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 מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

* 2 0 0 5 - ה ״ 0 ש ת  הצעת חוק שמירה על קווי צנרת נפט, ה

 פרק אי: פרשנות

ם נזקי פגיעה בפעולת צמצו ו, ו  מטרת החוק 1. חוק זה בא למנוע פגיעה בצנרת הנפט הגולמי ותזקיקי

 הצנרת, באיכות הסביבה ובמי התהום, כתוצאה מכשל או מחבלה בצנרת.

 הגדרות 2. בחוק זה —

נור נפט, ששמו נכלל ר נפט או המפעיל צי נו  ״בעלים״ - אדם שהוא הבעלים של צי

 ברשימת הגופים הקבועה בתוספת לחוק זה;

 ״בעל המקרקעין״ - בעל המקרקעין, מי שזכאי להירשם כבעל המקרקעין, ואם המקרקעין

 מוחכרים בחכירה לדורות כמשמעותה בחוק המקרקעין, התשכ׳׳ט—1969 י (להלן -

 חוק המקרקעין) - החוכר, ולרבות מחזיק כדין במקרקעין;

 ״הולכה״ - הזרמת נפט בצנרת;

ות; ות הלאומי  ״המנהל״ - מנהל מינהל הדלק במשרד התשתי

 ״מתקן נפט״ - מערכת הנדסית הקשורה בהפעלת צנרת, לרבות תחנות שאיבה, םעפות,

יסות לחץ, מסננים, מתקני ו  מגופים, מכלי תערובות וניקוזים, מלכודות, מערכות ו

י אש;  מניה, מעבדה ומערכות כיבו

ות של פחמימנים אשר בטמפרטורה של 5ו מעלות מי  ״נפט גולמי״ - תערובת תרכובות כי

 צלסיוס ובלחץ אטמוספרי נמצאת במצב צבירה נוזלי;

 ״נפט״ - נפט גולמי ותזקיקי נפט גולמי;

רות המשמשים להולכה של נפט, לרבות מגופים, שלטים, נקודות נו י צי ו  ״צנרת״ - קו

ולים עם נשמים,  מדידת הגנה קתודית, מישרי זרם להגנה קתודית, שדות הארקה, שרו

י צנרת או מתקנים; ו  ולרבות שטח תחום שבו קו

ן והבניה,  ״רצועת צנרת״ - רצועת מקרקעין שנועדה בתכנית על פי חוק התכנו

ן והבניה) להקמת צנרת או להקמת מתקני נפט, ן - חוק התכנו ל ה ל ) 2 ו 9 6 5 - ה ״ כ ש ת  ה

 ואם לא הוגדרה רצועה בתכנית כאמור, שטח כולל של עד 0 ו מטרים המשתרע משני

 צדי צנרת שהונחה;

צרי הזיקוק של נפט גולמי, לרבות בנזין, נפטא, קרוםין וסולר, אשר  ״תזקיקים״ - מו

 בטמפרטורה של 15 מעלות צלסיוס ובלחץ אטמוספרי נמצאים במצב צבירה נוזלי;

, ולרבות מוצרים לא  מזוט אשר נמצא בטמפרטורה גבוהה במצב צבירה נוזלי

 מוגמרים.

י ר ב  ד

 במדינת ישראל עוברים קווי צנרת נפט גולמי ותזקיקיו
 לאורכה ולרוחבה של הארץ! הנפט הגולמי ותזקיקיו
 משמשים את התעשיה, התחבורה והמשק הביתי כחומר

 גלם וכמקור אנרגיה חיוני.

 הצעת חוק שמירה על קווי צנרת נפט, התשם׳׳ה—2005,
 המתפרסמת בזה, באה לקבוע מסגרת חוקית מקיפה להגנה

 * הצעת חוק מסי פ/1238; הועברה לוועדה ביום ט״ו בכסלו התשם״ד (10 בדצמבר 2003).
 1 סייח התשכ״ט, עמי 259.

 2 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 על קווי צינורות הנפט הגולמי ותזקיקיו. הצעת החוק
 מסדירה את הכניסה למקרקעין לצורך תחזוקה שוטפת של
 קווי הצנרת, ולצורך ביצוע פעולות דחופות בקווי הצנרת,
 החיוניות למניעת סכנה לבטיחות, לסביבה או למי התהום

 כתוצאה מדליפות נפט.
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 פרק בי: כניסה למקרקעין

 כניסה לרצועת
 צנרת

 הודעה על כוונה
 להיכנס

 למקרקעין,
 התנגדות
 והרשאה

צוע תפקידיהם, להיכנס  3. הבעלים, וכל אדם שהוא הרשה לכך, רשאים, לצורך בי

 לרצועת צנרת, ברכב או ברגל, ולבצע בה פעולות אלה:

 (ו) לערוך מדידות ובדיקות אחזקה בצנרת ובמתקני נפט;

 (2) לערוך מדידות ובדיקות, לרבות קידוחים, לצורך תכנון הקמתם של מתקני נפט

 וצנרת;

 (3) להתקין, לבנות או להציב מתקני נפט;

ות אחרות הדרושות לביצוע ץ ולבצע פעולות נלו ע  (4) לחפור, להסיר אבן, אדמה ו

ראות פסקה (3);  הו

 (5) להסיר או לגזום מסביב לצנרת או למתקן נפט קיים או מתוכנן, כל צמח המפריע

ת והמתקנים; רו ו נ  להקמתם, לקיומם או לפעילותם התקינה של הצי

צאת צנרת או הסרת מתקן נפט, וכן לבצע בהם  (6) לבצע בדיקה, תחזוקה, תיקון, הו

ן בו משום פגיעה בהיקף השימוש באותם מקרקעין; י שאי ו נ  שי

 (7) לפתוח כל דרך לשם ביצוע עבודות בצנרת או במתקני נפט, ובלבד שמיד עם

 השלמת העבודה יחזיר את הדרך למצב הקודם; בפסקה זו, ״דרך״ - לרבות מסילה,

 כביש, רחוב, סמטה, כיכר, מעבר, גשר או מקום פתוח שיש לציבור זכות מעבר בהם;

י צנרת ו אה או מניעה של מפגעים לאורך רצועת קו  (8) לבצע בדיקות לשם מצי

 ולבצע מדידות הגנה קתודית;

 (9) לעבור ברכב או ברגל במקרקעין הנמצאים סמוך למקום שבו נדרש לבצע פעולות

 כאמור בפסקאות (ו) עד (8).

 4. (א) לא ייכנס הבעלים, או מי שהוא הרשה לכך למקרקעין, בכוונה לעשות שימוש

נה לעשות ו יות לפי סעיף 3, אלא לאחר שמסר לבעל המקרקעין הודעה על הכו  בסמכו

ום מסירת ההודעה, אלא אם כן הסכים י המתוכנן לכך, וחלפו 45 ימים מי תו  כן, ועל העי

 בעל המקרקעין לתקופה קצרה מזו.

אים כתבי בית דין ה בדרך שממצי  (ב) המצאת ההודעה לידי בעל המקרקעין תהי

ק זה - תקנות סדר הדין האזרחי); ו ח ב ) ג ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת , ה  לפי תקנות סדר הדין האזרחי

ו הי נות בתקנות סדר הדין האזרחי לבית המשפט או לרשם, י ות הנתו י  לענין זה, הסמכו

נות למנהל.  נתו

ן או לאופן ביצוען, י  (ג) בעל מקרקעין המתנגד לביצוע הפעולות לפי סעיף 3, לעיתו

ת סעיף קטן ראו ום שנמסרה לו ההודעה לפי הו  רשאי לפנות למנהל בתוך 25 ימים מי

 (ב); פנה כאמור, רשאי הבעלים, בכפוף להוראת סעיף 6(א), להיכנס למקרקעין ולבצע

רות, רק אם קיבל הרשאה לכך מאת המנהל; נתן המנהל  בהם את הפעולות האמו

ודיע על כך לבעל המקרקעין לפחות 3 ימים לפני המועד לביצוע הפעולות,  הרשאה, י

ר ב ס  ה

 המתנגד לביצוע הפעולות, לעיתוין או לאופן ביצוען, רשאי
 לפנות למנהל; פנה כאמור, יהיה רשאי הבעלים, להיכנס
 למקרקעין ולבצע בהם את הפעולות הנדרשות, אם קיבל
 הרשאה לכך (סעיף 4(ג»: על החלטת המנהל ניתן יהיה

 להגיש ערר לבית משפט השלום (סעיף 6).

י ר ב  ד

 סעיפים 3, 4, ו־6 מוצע לאפשר לבעלים של צינור נפט
 להיכנס לרצועת קווי צנרת לצורך ביצוע
 עבודות להקמת מתקני נפט וצנרת נפט, לתיקונם, לאחזקתם
 ולשמירת פעולתם התקינה (סעיף 3), לאחר שנתן לבעל
 המקרקעין הודעה מוקדמת על הכוונה להיכנס למקרקעין
 ולבצע בהם עבודות כאמור (סעיף 4(א». בעל מקרקעין

 ג ק״ת התשמ״ד, עמי 2220.
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 כניסה למקרקעין
 ללא מתן הודעה
 לבעל המקרקעין

 ערר

ת רשאי לקבוע מועדים לקבלת החלטת המנהל ו מי ת הלאו ו  בצירוף נימוקים; שר התשתי

 לפי סעיף קטן זה.

ע פעולות לפי סעיף 3 במקום המוחזק בידי מערכת הבטחון טעונים צו בי  (ד) כניסה ו

תו מקום. ר מראש של הגוף המוסמך לכך על פי דין לגבי או  אישו

צוע פעולות לפי  5. הבעלים או מי שהוא הרשה לכך, רשאי להיכנס למקרקעין לשם בי

נה להיכנס ו  סעיף 3(8), אף בלא הודעה כאמור בסעיף 4, ובלבד שנמסרה למנהל הודעה על הכו

 למקרקעין, והמנהל לא הורה אחרת; הודעה כאמור יכול שתתייחס למספר כניסות מתוכננות,

ורה המנהל; הרואה עצמו נפגע מהוראת המנהל  לרבות כניסות מתוכננות במהלך תקופה שי

 או מאי מתן הוראה על ידו רשאי לערור עליה לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאים

 המקרקעין.

 6. (א) הרואה עצמו נפגע מהרשאת המנהל לפי סעיף 4(ג), רשאי לערור עליה לבית

ום שבו נמסרה  משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאים המקרקעין, בתוך 4 ו ימים מהי

 לו ההחלטה.

 (ב) בית המשפט הדן בערר רשאי לאשר את החלטת המנהל, לבטלה או להתנותה

א רשאי לתת כל סעד שבית משפט הדן בענין אזרחי מוסמך לתיתו; בית הו  בתנאים, ו

ון בבקשה. ם מתום הדי מי יתן את החלטתו בערר בתוך 4 ו י  המשפט י

ימנע עד כמה שהדבר  7. (א) בעלים המשתמש בסמכות ומבצע פעולות לפי סעיף 3, י

לולא נעשה ו בו אי יר את המקרקעין, ככל האפשר, למצב שהי יחז  ניתן מגרימת נזק, ו

 שימוש בהם.

צוע הפעולות האמורות, ישלם הבעלים, לפי דרישת צאה מבי  (ב) נגרם נזק כתו

ים על הנזק שנגרם. י צו  הניזוק, פי

ים לפי סעיף קטן(ב), כולה או חלקה, ימסור י צו  (ג) החליט הבעלים לדחות דרישה לפי

ום קבלת הדרישה, וישלם לו,  לתובע הודעה מנומקת בכתב על כך בתוך 60 ימים מי

י במחלוקת; כל אחד מהצדדים רשאי ו שנו נ  בתוך המועד האמור, את הסכום שאי

ים להכרעה בוועדת ערר, שימנה שר המשפטים, אשר י צו  להעביר את הדרישה לפי

ים; שר המשפטים יקבע סדרי דין ומועדים לדיון בוועדת הערר. י צו  תקבע את סכום הפי

ם המגיעים לבעל המקרקעין או הגשת תובענה או דרישה י י צו  כניסה למקרקעין 8. סכסוך על גובה הפי

ו עילה לעיכוב הכניסה למקרקעין, לתפיסת החזקה בהם, או לביצוע עבודות הו ים, לא י י צו  לפי

 בהם.

 פיצויים בעד נזק

ה ר בסעיף 2 ו לחוק המקרקעין, צנרת שחוברה למקרקעין של אחר תהי  9. על אף האמו

 בבעלותו של מי שהתקין אותה כדין.

 צנרת המחוברת
 למקרקעין

 מיוזמתו או לפי פניית בעל המקרקעין, להורות, בכל עת,
 על הפסקת פעולות אלה או על קציבתן בזמן(סעיף 10).

 סעיפים 7 ו־8 מוצע לקבוע כי בעת כניסה למקרקעין
 וביצוע פעולות כאמור, יימנע הבעלים
 במידת האפשר מגרימת נזק; עשה כן, יהיה עליו לפצות את
 בעל המקרקעין. כמו כן יהיה עליו להחזיר את המצב
 לקדמותו, ככל האפשר. מוצע לקבוע כי סכסוך על גובה
 הפיצויים המגיעים לבעל המקרקעין או הגשת תובענה או
 דרישה לפיצויים, לא יהוו עילה לעיכוב הכניסה למקרקעין,

 לתפיסת החזקה בהם או לביצוע עבודות בהם.

י ר ב  ד

 סעיפים 5 ו־10 מוצע להתיר לבעלים כניסה לרצועת
 קווי צנרת בלא מתן הודעה מראש על

 הכוונה להיכנס למקרקעין, למטרות הבאות:

- לשם ביצוע בדיקות למציאה או למניעה של מפגעים
 ולביצוע מדידות הגנה קתודית (איתור דליפת נפט), ובלבד
 שנמסרה למנהל הודעה על הכוונה להיכנס למקרקעין

 למטרה זו, והמנהל לא הורה אחרת (סעיף 5);

- לשם ביצוע פעולה דחופה החיונית למניעת סכנה
 לבטיחות, לסביבה או למי התהום כתוצאה מדליפת נפט
 או מחשש לדליפה: במקרה כזה, המנהל יהיה רשאי,
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 פרק גי: כניסה למקרקעין לביצוע פעולות ח־זפות

צוע פעולה ביצוע פעולות  10. (א) הבעלים או מי שהוא הרשה לכך רשאי להיכנס למקרקעין לשם בי

נית למניעת סכנה לבטיחות, לסביבה או למי התהום כתוצאה מדליפת ו  דחופה החי

יתן על כך הודעה  נפט או מחשש לדליפה, גם בלא הודעה כאמור בסעיף 4, ובלבד שי

 מפורטת לבעל המקרקעין ולמנהל בהקדם האפשרי; התחלת ביצוע פעולות דחופות

 לאחר שעברו 24 שעות מעת שהתגלתה לבעלים דליפת הנפט או מעת שהתעורר

צועה של פעולה דחופה לפי סעיף קטן זה, לאחר  החשש לדליפת הנפט, או המשך בי

ר המנהל.  שחלפו ארבעה ימים מתחילת ביצוען, טעון אישו

זמתו או לפי פניית בעל המקרקעין, להורות בכל עת על הפסקת ו , בי  (ב) המנהל רשאי

רות בסעיף קטן(א) או לקצוב זמן לפעולות אלה.  הפעולות האמו

ראות סעיף 7 יחולו לענין ביצוע פעולות דחופות לפי פרק זה.  (ג) הו

נים ע פעולות לפי סעיף זה במקום המוחזק בידי מערכת הבטחון טעו צו בי  (ד) כניסה ו

תו מקום. ר מראש של הגוף המוסמך לכך על פי דין לגבי או  אישו

 פרק ד: עבירות ועונשין

 11. (א) לא יפגע אדם ולא יהרוס מתקן או צנרת נפט ללא הסכמת הבעלים.

 (ב) לא יתחבר אדם למתקן, למערכות במתקן או לצנרת, ללא הסכמת הבעלים.

 12. (א) לא יפריע אדם להולכת נפט בצנרת ומתקניה ולא ימנע אותה.

 (ב) לא יפריע אדם לבעלים או למי שפועל מטעמו בביצוע פעולות דחופות לפי

 סעיף 10.

 (ג) לא יפריע אדם לבעלים או למי שפועל מטעמו, בביצוע כדין של פעולות הקמה,

, בדיקה או תיקון של מתקן או צנרת. י נו  הפעלה, תחזוקה, שי

 13. (א) העושה אחד מאלה דינו מאסר שלוש שנים או קנם כאמור בסעיף ו6(א)(4) לחוק

ק זה - חוק העונשין): ו ח ב ) 4 ו 9 7 7 - ז ״ ל ש ת ן, ה  העונשי

 (ו) הורם או פוגע במתקן או בצנרת, ללא הסכמת הבעלים, בניגוד

 לסעיף ו ו(א);

 (2) מתחבר למתקן או לצנרת, ללא הסכמת הבעלים, בניגוד לסעיף ו ו(ב).

 (ב) ההורס או פוגע במתקן או בצנרת, בניגוד לסעיף ו ו(א) ברשלנות, דינו מחצית

 העונש הקבוע בסעיף קטן(א).

 (ג) העושה אחד מאלה דינו מאסר שמונה עשר חודשים או קנם כאמור בסעיף

 ו6(א)(3) לחוק העונשין:

 (ו) מפריע להולכת נפט בניגוד לסעיף 2ו(א);

 (2) מפריע לבעלים או למי מטעמו בביצוע פעולות דחופות בניגוד

 לסעיף 2 ו(ב);

 (3) מפריע לבעלים או למי מטעמו בביצוע פעולות בניגוד לסעיף 2 ו(ג).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיפיט 11 עד 15 מוצע לקבוע ענישה פלילית על כאמור עלולה לגרום לפגיעה באיכות הסביבה, ובכלל זה
 פגיעה בצנרת קווי נפט, שכן פגיעה לזיהום הקרקע ומקורות המים.

 4 ם״וז התשל״ז, עמי 226.

 איסור פגיעה או
 הרם של מתקן

 או צנרת

 איסור הפרעה
 לבעלים

 עונשין
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ו או 2ו על ידי תאגיד, דינו כפל הקנס הקבוע לעבירות  נעברה עבירה לפי סעיפים ו

 (א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיפים

ר ראה זו, דינו - קנם כאמו ו ו־12 על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו; המפר הו  ו

ן. לענין סעיף זה, ״נושא משרה״ - מנהל פעיל בתאגיד,  בסעיף ו6(א)(2) לחוק העונשי

 שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה

 העבירה.

, חזקה ו  (ב) נעברה עבירה לפי סעיפים ו ו ו־12 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדי

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

 כל שניתן כדי למלא את חובתו.

 פרק הי: הכשרת מפקחים וסמכויותיהם

.14 
 אלה.

.15 

ות  (א) המנהל רשאי להסמיך מפקחים לענין חוק זה מקרב עובדי משרד התשתי

א ת, ולענין סעיף 7ו(א)(ו) בלבד - גם מקרב עובדי הבעלים לענין התחום שהו ו מי  הלאו

ת על הפעלת ו מי ת הלאו ו א עובד משרד התשתי , ובלבד שידווח למפקח שהו ו  אחראי עלי

 סמכותו לפי סעיף זה.

 (ב) לא ימונה מפקח לפי חוק זה, אלא אם כן קיבל הכשרה מתאימה שאושרה על

 ידי השר לבטחון הפנים או מי שהוסמך על ידו לכך.

ת לפי חוק זה, רשאי מפקח - ראו צוע הו  (א) לשם פיקוח על בי

ת חוק זה להזדהות ראו  (ו) לדרוש מכל אדם שיש לו חשש סביר כי עבר על הו

 בפניו;

ת חוק זה או ראו  (2) לדרוש מכל אדם כל ידיעה ומסמך הקשורים לקיום הו

צוע העבירה;  שיש בהם כדי להוכיח את בי

 (3) להיכנס, בכל עת סבירה לכל מקום שיש לו חשש סביר שבו מתבצעת

 עבירה בניגוד להוראות חוק זה, כדי לבדוק את המקום ולתפוס דבר שיש לו יסוד

י לשמש ראיה במשפט על עבירה  להניח שנעברה בו עבירה לפי חוק זה או שעשו

ן להיכנס למקום המשמש  כאמור וכן ליטול דוגמה לשם בדיקה, ובלבד שאי

י שוטר. ו ו בלי  למגורים בלבד אלא על פי צו מאת בית משפט מוסמך ו

ות חקירה המסורות לקצין י ו למפקח סמכו הי  (ב) לשם גילוי עבירה לפי חוק זה י

יות של , וכן סמכו  משטרה לפי סעיפים 2 ו־3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)5

 שוטר לבקש מבית משפט צו חיפוש ולבצעו לפי סעיפים 23 ו־24(א)(ו) לפקודת סדר

ת חיקוקים אלה ראו ; הו 6 ו 9 69 ט-  הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״

 יחולו על חקירה, חיפוש ותפיסת חפצים כאילו נערכו בידי קצין משטרה או שוטר, לפי

 הענין.

.16 

.17 

 ביצוע עבירות
 על ידי תאגיד

 אחריות נושא
 משרה בתאגיד

 הכשרת מפקחים

 סמכויות מפקחים

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיפיט 16 ו־17 מוצע כי המנהל יסמיך מפקחים על ידי השר לבטחון הפנים או מי שהוא הסמיך לכך ויהיו
ות להם הסמכויות המנויות בסעיף 17.  מקרב עובדי משרד התשתי

 הלאומיות; המפקחים ימונו לאחר שקיבלו הכשרה שאושרה

 5 חוקי ארץ ישראל, כרך א׳, עמי 439.

 6 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמי 284.
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ת כל דין ולא לגרוע מהן. שמירת דינים ראו ת חוק זה באות להוסיף על הו ראו  18. הו

י צנרת שהיתה קיימת ערב תחילתו של חוק תחולה ו ת חוק זה יחולו גם על רצועת קו ראו  19. הו

 זה.

עו של חוק זה. ביצוע צו ת ממונה על בי מי ת הלאו ו  20. שר התשתי

 תוספת

 (סעיף ו - להגדרה ״בעלים״)**

ר ב ס י ה ר ב  ד

 עוד מוצע לקבוע כי המנהל יהיה רשאי להסמיך התשתיות הלאומיות על הפעלת סמכותו לפי הסעיף
 כמפקח גם עובד של בעלים, וזאת לענין סעיף 17(א)(1) האמור.

 בלבד: מפקח שמונה כאמור ידווח למפקח שהוא עובד משרד

 חברי הכנסת: מל פולישוק־בלוך, רוני בריזון, חמי דורון, יגאל יאסינוב, אתי לבני, אילן ליבוביץ׳, אהוד רעאבי,

 אילן שלגי

 ** רשימת הגופים תיקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השניה ולקריאה השלישית.

 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מם׳ 72) (בתיב אחיד בתמרורים), התשם״ה-2005*

, בסעיף 70, בפסקה (ו) בסופה יבוא: ״ובכלל זה כללים בדבר קביעת תיקון סעיף 70 1  1. בפקודת התעבורה

ם  כתיב אחיד בעברית, בערבית ובאנגלית של שמות המופיעים על גבי תמרורים המוצבי

 בדרכים״.

ר ועדת חובת התקנת ובאו לאישו נות לפי סעיף 70(ו) בפקודה כנוסחו בסעיף ו בחוק זה, י  2. תקנות ראשו
ת ו נ ק ום תחילתו של חוק זה. ת  הכלכלה של הכנסת בתוך שישה חודשים מי

י ר ב  ד

 שלטים המוצבים בדרכים עירוניות ובין־עירוניות,
 לשם הכוונת עוברי דרך למקומות ואתרים, אינם תמיד
 אחידים בנוסחם. הבעיה בולטת במיוחד בכתיב השמות
 בלועזית, שכן תייר המעונין להגיע ליישוב מסוים, ייתקל

 בכתיב שונה של אותו השם.

 סעיף 70(1) לפקודת התעבורה מסמיך את שר
 התחבורה להתקין תקנות בענין הסדר התעבורה וקביעת
 כללים לשימוש בדרכים בשביל כלי רכב, הולכי רגל
 ואחרים. מכוח סעיף זה, הוסמך המפקח על התעבורה לקבוע

 הוראות שונות ביחס לתמרורים.

 חברי הכנסת: אמנון כהן, דוד אזולאי, אריה אלדד, אורי יהודה אריאל, נעמי בלומנטל, דניאל בנלולו, רומן
 ברונפמן, רוני בריזון, אראלה גולן, זהבה גלאון, גילה גמליאל, משה גפני, עבי הנדל, אבשלוט וילן, יעחק
 וקנין, דשן* חן, דוד טל, שאול יהלוט, אלי ישי, דני יתוט, אליעזר כהן, יעחק כהן, רן כהן, משה כחלון, יעקב
 מדגי, לאה נס, מרינה סולודקין, מל פולישוק־בלוך, יאיר פרץ, אבוד רעאבי, יורי שטרן

 * הצעת חוק מם׳ פ/3412: הועברה לוועדה ביום כ״ג באייר התשם״ה (1 ביוני 2005).
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173: ם״ח התשם״ה, עמי 464.

 בהתאם לתקנות התעבורה, התשכ׳׳א—1961, תמרור
 כולל למעשה כל סימון שקבעה רשות התימרור המרכזית,
 שהוצב או סומן, בין היתר, כדי להדריך עוברי דרך(הגדרת
 ״תמרור״ בתקנות האמורות). מכאן, שתמרוד כולל גם את
 כל השלטים המוצבים בדרכים, על פי ״הסמכה או הוראה״

 מאת רשות התימרור המרכזית.

 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מם׳ 72) (כתיב
 אחיד בתמרורים), התשם׳׳ה—2005, המתפרסמת בזה, באה
 לתקן את סעיף 70(1) בפקודה, ולהסמיך את שר התחבורה
 לקבוע כללים בדבר קביעת כתיב אחיד בעברית, בערבית
 ובאנגלית של שמות המופיעים על גבי תמרורים המוצבים

 בדרכים.

 הצעות חוק — הכנסת 89, י״ב בתמוז התשם״ה, 19.7.2005 209



 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

 הצעת חוק איסור מימון טרור(תיקון), התשם״ה-2005*

ן טרור, התשם׳׳ה—2005י(להלן - החוק העיקרי), בסעיף 10, בסופו  תיקון סעיף 10 1. בחוק איסור מימו

 יבוא:

ת סעיף זה לא יחולו על סוגי פעולות ברכוש או על פעולה מסיימת, אשר ראו  ״(ז) הו

ן אחרת בהיתר.״ י יתן ניתן מראש היתר לפי סעיף 9(ד) אלא אם כן צו  לעשי

 תיקון סעיף 47 2. בסעיף 47 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:

ר ועדת ם לציבור בלתי מסוים, לפי חוק זה, יותקנו באישו היתרי ים, ו ו  ״(ג) תקנות, צו

 החוקה חוק ומשפט של הכנסת.״

 ולהימנע מעודף דיווחים שאין בהם כדי להועיל, חל, ולפיכך
 מוצע לקבוע שהוראות סעיף 10 לא יחולו על פעולות
 שלגביהן ניתן היתר לפי סעיף 9(ד) אלא אם כן צוין במפורש

 בהיתר אחרת.

 סעין* 2 מוצע לקבוע שתקנות, צווים והיתרים לציבור
 בלתי מסוים(סעיף 9(ד» לפי החוק יותקנו באישור
 ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מפאת חשיבות
 הנושאים שיוםדרו בתקנות והצורך בביקורת פרלמנטרית

 בהםדרתם.

 חבר הכנסת מיכאל איתן

י ר ב  ד

 סעין* 1 סעיף 9 לחוק איסור מימון טרור, התשם׳׳ה—2005
 (להלן - החוק), קובע עבירה של עשיית פעולה
 אסורה ברכוש הקבועה בו: סעיף קטן(ד) שבו פוטר מתחולת
 הסעיף פעולה או סוג של פעולות שעליהן נתן היתר מראש
 שר האוצר בהסכמת שר הבטחון והשר לבטחון הפנים. סעיף
 10 לחוק קובע עבירה של אי דיווח על פעולה ברכוש כשיש
 חשד לגבי הפעולה או הרכוש כקבוע באותו סעיף. אותו
 הרציונל של האפשרות ליתן היתר מראש לסוגים של
 פעולות על מנת שלא להכביד על חיי המסחר שלא לצורך

 * הצעת חוק מם׳ פ/3712: הועברה לוועדה ביום ו׳ בתמוז התשם״ה (13 ביולי 2005).
 1 ם״ח התשם״ה, עמי 76.
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