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תיקונים עקיפים:
פקודת היערות  -מסי 3
פקודת המכרות  -מסי 8
פקודת בריאות העם - 1940 ,מסי 23
חוק המים ,התשי״ט - 1959-מסי 25
חוק למניעת מפגעים ,התשכ״א - 1961-מסי 5
פקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן ]נוסח חדש[ ,התש״ם - 1980-מסי 3
חוק מניעת זיהום הים )הטלת פסולת( ,התשמ״ג - 1983-מסי 2
חוק שמירת הניקיון ,התשמ״ד - 1984-מסי 11
חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ,התשמ״ח - 1988-מסי 3
חוק החומרים המסוכנים ,התשנ״ג - 1993-מסי 6
חוק שמירת הסביבה החופית ,התשס״ד - 2004-מסי 4
חוק הקרינה הבלתי מיייננת ,התשס״ו2006-
חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים ,התשס״ז - 2007-מסי 2
חוק בתי משפט לעניינים מינהליים ,התש״ס - 2000-מסי 42
חוק מעונות יום שיקומיים )תיקון מסי  ,(3התשס״ח2008-
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חוק הגנת הסביבה )המזהם משלם( )תיקוני חקיקה( ,התשם״ח*2008-
מטרות

ן,

תיקון פקודת
ה י ע ר ו ת  -מסי 3

2

תיקון פקודת
ה מ כ ר ו ת  -מסי 8

3

מטרתו של חוק זה להגן ולשמור על איכות נאותה של הסביבה ולשפרה ,למנוע פגיעה
בסביבה או בבריאות הציבור ולשלול א ת הכדאיות הכלכלית שבפגיעה בסביבה ,בין
השאר באמצעות ענישה המתחשבת בשווי הנזק שנגרם ,בטובת ההנאה שהושגה או
ברווחים שהופקו תוך ביצוע עבירות שעניינן פגיעה כאמור
בפקודת היערות  ,בסעיף - 17
1

,

)ן( בסעיף קטן )ן( ,במקום ״של מאה לירה״ יבוא ״כאמור בסעיף ן)6א() (3לחוק
העונשין ,התשל״ז977-ן )להלן  -חוק העונשין(״;
) (2בסעיפים קטנים ) (3ו־) ,(9בכל מקום ,במקום ״של חמש לירות״ יבוא ״כאמור בסעיף
ן)6א()ן( לחוק העונשין״;
2

) (3בסעיף קטן ) ,(5במקום ״של עשר לירות״ יבוא ״כאמור בסעיף )61א()ן( לחוק
העונשין״;
) (4בסעיף קטן ) ,(7במקום ״של חמישים לירות״ יבוא ״כאמור בסעיף ן)6א() (2לחוק
העונשין״;
)(5

אחרי סעיף קטן ) (10יבוא:
״)ןן( העובר עבירה כאמור בסעיפים קטנים ) ן( (5) ,(4) ,או ) (7באופן או בנסיבות
מחמירות שכתוצאה מהם נגרם או עלול להיגרם נזק או פגיעה מהותית בסביבה,
דינו  -מאסר שלוש שנים או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו
לפי הוראות סעיף זה ,בשל העבירה שבה הורשע ,ואם נעברה העבירה על ידי
תאגיד ,דינו  -כפל הקנס האמור בסעיף ן)6א() (4לחוק העונשין,
)2ן(

)א( בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיפים קטנים )ן( (7) ,(5) ,(4) ,או )ןן(,
שכתוצאה ממנה השיג טובת הנאה או רווח ,לעצמו או לאחר ,רשאי בית
המשפט להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור,
נוסף על כל עונש אחר
לעניין סעיף קטן זה ,״טובת הנאה״  -לרבות הוצאה שנחסכה

)ב(

)ג( אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  63לחוק
העונשין ״
בפקודת המכרות -
3

,

)ן(

בסעיף  ,68אחרי סעיף קטן ) (2יבוא:
״) (3בחלק זה ,״מכרה״ ו״כרייה״  -לרבות מחצבה וחציבה ,בהתאמה,״;

)(2

*
ן

2

3
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בסעיף ןןן ,אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
״)אן( )ן( בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיף קטן )א( ,שכתוצאה ממנה השיג
טובת הנאה או רווח ,לעצמו או לאחר ,רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס
בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור ,נוסף על כל עונש אחר
) (2לעניין סעיף קטן זה ,״טובת הנאה״  -לרבות הוצאה שנחסכה

התקבל בכנסת ביום כ״ו בתמוז התשס״ח ) 29ביולי  ;(2008ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת 59 -ן ,מיום י״א בתמוז התשס״ז ) 27ביוני  ,(2007עמי 6ן,2
חוקי א״י ,כרך א׳ ,עמי )ע( ) ,690א( 0ן ;7ע״ר 942ן ,תוס׳ ן ,עמי )ע( ן) ,3א( ,40
ס״ח התשל״ז ,עמי ,226
חוקי א״י ,כרך בי ,עמי )ע( 0ן) ,9א(  ;338ס״ח התש״ס ,עמי ,287
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) (3אין בהוראות)(3סעיףא יןק טבןהזוהר אכודתי סלגעריוףעקמטןהוזרהאוכתדיסלעגירףו ע6 3מלהוחורקא
העונשין,״;
)(3

אחרי סעיף ןן ן ו יבוא:
״צו להפסקה או
ן
ל

למניעה של כרייה
ו ח צ י ב ה

ש

א כ ד י

ןוווו) .א( נוכח המפקח על המכרוה או כלי שהוא הסמיך
_!
_!
לעליין זדה ,כי מתבצעת כרייה או תביבה בלי רישיון
לפי פקודה זו או שלא על פיו ,וטרום הוגש עתב אישום,
או כי קיים יסוד סביר ש ת ת ב צ ע כרייה או חציבע
כאמור ,רשאי הוא לצוות על כדי השבי צע א ת הכרייה
או החציבה ,במישאון אח בעקיפץ ,או על ומי שקיים
יסוד סביר כי הוא עומד בעשות כן ,למנוע ,להפסיק
או לצמצם א ת האר ייה או החצ יבה ,לפי העניין,
הכל באופן שיקבע בצו ובתוך תקופת הצמן שתיקבק
בצו ושתחילתה ממועד מתירתו ,ורשאי הומ לררוש,
במידת האפשר ובהתאם לנסיבות ,להחתיר א ת המצב
לקדמותו
לקדמותו
)ב( לא קוימו הוראות צו שניתן לפי סעתף זה ,רשאי
המפקח על המכרות או מי שהלא הכמית לוע מין זה ,לבצע
א ת הנדרש לפי הצו; משדשה כן ,יהיה מי שנצטווה
אך לא מילא אחר הו ראות הצו ,חייב בתשלו ם כפל
ההוצאות שהוצאו; הול גבייתן השל הוצאות שהוצשו
לפי סעיף זה תחול פקודת המסים )גביה( .
4

)ג( על מסירת צו) ג(לפי עסלע יףמ סזיהר יתחוצולולהפיורסאועיתף זסעהייף
 237לחוק סדר הדין והפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ״ב-
982ן  ,בדבר המצאות מסמכים ,בשינויים המחויםים,
5

בקשה לביטול צו על בןןוה )א(
ידי בית המשפט

הרואה א ת עצמו נפגע על יד י צו שהוצא לפי

ידי בית המשפט

הוראות סעיף ןןןוו ,רשאי להגיש לב ית המ שפט
המוסמך לדון בעבירה נושא הצו ,בקשה לביטולו.
)ב( הגשת בקש )הב(לביהטגולש תצובקלפשיההלורביאטוותל סצועיףל
קטן )א( ,אינה מתלה א ת תוקפו של ה צו ,כת עוד
לא החליט בית המשפה אחרת; ה חליט בית המשפה
להתלות את תוקפו השל והצו במעמד צד אהד־ ,תידון
הבקשה במעמד הצהדבדקיםש הב הבקמדעםמדה אהפצשדרדי,םולבאהיקאדוםחרה
מתום שבעה ימים מתם ההחלטה.
)ג( בית המשפט רשאי לבטל א ת הצו ,לאשרו או
לשנותו
לשנותו
סמכויות בית משפט ןןןכ) .3אב הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי פקודה זב,
רשאי בית משפט ליתן צו עשמ ,צו אל תעשה ,צו
להחזרת המצב לקדמותו תכה סעד אחר ,ככל שיראה
לנכון בנסיבות שלפניכ ,והכל כדת למנוע ,להפסיק או
לצמצם כרייה או לציבה שלא כדיאו

חוקי א״י ,כרך בי ,עמי )ע( 374ן ,עמי )א( 399ן
ס״ח התשמ״ב ,עמי 43

ספר החוקים ן8ן ,2יי באב התשס״ח,8,2008 ,ןן

859

)ב( על צווים ש ה ו צ י א בית המשפט לפי סעיף
קטן )א( יחולו הוראות סעיף 20כג)ב( עד )ח( לחוק המים,
התשי״ט959-ן  ,בשינויים המחויבים ,״
6

תיקון פקודת בריאות 4
העם  -מסי 23

,

בפקודת בריאות העם940 ,ן
)ן(

7

אחרי סעיף 55א יבוא:
״בקשה לביטול צו 55ב )א( הרואה א ת עצמו נפגע על ידי צו שהוצא לפי
על ידי בית המשפט
הוראות סעיף  ,55רשאי להגיש לבית המשפט המוסמך
לדון בעבירה נושא הצו ,בקשה לביטולו
)ב( הגשת בקשה לביטול צו לפי הוראות סעיף
קטן )א( ,אינה מתלה א ת תוקפו של הצו ,כל עוד
לא החליט בית המשפט אחרת; החליט בית המשפט
להתלות א ת תוקפו של הצו במעמד צד אחד ,תידון
הבקשה במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ,ולא יאוחר
מתום שבעה ימים מיום ההחלטה
)ג( בית המשפט רשאי לבטל א ת הצו ,לאשרו או
לשנותו ״;

)(2

בסעיף ן7א -
)א( בסעיף קטן )ג( ,אחרי ״להיגרם״ יבוא ״נזק או״ ובמקום ״מאסר כאמור בסעיף
קטן )א(״ יבוא ״מאסר שלוש שנים״;
)ב(

אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:
״)ז(

)ן( בשל עבירה שעבר א ד ם לפי סעיפים קטנים )ב( או )ג(,
שכתוצאה ממנה השיג טובת ה נ א ה או רווח ,לעצמו או לאחר,
רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח
שהשיג כאמור ,נוסף על כל עונש אחר
) (2לעניין סעיף קטן זה ,״טובת הנאה״  -לרבות ה ו צ א ה
שנחסכה
) (3אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  63לחוק
העונשין ״

תיקון חוק המים
 -מסי 25

5

בחוק המים ,התשי״ט959-ן -
8

)ן(

בסעיף 20ז)ב( ,במקום ״בהוצאות״ יבוא ״בתשלום כפל ההוצאות״;

)(2

בסעיף 20כא ,האמור בו יסומן ״)א(״ ואחריו יבוא:
״)ב( עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה
)ג( העובר עבירה כאמור בסעיף קטן )א( ,באופן או בנסיבות מחמירות שכתוצאה
מהם נגרם או עלול להיגרם נזק או פגיעה מהותית בסביבה ,דינו  -מאסר שלוש
שנים או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו לפי הוראות סעיף זה,
בשל העבירה שבה הורשע ,ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד ,דינו  -ארבע
פעמים הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו לפי הוראות סעיף זה

ס״ח התשי״ט ,עמי 69ן,
ע״ר 940ן ,תוסי ן ,עמי )ע( ן9ן ,עמי )א(  ;239ס״ח התשס״ח ,עמי ,825
ס״ח התשי״ט ,עמי 69ן; התשס״ז ,עמי ,68
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)ן( בשל ע)בדי(רה )שן(עברבאשדלםעלבפייר הס עישפעיבםר קאטדניםםל)פאי( סאועי)פגי(,םשקכטנתיוםצ )אאה(
ממנה השיג טובת הנאה או רוורז ,לעצמו או לאחר ,רשאי ב ית המשפט
להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנ אה או הרווח שהשיג כאמור ,נוסף על
כל עונש אחר
כל עונש אחר

)ד(

)(2

לעניין סעיף קטן זה ,״טובת הנאה״  -לרבטת הוצאה שנחסכה.

) (3אין בהוראות)(3סעיףא יןק טבןהזוהר אכודתי סלגעריוףעקמטןהוזרהאוכתדיסלעגירףו ע6 3מלהוחורקא ו
העונשין ,התשל״ז977-ן .״;
2

)(3

בסעיף 20כג)ג)(( 3,במקבוסםע״יףשב20עכהג)יג(מ,יםב״מיקובוםא״״ששבלעוהשיםמייםמ״י יםב״וא ״שלושים ימים״
תיקון חוק למניעת
מפגעים  -מסי 5

בחוק למניעת מפגעיםו התשכ״א-ו96ן -
9

)ן(

בסעיף ןן ) -ן(
)א(

בסעיף ןן -

אחרי סעיף קטן )א() (3יבוא:
״)(4

אי־ביצוע צו לסילוק מפגע ל פי סעיף ק ב לחוק זה,״;

)ב(

בסעיף קטן )ב( ,במקום ״מאס ר כאמור בסעיף קטן)א(״ יבוא ״מאסר שילוש שנים״;

)ג(

אחרי סעיף קטן ) ב( י בוא:
ם״ ;

שנ י

״)בן( )ן( ב של ע ב י ר ה ש ע ב ר א ד ם ל פ י סעיפים קטנים )א( או )ב(,
שכתוצאה ממנה השיג טובת הנראה או רווח ,לעצמו או לאחר,
רשאי בית המשפט להטתל עליו קנס בשיעור טטבת ההנאה או הרווח
שהשיג כאמור ,נוסף על כ ל ע ו נ ש א ח ר
א

)ג(

ח ר

י

סע

ק טן)

יף

אי

רש

ב

ב

(

ית

יבו

א

ה

מ

:

פ

ש

להטיל

ט

ק נ ס

ע ל י ו

ט ו ב ת

ב ש י ע ו ר

) (2לעניין סעיף קטן ז ה ,״טובת הנלאה״  -לרבות ה ו צ א ה
שנחסכה
) ( 2

ס ע י ף

ל ע נ י י ן

ז ה ,

ק ט ן

ה

״ ט ו ב ת

נ

א

ה

-

״

) (3אין בהוראות ס עי ף ק ט ן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  63לחוק
העונשין ״;
ח

שנ

ס

כ

) ( 3

)(2

ה

א י ן

ב ה ו ר א ו ת

ס ע י ף

ז ה

ק ט ן

כ ד י

מ ה ו ר

ל ג ר ו ע

אחרי סעיף ןןב יבוא:
״בקשה לביטול צ ו
)2

(

על ידי בית המשפט

א

ןן ב ן ) א ( ה ר ו א ה את עצמו נפגע על ידי צו שהוצא לפי
חר

י

ס ע

י ף ןן

ב

י

בו

א:

הוראות ס עיף ןןב ,רשאי להגיש לאית המשפט המוסמ ך
לדו ן בעבירה נושא הצו ,בקשה לביטולו.
)ב( הגשת בקשה ל בי ט ו ל צ ו ל פי הו ר א ו ת ס ע י ף
קטן )א( ,אינה מתלה א ת תוקפו של הצו ,כל עוד
לא החליט בית המשפט אחרת; החליט בית המשפט
להתלות את תוקפו אשל הצו במתמד צד אחד ,תידון
הבקשה במעמד הצדדים בהאדם האפשרי ,ולא יאוחר
מתום שבעה ימים מי ו ם הה ח ל ט ה
)ג( בית המשפט רשאי לבטל א ת הצו ,לאשרו ו
לשנותו ״
לד

ה

ון

ב ק

ע ב

ב

ש

יר

ב

ה

מ

נו

ע

ש

מ

א

ד

צו

,

ב ק

ש

ב

ה

ה צ ד ד י ם

ה

ק

ל ב

ד

ם

י

ה

ה

) ג (

ב י ת

ה

מ

בפקודת מניעת זיהום מי־ים בשמן ]נוסח חדש[ ,התש״ם980-ן -
0ן

מן(
)(2

0ן

ב כ מקום ,במקום ״ש ר הפנים בוא ״־השר להגנות הסביבה״;
ע

י ה

ש

פ

ט

ר

ש

א

י

ל ב ט ל

א

תיקון פקודת
מניעת זיהום
מי־ים בשמן
 -מסי 3

בסעיף 2ן ,אחרי סעיף לקטן )ב( יבוא:

ס״ח התשכ״א ,עמי  ;58התשס״ח ,עמי 783
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,33עמי  ;630ס״ח התשס״ח ,עמי 45ן
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״)ג( נקט השר פעולות כאמור בסעיף קטן )א( לאחר שבעל כלי שיט לא ביצען
או נכשל בביצוען ,יהיה בעל כלי השיט חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו;
על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף זה תחול פקודת המסים )גביה( ״;
4

)(3

אחרי סעיף 2ן יבוא:
״בקשה לביטול

הודעה על ידי בית

הרואה את עצמו נפגע על ידי הודעה שנמסרה לפי

2ןא ) ,א(

הוראות סעיף ןן ,רשאי להגיש לבית המשפט המוסמך
לדון בעבירה נושא ההודעה ,בקשה לביטולה
)ב( הגשת בקשה לביטול הודעה לפי הוראות סעיף
קטן )א( ,אינה מתלה א ת תוקפה של ההודעה ,כל עוד
לא החליט בית המשפט אחרת; החליט בית המשפט
להתלות א ת תוקפה של ההודעה במעמד צד אחד,
תידון הבקשה במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ,ולא
יאוחר מתום שבעה ימים מיום ההחלטה
)ג( בית המשפט רשאי לבטל א ת ההודעה ,לאשרה
או לשנותה ״;

ה מ ש פ ט

)(4

בסעיף 3ן ,במקום ״משרד הפנים״ יבוא ״המשרד להגנת הסביבה״;

)(5

בסעיף 8ן ,אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ג(

העובר עבירה כאמור בסעיף קטן )א( ,באופן או בנסיבות מחמירות
שכתוצאה מהם נגרם או עלול להיגרם נזק או זיהום ממשי של מי־ים ,דינו
 מאסר שלוש שנים או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליולפי הוראות סעיף זה ,בשל העבירה שבה הורשע ,ואם נעברה העבירה על
ידי תאגיד ,דינו  -ארבע פעמים הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל
עליו לפי הוראות סעיף זה

)ד(

)ן( בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיף זה ,שכתוצאה ממנה השיג טובת
הנאה או רווח ,לעצמו או לאחר ,רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס
בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור ,נוסף על כל עונש אחר
)(2

לעניין סעיף קטן זה ,״טובת הנאה״  -לרבות הוצאה שנחסכה

) (3אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  63לחוק
העונשין ,התשל״ז977-ן ,
2

)ה(
)(6

עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה ״;

אחרי סעיף  28יבוא:
״סמכויות בית משפט 28א )א( הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי חוק זה ,רשאי
בית משפט ליתן צו עשה ,צו אל תעשה ,צו להחזרת
המצב לקדמותו וכל סעד אחר ,ככל שיראה לנכון
בנסיבות שלפניו ,והכל כדי למנוע ,להפסיק או לצמצם
זיהום מי־ים בשמן
)ב( על צווים ש ה ו צ י א בית המשפט לפי סעיף
קטן )א( ,יחולו הוראות סעיף 20כג)ב( עד )ח( לחוק המים,
התשי״ט959-ן  ,בשינויים המחויבים,״
6
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8

ת

יק

בחוק מניעת זיהום היום )מטלת פסהלת( ,התשמ״ג983-ן -
ין

()ן(-מסיב2כל מקום ,ב )מןק(ום ״בכשלר מהקפונים,ם ״בימבקוואם״״הששררהלפהנגינם״ת יהבוסבאי״בה״ש;ר להגנת הסביבה״;
)(2

תיקון חוק מניעת
זיהום הים )הטלת
פסולת(  -מסי 2

אחרי סעיף ) 3י2ב(וא:אחרי סעיף  3יבוא:
״היתר להטלת
פסולת

״3האיתר )לאה(טלתהוועדה3ארשא)יאת( לתהתוועהידתהררלשהאטילתתלפתסתו להתי תלירםל
בהתאם להוראות חבוהקתזאהם להוראות חוק זה
פ ס ו ל ת

)ב( הוועדה רשאית להתנוע את מתן תהיתר בת נאתם
מוקדמים שיש לקיימם ׳ליפני מתן ההיתר וכן לקבוע
בהיתר תנאים
בהיתר תנאים
)ג( הוועדה רש )אגי(ת להבוטולע דהי תררשבאיכתל לעבת,ט ללאהיחתרר
שנתנה לבעל ההיתשרנתהזנדהמלנובתעללההשימתירע האזתד מטנוענתו תליוה,ש
אם מצאה כי התקייאם אמחצדאהמאכילה:תקיים אחד מאלה:
) ן( בעל ההיתר לא קיים אחר ה ר א ה מההיראות
לפי חוק זה או תנאל מתנאי ההיתר;
) (2הובא לידיעתה מידה שאא היה תידיה בעת
מתן ההיתר ואשר אילו היה ידוע לה באות ה עת
לא היתה נותנת אתלאההיתרה נותנת א ת ההיתר
)ד( החלטות הוועדה לפי חלק זה וכן עוסחם המלא של
היתרים שנתנה יהיו תתוח יש לעיון הציבור ויפםרסמו
באתר האינטרנט של המשרא להגנת הסביבה.״;
)(3

אחרי סעיף ) 5י3ב(וא:אחר
״צו להפסקה,
5א) ,א( נוכח השר או מי שהוא הסמיך לוע מין זה ,כי הוטלה
למניעה או לצמצום למני
של פ סו ל ת ,ב ל א היתר פאוס ובלנית,גובדללאתנהיאיתו,ר ואטורםבניהגוגדשלכתנתאבי
של זיהום הים
אישום ,או כי קיים יסשד סביר שתוטל פסולת כאמשר,
רשאי הוא לצוות ערלשמאיישהוהאטילצואות העפלסומלית,ש הבטמילשראיןת
או בעקיפין ,או על מי שקיים יסוד סביר כי הוא עומד
לעשות כן ,למנוע ,להפסשק אכ לצמצם אה הטלת הפסולת
ולנקות א ת שזוהם ,לפי והעניין ,הכל באופן שיקבע בצו
ובתוך תקופת הזמן שתיקבק בבתו ושתחילתה ב מועד
מסירתו ,ורשאי הוא לדרתש ,במידת האפשר ובהתאם
לנסיבות ,להחזיר אלתנסהימבוצתב ,לקהדחמזוירת ואת המצב לקדמות
א

ה

ם

הו

ו

ל

הי

מצ

צ

ו

ם

ם

)ב( לא קוימו הור)אב(ות צלואשקנויתמןו להפויר אסועתיףצזוה,שנרישתןאיל
השר או מי שהוא הסמיך ולעניין זה לבצע א ת הנדרש
לפי הצו; משעשה כלן,פ ייהיצהו; מיששענשצטהווכןה ,יאהךילהאמימישלנאצ
אחר הוראות הצו,א חחרי יבה ורבאתושתלוהםצו,כ פחלייהבהובצתאשולתו
שהוצאו לקרן כאמור בסעאף 0ן; על גבייתן של הוצאעת
שהוצאו לפי סעיף זשההותצחואול לפפקיו דסתע יהףמזסהיםת )חגובליפה(קודת
4

)ג( מי שהשר הסמיך לעניין ביצוע צו ךאמור בסעיף
קטן )ב( ,יהיו לו סמכוקיטוןת) במ(,פיקהחי וכלאומסורמ כבויסועתיףמ)5פקב(חו־כ)גא(מו
)ד( על מסירת צו לפי עעיף זה יחולו הוראות סעיף
 237לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ״ב-
982ן  ,בדבר המצאת מסמכים ,בשינויים המחויםים,
5

ן

ס״ח התשמ״ג ,עמי 0ןן; התשס״ג ,עמי 8ןן,
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בקשה לביטול צו על 5ב

הרואה א ת עצמו נפגע על ידי צו שהוצא לפי

)א(

ידי בית המשפט

)(4

הוראות סעיף 5א ,רשאי להגיש לבית המשפט המוסמך
לדון בעבירה נושא הצו ,בקשה לביטולו
)ב( הגשת בקשה לביטול צו לפי הוראות סעיף
קטן )א( ,אינה מתלה א ת תוקפו של הצו ,כל עוד
לא החליט בית המשפט אחרת; החליט בית המשפט
להתלות א ת תוקפו של הצו במעמד צד אחד ,תידון
הבקשה במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ,ולא יאוחר
מתום שבעה ימים מיום ההחלטה
)ג( בית המשפט רשאי לבטל א ת הצו ,לאשרו או
לשנותו ״;
בסעיף  ,6אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
״)ד( עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה
)ה( העובר עבירה כאמור בסעיף קטן )א( ,באופן או בנסיבות מחמירות שכתוצאה
מהם נגרם או עלול להיגרם נזק או זיהום ממשי של הים ,דינו  -מאסר שלוש
שנים או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו לפי הוראות סעיף זה,
בשל העבירה שבה הורשע ,ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד ,דינו  -כפל הקנס
האמור בסעיף ן)6א() (4לחוק העונשין ,התשל״ז977-ן )להלן  -חוק העונשין(
2

)ו(

)ן( בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיף זה שכתוצאה ממנה השיג טובת
הנאה או רווח ,לעצמו או לאחר ,רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס
בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור ,נוסף על כל עונש אחר
)(2

לעניין סעיף קטן זה ,״טובת הנאה״  -לרבות הוצאה שנחסכה

) (3אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  63לחוק
העונשין ״;
)(5

אחרי סעיף  8יבוא:
״סמכויות בית משפט 8א

)א( הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי חוק זה ,רשאי
בית משפט ליתן צו עשה ,צו אל תעשה ,צו להחזרת
המצב לקדמותו וכל סעד אחר ,ככל שיראה לנכון
בנסיבות שלפניו ,והכל כדי למנוע ,להפסיק או לצמצם
א ת זיהום הים על ידי הטלת פסולת
)ב( על צווים ש ה ו צ י א בית המשפט לפי סעיף
קטן )א( יחולו הוראות סעיף 20כג)ב( עד )ח( לחוק המים,
התשי״ט959-ן  ,בשינויים המחויבים,״
6

תיקון חוק שמירת

הניקיון  -מסי ןן

9

בחוק שמירת הניקיון ,התשמ״ד984-ן -
2ן

)ן(

בסעיף 2ן ,אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
״)בן( היה למפקח שהוא עובד המשרד חשד כי נעברה עבירה לפי סעיף
קטן 3ן)ב()ן()א( ,רשאי הוא לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור; על תפיסה לפי
פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש(
]נוסח חדש[ ,התשכ״ט969-ן  ,בשינויים המחויבים״;
3ן

ס״ח התשמ״ד ,עמי 42ן; התשס״ח ,עמי ,537
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש 2ן ,עמי ,284
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)(2

אחרי סעיף 2ן יבוא:
״איסור מינהלי על  2א א) ,א( יהיה למפקח עובד המש רד יסוד עהניח כי נעברה
שימוש ברכב
ל ע ינ יו עבירה לפילסעיענייףו קעטבןי ר3הן)בל()פין ()סא(עיףב אקמטןצ ע3ון)תב
רכב או מרכב ,רשאריכבה ואו לממרסכובר ,לרנושהאגי בהרוכאבלהמוסדורע הל
האוסרת א ת השימוש בו לתקופה שלא תעלה על
שלושים ימים וליטול אש רישמון הרכב לאותה תקופה;
בהודעה תצוין הסיבה לאיס ור הש ימוש הרכב ולנטהלת
הרישיון
הרישיון
בר

ש י מ ו ש

כ

ב

)ב( הוראות סעיפעם 57א)ב( אוד )ו(57 ,ב57 ,ד57 ,ה(57 ,
ו־57ז לפקודת התעבורה  ,יחולו; העעין רה ,בשינויים
המחויבים; הסמכות הנתינה בסמיפים אלה לבית
המשפט המוסמך לדהוןמ שבפעטב ירהומתו סתמעךבולרדוהן תבהעיביהרנותונתהע
לעניין סעיף זה לביתלמענשייפןטסהעישףלזוהם ,לובהיסתממכושיפוטת הנשתלוונום,תו
באותם סעיפים לקצביןאומתשםטרסהעייפיהיםו נלקתוצניוןתמלשעטניריןה יסהעיוף
זה לעובד המשרד ששה שע בסמימ לעניין השר
4ן

)(3

בסעיף 3ן
)א( בסעיף קטן )ב( ,אחרב פסףה ) (4יבוא:
״)4א(
)ב(

מפנה פסול״)ת4באנ(יגו דמפלנהוהרפאסוותל תסעבינףיג7ו)ד (״ל;הוראות סעיף )7ד(״;

בסעיף קטן )ג( -
)ן(

ברישה ,במקום ״מאסר שנתיים״ יב״מ ״מאסר שלוש שנים״;

)(2

בפסקה ) ,(2א)ח(2רי ״לבהפיסגקרהם״) 2י(,בואח״רניזק״ לאוה״י;גרם״ יבוא ״נזק או״;

)ג(

בסעיף קטן )ז( ,הסיפה הח ל טמילה ״סאוהם״  -תימלק;

)ד(

אחרי סעיף ק )טןד ()ז( יאבוחאר:י סעיף קטן )ז( יבוא:
״)ח( )ן( בשל עביחה שעבר אדם עפי סעיפים רן טאים )א()י() ,ע( או)גק,
שכתוצאה ממנה ה)גש(י,גשטוכבתתוצהאנהאהמאמונ הרווהח,שילגעטצומבותאוהנלאהח ר,אור רשואויח
בית המשפט להטיל עלא קנם בשיעור טובת ההנאיו אנ הבווח שהשיג
כאמור ,נוסף על כל עשוהנשיגא חכראמור ,נוסף על כל עונש אחר
) (2לעניין סעיף קטן זה ,״ טובת הנאה״  -לרבות ה ו צ א ה
שנחסכה
שנחסכה
) (3אין בהוראות סעיף קטן זה כדי תגרוע מהוראות סעלף  63לחהק
העונשין ״;
העונשין ״;

) (4בסעיף 3ןב)א( ,במבום ״שבו הושלכה םפסולת״ יבוא ״על מחזית הנכס ״שבו
הושלכה הפסולת או על כמי שהזמלן א ת פינ וי הפסולת שהושלכה״;
)(5

אחרי סעיף 3ןב יבוא:
״בקשה לביטול צו

) .^3לא(

הרואה א ת עצמו נפגע על יד י צו שהוצא לפי

על ידי בית המשפט על ידי בית המשפט

הוראות סעיף 3ןב ,רשאי להגיש לבית המשפט המוסמך
לדון בעבירה נושא הצו ,בקשה לביטולה

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמי 73ן
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)ב( הגשת בקשה לביטול צו לפי הוראות סעיף
קטן )א( ,אינה מתלה א ת תוקפו של הצו ,כל עוד
לא החליט בית המשפט אחרת; החליט בית המשפט
להתלות א ת תוקפו של הצו במעמד צד אחד ,תידון
הבקשה במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ,ולא יאוחר
מתום שבעה ימים מיום ההחלטה
)ג( בית המשפט רשאי לבטל א ת הצו ,לאשרו או
לשנותו ״
תיקון חוק מניעת
זיהום הים ממקורות
יבשתיים  -מסי 3

0ן

בחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ,התשמ״ח988-ן -
5ן

)ן(

בסעיף ן -
)א(

אחרי ההגדרה ״הוועדה״ יבוא:

״״הממונה״  -הממונה הבכיר על האכיפה במשרד להגנת הסביבה ,הכפוף
ישירות למנהל הכללי של המשרד;״;
)ב(

אחרי ההגדרה ״ים״ יבוא:

״״מעשה״  -לרבות מחדל;״;
)(2

בסעיף 3א ,אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
״)ד( החלטות הוועדה לפי חוק זה וכן נוסחם המלא של היתרים ש נ ת נ ה
יהיו פתוחים לעיון הציבור ויפורסמו באתר האינטרנט של המשרד להגנת
הסביבה ״;

)(3

אחרי סעיף  5יבוא:
״הודעה על כוונת
חיוב בעיצום כספי

5א,

זכות טיעון

5ב

דרישת תשלום

5ג

היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה
המנויה בסעיף 5ד )בחוק זה  -מפר( רשאי הוא למסור
לו הודעה על כוונה להטיל עליו עיצום כספי )בחוק
זה  -הודעה על כוונת חיוב(; בהודעה כאמור יציין
הממונה ,בין השאר ,א ת אלה:
)ן(

המעשה המהווה את ההפרה;

)(2

שיעור העיצום הכספי והמועד לתשלומו;

) (3זכותו של מפר לטעון את טענותיו לפי הוראות
סעיף 5ב;
) (4שיעור ה ת ו ס פ ת על העיצום הכספי בהפרה
נמשכת או חוזרת לפי הוראות סעיף 5ו
מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב רשאי להגיש
א ת טענותיו ,בכתב ,לממונה ,לעניין הכוונה להטיל את
העיצום הכספי ולעניין שיעורו ,בתוך  30ימים ממועד
מסירת ההודעה
)א( הממונה יחליט ,לאחר ששקל א ת הטענות
שהוגשו לו לפי סעיף 5ב ,אם להטיל על המפר עיצום
כספי ,ורשאי הוא להפחית א ת סכום העיצום הכספי
לפי הוראות סעיף 5ה

ס״ח התשמ״ח ,עמי 8ןן; התשס״ה ,עמי ןן,5
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)ב( )ן( החליט הממונה לפי חוראות סעיף קטן)א(
להטיל עיצום כספי,ל יהמטיסולרעלימצופםר כדרסיפי,ש יהמלסושרל םל
את העיצום הכספי )אבתחוהקע יזצהו-ם דהרכיסשפית )תבחשולקו זם(;ה
בדרישת תשלום יצביידןריהשמתמונתהש,לוביםן יהצישיןאר,ה מאמתו
סכום העיצום הכספי המעודכן כאמכר בסעיף 5ח
והמועד לתשלומו והמועד לתשלומו
) (2היה המפר תאגיד ,ייקבע סרום העיצום
הכספי ב ה ת א ם למחכור המכירות ש א כאמומ
בסעיף 5ד; לא היה בירי הממלנה מידע דדבר
מחזור המכירות שמ המפר ,רשאי הוא לדרוש
מהמפר מידע ופרטימםה נמופסרפימםידהעדורופרשטייםםלנדוסעפתיו
לשם קביעת מחזור המכירות; למ הוכ ח מחזרר
המכירות של המפהרמככיראומתור,שרלשהאימ פהרמכמואנמהו
לקבוע אותו לפי מילטקבבושעפיאטותו לפי מיטב שפיט
) (3החליט הממונ)3ה( לפיהחהולירטא והתמסמעוינףהקלטפןי)הא(ו
שלא להטיל עיצוםשכלסאפי,ל יהמטיסלורעיהוצודםע הכ סעפלי,כיךמ
למפר
למפר
)ג( לא הגיש ה)מג(פר לאאת הטגיענשותיהומפלרפ יאהתו רטאעונתו
סעיף 5ב ,בתוך  30יסמיעיםףמ5יבו,םבשתנוךמ ס0ר3הימליוםהמהיודםעשהנעמלס
כוונת חיוב ,יראו הודעה זו ,בת ום  30הימעה האמורים,
כדרישת תשלום שנכמדסרירשהתל מתפשרלובםמ ושענדמהסראהמ ולרמפר במ
בשל הטלה או הזרמה של פסולת או של שפכים לים

סכום העיצום

5ד,

הכספי

הכספי

ממקור יבשתי ,בניגומדמלקותרנ יאיב שהיתית,רבכניאגומדורלבתנסאעיףה2י,תארו
בשל אי־דיווח על הטלת פסולת א ו הזרמת שפכים ליום
בניגוד להוראות סעיף  ,4ה י ה סכום העיצו ם הכספכ
כמפורט להלן ,לפי כהמענפיוירן:ט להלן ,לפי העניין:
)ן( ליחיד  300,000 -שקלים חדשים;
) (2לתאגיד שמחזור המאירות השנתי השלו ראינו
עולה על  250מיליוןעושלקהליעםל 0ח5ד2שימיםלי-ון0 0ש,0ק0לי60ם חשדקלשיים
חדשים;
חדשים;
) (3לתאגיד שמח)ז3ו(ר הלמכתיארגויתדהששמנחתזיו רשהלומכעיורלוהת עהל
 250מיליון שקלים 0ח5ד2שמייםליווןא ינשוקעלוילםהחעדלשי00ם5ו אמיינלויוען
שקלים חדשים 2 -שןקמליילםיוןח דששקיליםם-ח2דןשימים;ליון שקלים
) (4לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה
על  500מיליון שקלים חד שים  -שק מיליון שקלים
חדשים
חדשים
סכומים מופחתים

5הו )א( הממונה אינו רשאי להטיל איצום כספי בסכנו ם
הנמוך מהסכומים הקבועי ם בחוק מה ,אלא לפי הוחאו ת
סעיף קטן )ב(
סעיף קטן )ב(
)ב( השר ,בהסכמת שר המשפטים ,רשאי לקהוע מקרים,
נסיבות ושיקולים שבשלהם ניתן יליה להטיל עיצית כספי
בסכום הנמוך מהקבבוסעכבוחםוקה נזמהו,ךבמשיהעקוברויעםבשחיוקבזעה ,בש
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)א( בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי החלק
העשרים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה

הפרה נמשכת
והפרה חוזרת

5ו

המועד לתשלום
העיצום הכספי

5ז,

העיצום הכספי ישולם בתוך  60ימים מיום מסירת
דרישת התשלום כאמור בסעיף 5ג

סכום מעודכן של
העיצום הכספי

5ח

)א( העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום
מסירת דרישת התשלום ,ולגבי מפר שלא הגיש א ת
טענותיו כאמור בסעיף 5ב  -ביום מסירת ההודעה על
כוונת החיוב; הוגשה עתירה לבית משפט לעניינים
מינהליים ,ובית המשפט הורה על עיכוב תשלומו של
העיצום הכספי  -יהיה העיצום הכספי לפי סכומו
המעודכן ביום ההחלטה בעתירה

הפרשי הצמדה
וריבית

5ט,

לא שולם עיצום כספי במועד ,ייווספו עליו לתקופת
הפיגור הפרשי הצמדה וריבית ,עד לתשלומו; בחוק
זה ,״הפרשי הצמדה וריבית״  -כהגדרתם בחוק פסיקת
ריבית והצמדה ,התשכ״א-ן96ן

גביה

5י,

עיצום כספי ייגבה לקרן שהוקמה לפי סעיף 3ן לפקודת
מניעת זיהום מי־ים בשמן ]נוסח חדש[ ,התש״ם980-ן ,
ועל גבייתו תחול פקודת המסים )גביה( ,

עתירה

5יא

)א( אין בהגשת ע ת י ר ה לבית המשפט לעניינים
מינהליים על דרישה לתשלום עיצום כספי לפי חוק זה,
כדי לעכב א ת תשלום העיצום הכספי ,אלא בהסכמת
הממונה או אם בית המשפט הורה על כך

)ב( בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שהיה
ניתן להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה ,סכום
השווה לעיצום הכספי; לעניין זה ,״הפרה חוזרת״ -
הפרת הוראה המנויה בסעיף 5ד ,בתוך שנתיים מהפרה
קודמת של אותה הוראה ,שבשלה הוטל על המפר
עיצום כספי או שבשלה הורשע המפר

)ב( סכומי העיצום הכספי כאמור בסעיף 5ד יתעדכנו
ב־ן בינואר בכל שנה )בסעיף קטן זה  -יום העדכון(,
ב ה ת א ם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון
לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה
לו ,ולעניין יום העדכון הראשון  -לעומת המדד שהיה
ידוע ביום תחילתו של חוק הגנת הסביבה )המזהם
משלם( )תיקוני חקיקה( ,התשס״ח ; 2008-הסכום
האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 0ן
שקלים חדשים; לעניין זה ,״מדד״  -מדד המחירים
לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
6ן

)ג( הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי
סעיף קטן )ב( ,תפורסם ברשומות

7ן

0ן

4

ס״ח התשס״ח ,עמי 858
ס״ח התשכ״א ,עמי 92ן,
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)ב( התקבלה עתיבה כאמוב בסעיף קטן)א( לאחר
ששולם עיצום כסש ,יוחזר העיצום הכספי ^ ה ס פ ת
הפרשי הצמדה וריבית משום תשלומו וועד יום החירתו,
5יב) ,א( הוטל עיצום ס פ י לפי חוק זה ,רשאי הממונה
להורות למפר לפרסם בעיתון לא ו בכל דרך איחרת שיורה
א ת דבר הטלת העיצום ,א ת שמו של המפר־ ,אות מהות
ההפרה שבשלה הואטתל ודנבסריבהוטתילהת והאעתיצסוכםו,םאהתעישצמווםש
ה

פרסום

)ב( לא קיים המפר הוראה לפי סעיף ק ט ן ) א רשאי
הממונה או מי שהובא הסמיך לע^ה זה לפרסם הודיע ה
כאמור באותו סעיףהקמטןמ;ונמהשאעושמהי כןש,היוהאי ה סהמיפךרלחעיני יבן
בתשלום כפל ההוצכאומתורשבהואוצתאו סלעשיףם קהטפן;ר סמושםעשה כן
ב

5יג ) ,א( תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית
של אדם בשל הפרת הוראש המ נעיה בסעיפ 5ד ,ואולם
א ם נמסרה למפר דרשילשאתדתםשבלושםל כהאפרמותרהבוסרעאיהף 5הגמנלויאה
תוגש קובלנה כאמוארםבנסמעיסףר ה 8למפר דרישת תשלום כ
)ב( הוגש נגד אדם כתב אישום בשל מעשה שבשלו
ניתן להטיל עיצום כספי ,להא יחויב בשלו בתשלוא עיצום
כספי ,ואם שילם  -יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת
הפרשי הצמדה וריבעת מיום תשלומו ועד יוזם החזרתו.״;

שמירת אחריות
פלילית

פ ל י ל י ת

)(4

בסעיף - 6

ה פ ר ש י

ה

מ

צ

ד

ה

ו ר י ב י ת

ת ש ל ו מ ו

מ י ו ם

)א( בסעיף קטן )ב( ,המילה ״חמור״  -תימחק ובמקום ״מאסר כאמור באותו סעיף
קטן״ יבוא ״מאסר שאוש שנים״;
)ב( בסעיף קטן ) ד במקום ״כקבוע בסעיף )6ג( בחוק העונשין״ יבוא ״בגובה
חמישה אחוזים מג)וב(ה הבקסנסעיףה קקבטוןע)דב(,ס עבימףקוהםעב״יכרקהב״;וע בסעיף ן)6ג( בחוק העונ
ק

)ג(

ש

בסעיף קטן )ו( ,האמור בו יסומן )ן(״ ואחרי פסקה ) 0יבוא:
ג

״) (2לעניין סעיף קטן זדה  ,״טובת ה נ א ה  -לרבות הוצאה ש נ ח ס כ ה
ר

)(3

ןן

אין בהוראות ס ע יף ק טן ז ה כ די ל גר וע מ ה ור א ו ת סעי ף  63ל ח ו ק ה עונ ש ין״
״)

( 2

ל

ין

ענ י

ס

עי

ף

טן

ק

ז

״

,

ט ו

ה

בת

נא

ה״

-

לר

ב

ו

ת

ה

ו צ

בחוק החומרים המסוכנים ,התש ״ג993-ן -
ו

)0

ין

תיקון חוק
החומרים
המסוכנים  -מסי 6

בסעיף ן ,אחרי ההגדרה; ״ממונה על א י ר ו חומרים מסוכנים״ יבוא:
ה

״״המנהל״  -הממונה הבכיר על האכיפה במשרד להגנת הסביבה ,הכפוף ישירות
למנהל הכללי ש המשרד;
מ

״מעשה״  -לרבות מחדל;״;
)(2

אחרי סעיף 4ןא יבוא:
״הודעה על כוונת
חיוב בעיצום כספי

 4ן ^ הייה למ הל יסוד סביר להניח כי א ד ם הפר הוראה
המנויה בסעיף 4ןה)בחוק זה  -מפר( רשאי הלא למסור
לו הודעה על כוונה להטי ל עליו עיצום כספי )בחוק
זה  -הודעה על כוונת חיוב(; להודעה כאמור 1ציין
המנהל ,בין השאר א ת אל ה :
״ ה ו ד

ת

ז

ה

-

ה

ו

דעה

ע ל

כ ו ו נ ת

ח י ו ב ( ;

ב ה ו

ס״ח התשנ״ג ,עמי  ;28התשס״ו ,עמי ,24
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)ן(

המעשה המהווה את ההפרה;

)(2

שיעור העיצום הכספי והמועד לתשלומו;

) (3זכותו של מפר לטעון א ת טענותיו לפני הממונה
לפי הוראות סעיף 4ןג;
) (4שיעור ה ת ו ס פ ת על העיצום הכספי בהפרה
נמשכת או חוזרת לפי הוראות סעיף 4ןז,
מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב רשאי להגיש
א ת טענותיו ,בכתב ,למנהל ,לעניין הכוונה להטיל א ת
העיצום הכספי ולעניין שיעורו ,בתוך  30ימים ממועד
מסירת ההודעה

זכות טיעון

4ןג

דרישת תשלום

4ןד )א( המנהל יחליט ,לאחר ששקל את הטענות שהוגשו
לו לפי סעיף 4ןג ,א ם להטיל על המפר עיצום כספי,
ורשאי הוא להפחית א ת סכום העיצום הכספי לפי
הוראות סעיף 4ןו,
)ב(

)ן( החליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן )א(
להטיל עיצום כספי ,ימסור למפר דרישה לשלם
א ת העיצום הכספי )בחוק זה  -דרישת תשלום(;
בדרישת תשלום יציין המנהל ,בין השאר,
א ת סכום העיצום הכספי המעודכן כאמור
בסעיף 4ןט והמועד לתשלומו,
) (2היה המפר תאגיד ,ייקבע סכום העיצום
הכספי ב ה ת א ם למחזור המכירות שלו כאמור
בסעיף 4ןה; לא היה בידי המנהל מידע בדבר
מחזור המכירות של המפר ,רשאי הוא לדרוש
מהמפר מידע ופרטים נוספים הדרושים לדעתו
לשם קביעת מחזור המכירות; לא הוכח מחזור
המכירות של המפר כאמור ,רשאי המנהל לקבוע
אותו לפי מיטב שפיטתו
) (3החליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן )א(
שלא להטיל עיצום כספי ,ימסור הודעה על כך
למפר

)ג( לא ביקש המפר לטעון א ת טענותיו לפי הוראות
סעיף 4ןג ,בתוך  30ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על
כוונת חיוב ,יראו הודעה זו ,בתום  30הימים האמורים,
כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור
סכום העיצום הכספי 4ןה סכום העיצום הכספי יהיה כמפורט להלן ,לפי העניין:
)ן( בשל אי-ניהול פנקס רעלים ,בניגוד להוראות
סעיף  50,000 - 5שקלים חדשים;
) (2בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר כאמור
בסעיף  ,3אחסון רעלים ושמירתם בניגוד להוראות
סעיף  ,6או מכירת רעלים ,בניגוד להוראות סעיף - 8
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)א(

ליחיד 0),000 -א (5שקללייחםידחד-ש0י0ם 50,;0שקלים

)ב( לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינר
עולה על  250מיליוןעולשהקלעילם 0ח5ד2שמייםליו-ן00ש0ק,ל0י0ם2
שקלים חדשים; שקלים חדשים;
)ג( לתאגיד שמחזור המכירות דה שנתח ושלו עולה
על  250מיליון שקליעםלח0ד25ש ימםי לויאויןנושקעולילםה חעלד 0שי50ם
מיליון שקלים חדשימםי ל-י ו0ן00ש,ק0ל0י4םשחקדלישיםםח-ד 0שי00ם0;,
)ד( לתאגיד שמחדור התכירות השנתר שמו
עולה על  500מיליוןעולשהקלעילם 0ח0ד5שימיםלי-ון00ש0ק,ל0י0ם8
שקלים חדשים
שקלים חדשים
סכומים מופחתים

הפרה נמשכת
והפרה חוזרת

סןו) ,א( המנהל אינו רשאי להטיל עיצ ורם כספל בסכום
הנמוך מהסכומים הקבועי ם בחוק מה ,אלא לפי הוחאו ת
סעיף קטן )ב(
סעיף קטן )ב(
)ב( השר ,בהסכמת)ב(שר ההמשר,פטביהם,סכרמשתא ישלרקהבומעשמפקטרים,ם ,
נסיבות ושיקולים שבשלהם ישיה ניתן להטיל עיצום
בסכום הנמוך מהקבבוסעכבוחםוקה נזמהו,ךבמשיהעקוברויעםבשחיוקבזעה ,בש
)א( בהפרה נמשכת ייווסף על המיצום הכספי החלק
ה ע ש רים שלו לכל יוהםעששרביוםנשמלשוכלתכלה יהופםרהשבו נמשכת

^4

ו ה פ ר ה ח

וז

ת

ר

)ב( בהפרה חוזר )תבי(יווסבףהפערלההחעויזצרותם ייהווכסףפ יעלש היעהי
ניתן להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראש ונזה ,סכום
השווה לעיצום הכספי כאמלר; לעניה כה ,״הפרה ח חרת״
 הפרת הוראה המנויה ב סעיף 4ןה ,בתוך שנתיי םמהפרה קודמת של אותה הוראה ,שבשלה הוטל על
המפר עיצום כספי האומ פשרבעשילצוהםהוכרספשיעאהומשפברשלה הור
המועד לתשלום
העיצום הכספי

הןח .העיצום הכספי ישועים בתוך  60ימים מיום ומסירת
ד רי ש ת התשלום כאדרמיורש תבסהעיתףש4לןודם כאמור בסעיף 4ןד

סכום מעודכן של
העיצום הכספי

סןט) .א( העיצום הכספי יהיה לפי סהומו המעוד כן ב יום
מס רת ד רי שת התשלום ,ולגבי מפר שלא הגיש אמת
טענותיו כאמור בסעיף 4ןג  -ביום מסירת ההודעה
על כוונת החיוב; הועגלשכהו וענתירההח ילוב;י תה ומגשפהטעלתיענרייהנילםב
מינהליים ,ובית הממישנפהטליהיוםר,הו בעילת עהימכושבפתטשהלוורמהו עשלל
העיצום הכספי  -יהיה ה ה צ ו ם הכספי לפה סצומו
המעודכן ביום ההחהלמטעהו דבכעןתביירוהם ההחלטה בעתירה
)ב( סכומי העיצום הכססי כאמהר בסעיף כןה יתאדכרו
ב-ן בינואר בכל שנה )בסעיף קטכ ז ה  -יום עעדקון(,
ב ה ת א ם לשיעור עליית המדד !הידוע ביתם הדדכון
לעומת המדד שהיהל יעודומעת בהיומםד דה עשדהכיוןה יבדשונעהבישוקםדהמעה
לו ,ולעניין יום העדכון הראישוי  -לעומת המדד שהי ה
ידוע ביום תחילתוידושעל בחיווקם התגנחיתלתהוסבשילבהח)וקהמזהגהנםת
משלם( )תיקוני חקישהם התשס״חחק ; 200הסשום
האמור יעוגל לסכוהםא מהורקריועבוגשלהלוסאכומםכ פהלקהרובשלש0הן
שקלים חדשים; לעניין זה ,״מדד״ ל מדד המחירים
לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכסית לסטטיסטיקה.

העיצום

ה

כס

פ

י

כ

6י
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)ג( הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי
סעיף קטן )ב( ,תפורסם ברשומות
הפרשי הצמדה
ו ר י ב י ת

4ןי,

לא שולם עיצום כספי במועד ,ייווספו עליו לתקופת
הפיגור הפרשי הצמדה וריבית ,עד לתשלומו; בחוק
זה ,״הפרשי הצמדה וריבית״  -כהגדרתם בחוק פסיקת
ריבית והצמדה ,התשכ״א-ן96ן ,
7ן

גביה

4ןיא עיצום כספי ייגבה לקרן לשמירת הניקיון ,ועל גבייתו
תחול פקודת המסים )גביה(

עתירה

4ןיב )א( אין בהגשת ע ת י ר ה לבית המשפט לעניינים
מינהליים על דרישה לתשלום עיצום כספי לפי חוק זה,
כדי לעכב א ת תשלום העיצום הכספי ,אלא בהסכמת
המנהל או אם בית המשפט הורה על כך
)ב( התקבלה עתירה כאמור בסעיף קטן )א( לאחר
ששולם עיצום כספי ,יוחזר העיצום הכספי בתוספת
ה פ ר ש י ה צ מ ד ה וריבית מיום תשלומו ועד יום
החזרתו

פרסום

4ןיג) ,א( הוטל עיצום כספי לפי חוק זה ,רשאי המנהל
להורות למפר לפרסם בעיתון או בכל דרך אחרת שיורה
א ת דבר הטלת העיצום ,א ת שמו של המפר ,א ת מהות
ההפרה שבשלה הוטל ונסיבותיה ואת סכום העיצום

4

)ב( לא קיים המפר הוראה לפי סעיף קטן )א( ,רשאי
המנהל או מי שהוא הסמיך לעניין זה לפרסם הודעה
כאמור באותו סעיף קטן; משעשה כן ,יהיה המפר חייב
בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו לשם הפרסום
שמירת אחריות
ל ל
פ

י

י ת

4ןיד )א( תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית
של אדם בשל הפרת הוראה המנויה בסעיף 4ןה ,ואולם
אם נמסרה למפר דרישת תשלום כאמור בסעיף 4ןד לא
תוגש קובלנה כאמור בסעיף 5ןב,
)ב( הוגש נגד אדם כתב אישום בשל מעשה שבשלו
ניתן להטיל עיצום כספי ,לא יחויב בשלו בתשלום
עיצום כספי ,ואם שילם  -יוחזר לו הסכום ששולם
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום
החזרתו ״;

)(3

בסעיף 5ן -
)א( בסעיף קטן )ג( ,אחרי ״להיגרם״ יבוא ״נזק או״ ובמקום ״מאסר כאמור בסעיף
קטן )א( או בסעיף קטן )ב( ,לפי העניין,״ יבוא ״מאסר שלוש שנים״;
)ב(

בסעיף קטן )ז( ,במקום ״להלן״ יבוא ״בחוק זה״;

)ג(

אחרי סעיף קטן )ז( יבוא:
״)ח( )ן( בשל עבירה שעבר א ד ם לפי סעיפים קטנים )ב( או )ג(,
שכתוצאה ממנה השיג טובת ה נ א ה או רווח ,לעצמו או לאחר,
רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח
שהשיג כאמור ,נוסף על כל עונש אחר
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) (2לעניין סעיף קטן זה ,״ טובת הנאה״  -לרבות ה ו צ א ה
שנחסכה
שנחסכה
) (3אין בהוראות ס(עיף קיטן זה כדי תגרוע מהוראות סעלף  63לחהוק
העונשין ״;
העונשין ״;
)(4

אחרי סעיף 6ן)4א( יבוא:חרי סעיף 6ןא יבוא:
״בקשה לביטול צו

6יאו).א(

הרואה א ת עצמו נפגע על יד י צו שהוצא לפי

על ידי בית המשפט על ידי בית המשפט

הוראות סעיף 6ןא ,רשאי להגיש לבית המשפט המוסמך
לדון בעבירה נושא הצו ,בקשה לביטולה

)ב( הגשת בקשה לביהול צ ו ,קלפי הוראות סעיף
קטן )א( ,אינה מתלה א ת תוקפו של ה צו ,כת עוד
לא החליט בית המלשאפהטחאליחטר תב;יתה חהלימטשפביטתאהחרמתש;פהטחליט בית המשפט
להתלות א ת תוקפול השתללוהתצואבתמתעומקדפ וצדש לאהחדצ,ו תבימדועןמד צד אחד ,תידו
הבקשה במעמד הצהדבדקיםש הב הבקמדעםמדה אהפצשדרדי,םולבאהיקאדוםחרה אפשרי ,ולא יאוחר
מתום שבעה ימים מיתווםםהשהבחעלהט יהמים מיום ההחלטה
)ג( בית המשפט )גר(שאיב ילתבטהלמאשפתטהרצוש,אליאלשברטולאאות הצו ,לאשרו א
לשנותו ״
לשנותו ״
תן.

תיקון חוק שמירת

בחוק ישמירת הסביבה החופית,התשס״ד-ר00פ -
9ן

הסביבה החופית

)ן(

בסעיף  ,6במקום ״רשאי להטיל״יבוא״יקבע״;

)(2

בסעיף - 7
)א(

הסביבה החופית

 -מסי 4

אחרי סעיף קטן )ב( יבחא:
״)ב ן( עבר אדם עבירה לפי סעיף קטן )אי( בנסיב ות מחנטר וא ,בננו  -תאסר
שלוש שנים או כפל הקנס הקםוע לעבי רה; בסעיף זה  ,״עסיבות מחמירות״
 -מעשה שגרם נזק או פשעה מהותית בסביבעה

)ב(

אחרי סעיף ק )טןב ()ג( יאבוחרא:י סעיף קטן )ג( יבוא:
״)גן( )ן( בשל ע ש ר ה שעבר אדם לפי סשיפים קטנים )יא( או )בן(,
ש כ ת ו צ א ה ממנה השיג כטובת ה נ א ה אש ג״ווח ,ל עצמו או לאחר,
רשאי בית המשפט להטיל עליו קנם בשיהור טובת ההנאה או המוח
שהשיג כאמור ,נוסףשעהלשיכגלכעאונמושר,אנוחסרף על כל עונש אחר
) (2לעניין סעיף קטן זה ,״ טובת הנאה״  -לרבות ה ו צ א ה
שנחסכה
שנחסכה
) (3אין בהוראות סעיף קוטן זה כדי תגרוע מהוראות סעלף  63לחהוק
העונשין ״
העונשין ״

ת3יןקון חובקחוהק ריהנקהרינה 3ןהבלתביחומקיינהנקתר,ינההתהשבס״לות-י06מי0י2ננת -,התשס״ו- 2006-
20

הבלתי מייננת

)ן(

20

תיקון חוק הקרינה
הבלתי מייננת

בסעיף 6ן ,אח)רןי( סעיבףס עקיטףן )6ןב (,יאבחוראי :סעיף קטן )ב( יבוא:
״)בן( )ן( בשל עשרה שעבר אדם לפי סעיף קטן )א()ו( או )ס( ,שכתןצאה ממנה
השיג טובת הנאה אוהרשויוגח,טולבעתצ מהונ אוה לאאוחרור,ורח,שלאעיצבימותאהומלשאפחטר ,לרהשטאיילבעילתי ו,המשפט להטיל עליו
קנס בשיעור טובת הקהננסאבהשיאוע והררוטובחתשההשניגא הכאומ ורה,רנווסחףשעהלשכילג עכואנמשור,א נחורסף על כל עונש אחר
)(2

לעניין סעיף ק)2ט(ן זה,ל ״ענטיויבןתסעהינףאקה״טן-זהל,ר״בטוותב תה והצנאאהה״שנ-חלסרכבוהת הוצאה שנחסכה

ס״ח התשס״ד ,עמי  ;540התשס״ח ,עמי ,537
ס״ח התשס״ו ,עמי 58ן,
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) (3אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  63לחוק
העונשין ״;
אחרי סעיף 7ן יבוא:

)(2

״סמכויות בית משפט 7ןא) ,א( הוגש כ ת ב אישום בשל עבירה לפי חוק זה,
רשאי בית המשפט ליתן צו עשה ,צו אל תעשה ,צו
להחזרת המצב לקדמותו וכל סעד אחר ,ככל שיראה
לנכון בנסיבות שלפניו ,והכל כדי למנוע ,להפסיק או
לצמצם קרינה
)ב( על צווים שהוציא בית המשפט לפי סעיף קטן
)א( ,יחולו הוראות סעיף 20כג)ב( עד )ח( לחוק המים,
התשי״ט959-ן  ,בשינויים המחויבים,
6

)ג( בית משפט שהרשיע אדם בעבירה לפי חוק זה
רשאי ,בגזר הדין ,נוסף על כל עונש שיטיל ,לחייבו
בתשלום הוצאות שהוצאו לסילוק מקור הקרינה ,אם
הוגשה לו על כך בקשה מאת מי שהוציאן
)ד( לעניין גביית הסכום שנפסק ,החלטה לפי סעיף זה
כמוה כפסק דין של אותו בית משפט שניתן בתובענה
אזרחית
)ה( הורשעו בעבירה יותר מאדם אחד ,רשאי בית
המשפט בהחלטה לפי סעיף זה ,להטיל א ת תשלום
ההוצאות על כולם או חלקם ,יחד ולחוד ,או לחלק סכום
זה ביניהם ,הכל כפי שייראה לו בנסיבות העניין
)ו( לא פסק בית המשפט בבקשה לפי סעיף זה לגופה,
לא יגרע הדבר מזכותו של מי שהוציא את ההוצאות
לתבען בתובענה רגילה ״
תיקון חוק לסילוק
ולמיחזור צמיגים
 -מסי 2

4ן

תיקון חוק בתי
משפט לעניינים
מינהליים  -מסי 42

5ן

בחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים ,התשס״ז , 2007-בסעיף 5ן ,אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
ן2

״)אן( העובר עבירה כאמור בסעיף קטן )א( באופן או בנסיבות מחמירות שכתוצאה מהם
נגרם או עלול להיגרם נזק או זיהום ממשי ,דינו  -מאסר שלוש שנים או כפל הקנס שבית
המשפט היה רשאי להטיל עליו לפי הוראות סעיף זה ,בשל העבירה שבה הורשע ,ואם
נעברה העבירה על ידי תאגיד ,דינו  -כפל הקנס האמור בסעיף ן)6א() (4לחוק העונשין
)א) (2ן( בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיף זה שכתוצאה ממנה השיג טובת הנאה או
רווח ,לעצמו או לאחר ,רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס בשווי טובת ההנאה
או הרווח שהשיג כאמור ,נוסף על כל עונש אחר
)(2

לעניין סעיף קטן זה ,״טובת הנאה״  -לרבות הוצאה שנחסכה

)(3

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  63לחוק העונשין ״

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים ,התש״ס , 2000-בתוספת הראשונה ,בפרט ,32
אחרי פסקה ) (7יבוא:
22

״) (8החלטת ממונה לפי חוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ,התשמ״ח-
988ן ;
5ן

ס״ח התשס״ז ,עמי  ;96התשס״ח ,עמי 537
ס״ח התש״ס ,עמי 90ן; התשס״ח ,עמי 0ן,8
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)(9
6ןי

החלטת מנהל) 9ל(פי חהוחקלהטחתומנריהםל להפמיסוחכונקי םה,חוהמתרשינם״גה3-מ9ס9וןכני״ם ,התשנ״ג993-ן ״
8ן

8ן

תחילה

תחילתו של 6וק זה  60ימים מי ום פ רהומו,
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

גדעון עזרא
השר להגנת הסביבה
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

חוק מעונות יום שיק ומיים )תיקון מם׳  ,(3התשם״ ח*2008-
ןי

בחוק מעונות יום שיקומ יים ,נותש״ס) 2000-להלן  -החיק העיקרי( ,ב-עהף - 2
ן

)ן(

אחרי ההגדרה ״טיפאל״ יבהא:

)(2

״״מכון מוכר להתפתחות הילד״  -מכון ששר הבר יאות והכיר בו לבי הוראות
סעיף 6א;״;
סעיף 6א;״;
במקום ההגדרה ״פעוט עם מהגדלות״ יבוטא:

ותיקון ס עיף 2

״״עיכוב התפתחותי״ ״ניעיככרו״ב-הכתהפגתדרחותתויבניתוכרס״פת ;-כהגדרתו בתוספת;
״פעוט עם מוגבלות״  -ילע הזקוק לטיפול ונתקיים בו אחד מאלה:
)ן( ילד שמלאו לו שישה חו דשים ועד שמשהו לו שלוש שנים ,ואם מלשו ולו
שלוש שנים במהלך שנת הלימודים  -עד סיום שנת הלימודדם ,שמשתלמת
בעדו גמלת ילד נכה בלעי סגמן וי בפרק טי לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב!
התשנ״ה995-ן  ,או על פי הסכם כאמור בסעיף  9כאותו וחורק ;
2

) (2ילד שמלאה )לו( 2שנ יהלאדחשתמולעאדהשלומלשאנוהלואחשלתוושע דשנשימם,לואאוםל ומלשאלושלושנים ,ואם מל
שלוש שנים במהלך ששנת הלימודים  -עד תיום ש נ ד םלימנדים .ונ תקיים
בו אחד מאלה:
בו אחד מאלה:
)א( ועדת אבחון ,כ מ ש מ ד ו ת ה בחוק הסעד )טיפ ול במ פהרים(,
התשכ״ט969-ן  ,מצאה שיש לו פיג ומ שכל י;
3

)ב( מכון מוכר להתפתחכת מולד קבע כי הוא פעוט עם עיכוב
התפתחותי ניכר; התפתחותי ניכר;
)ג( מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך קבע
כי יש לו לקות ראיה בשתו העיניים ונדרשת השמתו במעון יום
שיקומי;
שיקומי;
)ד( מי ששר הבחדאות הסמישו לכך קבע כי יש לו לקות שמיעה
בשתי האוזניים ונדרשת השמתו םמעדן יום שיקמתי;
י
ן

2

3

התקבל בכנסת ביום כ״ז בתמוז התשס״ח ) 30ביולי  ;(2008ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת 06 -ן ,מיום וי בכסלו התשס״ו ) 7בדצמבר  ,(2005עמי 76
ס״ח התש״ס ,עמי 69ן; התשס״ה ,עמי ,729
ס״ח התשנ״ה ,עמי 0ן,2
ס״ח התשכ״ט ,עמי 32ן,
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)ה( מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך ומי ששר
הבריאות הסמיכו לכך ,קבעו כי עקב מוגבלותו הניכרת ונסיבותיו
המשפחתיות נדרשת השמתו במעון יום שיקומי כדי למנוע פגיעה
משמעותית בהתפתחותו;
)ו( מי ששר הבריאות הסמיכו לכך קבע כי יש לו פגיעה נוירולוגית
המתבטאת בלקות מוטורית קשה בשתי גפיים לפחות;״
הוספת סעיפים
6א ו־6ב

הוספת סעיף 13א

2

אחרי סעיף  6לחוק העיקרי יבוא:

־

״מכון מוכר
להתפתחות הילד

6א.

שר הבריאות רשאי להכיר בגוף כמכון מוכר להתפתחות הילד
לעניין חוק זה ,לפי כללים שקבע; הודעה על הכרה כאמור
תפורסם ברשומות.

אבחון פעוט עם
עיכוב התפתחותי
ניכר

6ב .

אבחון של פעוט לעניין חוק זה כפעוט עם עיכוב התפתחותי
ניכר ייעשה בידי מכון מוכר להתפתחות הילד ,באמצעות
צוות רב מקצועי במכון ,לאחר ביצוע הערכה התפתחותית
מלאה.״

אחרי סעיף  13לחוק העיקרי יבוא:

3

״שינוי התוספת
הוספת תוספת

4

תחילה

5

13א  .שר הבריאות ,באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של
הכנסת ,רשאי ,בצו ,לשנות א ת התוספת.״

אחרי סעיף  15לחוק העיקרי יבוא:

״תוספת
)סעיפים 13 ,2א(
״עיכוב התפתחותי ניכר״  -ממוצע תפקוד כללי ברמה של (Developmental DQ 55
) Quotientומטה; לעניין זה ,״ממוצע תפקוד כללי״  -הממוצע המשוקלל של
תפקוד בכל תחומי ההתפתחות שלהלן :התחום המוטורי ,התחום ה ש פ ת י -
תקשורתי ,התחום הקוגניטיבי ,התחום החברתי והתחום הרגשי-הסתגלותי.״
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

אהוד אולמרט
ראש הממשלה

שמעון פרס

דליה איציק

נשיא המדינה

יושבת ראש הכנסת
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