניתן לכלול ברשימה.

 16. בחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש״ס—52000, בתוספת הראשונה, בסופה

 יבוא:

 ״21. •משק הדלק״ - החלטה של המנהל, והחלטה של המשטרה לפי סעיף 4 לחוק

 משק הדלק(איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות), התשם״ד-2004*.

 שמירת סמכויות

 סייג לתחולה

 שמידת דינים

 ביצוע ותקנות

 תיקון חוק בתי
 משפט לענינים

 מינהליים

 י ם״ח התש״ס, עמי 190.
 4 ם־ח התשס־ד, עמי....
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 17. בחוק רישוי עסקים, התשב״ח—1968, אחרי סעיף 3א יבוא: תיקון וזק רישוי
 עסקים

 ״אחסנת נפט גב. על אף האמור בבל דין, היתר לפי החוק למחסנים קמעוניים לאחסון נפט,

 לא יינתן אלא אם בן מכירת הנפט ממחסן כאמור היא למילוי כלי רכב

 המיועדים להובלת מוצרי נפט בלבד.״

 חברי הכנסת: מל פולישוק־בלוך, רוני בריזון, חמי דורון, יגאל יאסינוג, אתי לגני, אילן ליבוביץ, אהוד רזנאגי,
 אילן שלגי, שלום שנותון

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

ד ושט (תיקון מם׳ 3) (פטור ממסיבו), י  הצעת חוק זבדון השואה והגבורה-
 התשס״ד־-2004*

 ו. בחוק זכרון השואה והגבורה—יד ושם, התשי־ג—1953', אחרי סעיף 5 יבוא: הוספת סעיף 5א

 ״פטור ממסים 5א. (א) דין רשות זכרון, יד ושם כדין המדינה לענין תשלום מסים.

 (ב) כל עסקה של רשות זכרון, יד ושם ובל נכקזיה יהיו פטורים מכל

 אגרה, ארנונה או תשלום חובה אחר המשתלמים למדינה או לרשות

 מקומית.

י ר ב  ד

 רשות זכרון, יד ושם, היא תאגיד שהוקם מכח חוק זכרון
 השואה והגבורה—יד ושם, התשי־ג—1953 (להלן - החוק)
 במסגרת תפקידיה מבצעת הרשות פעילות ממלכתית

 להנצחת הזכרון ולהנהלת מורשתו לדורות הבאים.

 על פי סעיף 5 לחוק, השתתפות אוצר המדינה
 באחזקתה של רשות זכרון יד ושם, נקבעת בתקציב
 המרעה: בהצעת חוק זכתן השואה והגבורה - יד ושם
 (תיקון מסי 3) (פטור ממסים), התשס״ד—2004 מוצע לקבוע
 כי דק רשות יד ושם כדין המדינה לענין תשלום מסים. כמו
 כן, מוצע לקבוע כי כל עסקה של הרשות, וכל נכסיה יהיו
 פטורים מכל אגרה, ארנונה, מס בולים, היטל או כל תשלום

 חברי הכנסת: אברהס הידשזזן, קולט אביטל

 חובה אחר המשתלם למדינה או לרשות המקומית.

 הוראות דומות קיימות לענין רשויות ותאגידים,
 שהוקמו על פי חוק לשם ביצוע מטרות ממלכתיות שונות,
 ראה חוק דוד בן גוריון, התשל״ז-6ד9ו, חוק יד בן־צבי,
 התשכ־ט-969ו, חוק המרכז הישראלי לתרבות האדם,

 התשי״ט—1958.

 להערכת המציע, עלותה התקציבית של הצעת החוק
 היא כ־700 אלף שקלים חדשים לשנה. להערכת משרד
 האוצר, עלותה התקציבית של הצעת החוק לא תעלה על

 5 מליון שקלים חדשים בשנה.
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 * הצעת חוק מס׳ asm: הועברה לועדה ביום י״ח בתמוז התשם״ד (7 ביולי 2004).
 1 ס־ח התשי־ג, עמי 144: התש־ס, עמי 179.
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