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חוק לתיקון פקודת המכרות )מס' 13(, התשפ"ב-2021*

בפקודתהמכרות1)להלן-הפקודה(,בסעיף111ו-1רתיקוןסעיף111ו

בסעיףקטן)א(- )1(

שביצע כאמור בעבירה אחר אדם שהורשע "או המילים ,)1( בפסקה )א(
באמצעותהרכבבתוךחמששניםשקדמולתפיסתהרכב,"-יימחקו;

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

הורשעאדםשאינובעלהרכבאושאינוהאחראיעלהרכבמטעם ")1א(
בעלהרכב,בתוךחמששניםשקדמולתפיסתהרכב,בעבירהשבוצעה
לפיסעיף111אולפיסעיף384לחוקהעונשיןבקשרעםחומרחציבה,
באמצעותאותורכב)בפסקהזו-עבירהקודמת(,לאיורהביתהמשפט
עלהחזרתהרכבלפיסעיף34לפקודההאמורהעדתוםההליכים,אלא
מנימוקיםמיוחדיםשיירשמואואםבעלהרכבהוכיחשלאידעשבוצעה
עבירהקודמתבאמצעותהרכבאואםהוכיחשלאהייתהזיקהשישבה
כדילהעלותחשדסבירכיידעשבוצעהעבירהקודמתברכבוכישילם
תמורההולמתעבורהרכבאםרכשאותולאחרביצועהעבירההקודמת,
והכולובלבדשיוגשכתבאישוםבשלעבירהלפיסעיפים111או111ב
בתוךתשעיםימיםמיוםתפיסתהרכב;לענייןזה,"זיקה"-קרבתמשפחה,
קרבתמקוםמגוריםאוקיוםיחסיעבודהביןבעלהרכבוביןמבצעהעבירה

הקודמתאומישהיהבעלהרכבבעתביצועהעבירההקודמת;";

סעיףקטן)ג(-בטלר )2(

במקוםסעיף112לפקודהיבוא:2רהחלפתסעיף112

בחלקזה-112ר"הגדרות-חלקי"ג

"בעלמחצבה"-לרבותמישמפעילאותהלמעשה,ביןאם
ניתןלורישיוןחציבהוביןאםלאו;

"חוקהמים"-חוקהמים,התשי"ט-פ5פ1;

"חוקהניקוז"-חוקהניקוזוההגנהמפנישיטפונות,התשי"ח-
57פ21;

"חוקהתכנון"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-65פ31;

"הקרן"-הקרןלשיקוםמחצבותשהוקמהלפיסעיף120;

מפעל תכנית התכנון, בחוק כהגדרתה תכנית - "תכנית"
תכנית או המים לחוק 62 בסעיף כמשמעותה

כמשמעותהבסעיף17לחוקהניקוז;

"תכניתלשיקוםמחצבה"-תכניתהכוללתהוראותלשיקום
מחצבהר"

בסעיף116)א(לפקודה,במקוםפסקה)1(יבוא:3רתיקוןסעיף116

התקבלבכנסתביוםי"בבחשווןהתשפ"ב)18באוקטובר2021(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1403,מיוםח'בסיווןהתשפ"א)פ1במאי2021(,עמ'386ר

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(10פ,)א(38פ;ס"חהתשע"ו,עמ'232ר 1

ס"חהתשי"ח,עמ'4ר 2

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ר 3
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שיבצעאתפעולותהשיקוםלפיהוראותחוקהתכנון,חוקהמיםאוחוקהניקוז, )1("
והתקנותוהתכניותשעלפיהם,והכוללפיהעניין;"ר

בסעיף117)א(לפקודה-4רתיקוןסעיף117

בסעיףקטן)א(- )1(

המילים"לפיחוקהתכנון"-יימחקו; )א(

במקום"יכיןהמפקח"יבוא"רשאיהמפקח"; )ב(

במקוםהסיפההחלבמילים"תכניתלשיקוםהמחצבה"יבוא"להכיןתכנית )ג(
לשיקוםהמחצבהאולהורותלקרןלהכיןתכניתכאמורר";

בסעיףקטן)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"המקוםוהזמן"יבוא"דרכיהעיון )2(
בתכניתלשיקוםמחצבה"ר

בסעיף118לפקודה-5רתיקוןסעיף118

בכותרתהשוליים,אחרי"בידי"יבוא"הקרןאו"; )1(

במקוםהסיפההחלבמילים"ונתקיימוהוראותסעיף117"יבוא"וקיימתתכנית )2(
לשיקוםמחצבה,רשאיתהקרןלשקםאתהמחצבהבהתאםלמדיניותהלענייןביצוע
השיקוםוהשתתפותבהוצאותהשיקוםשפורסמהבאתרהאינטרנטשלה;הודיעההקרן
שאיןבכוונתהלשקםאתהמחצבהבהתאםלמדיניותהכאמור,רשאיתרשותשמורות

הטבעלשקםאתאתרהמחצבהר"ר

בסעיףפ11לפקודה,אחרי"וביןבידי"יבוא"הקרןאו"ר6רתיקוןסעיףפ11

אחריסעיף120לפקודהיבוא:7רהוספתסעיף120א

"הוראותמיוחדות
לענייןהעברת

כספיםחד־פעמית
מהקרןלאוצר

המדינהוהשבתם
לקרן

עלאףהאמורבסעיף120,הקרןתעבירלאוצרהמדינה120אר )א(
סכוםשל500מיליוןשקליםחדשיםבתוך45ימיםמיוםתחילתו

שלחוקלתיקוןפקודתהמכרות)מס'13(,התשפ"ב-42021ר

המדינה לאוצר הכספים העברת שממועד בתקופה )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(עדלמועדהשבתיתרתמסגרתההחזר
)ג(,ישיבאוצרהמדינהלקרן,מתוךמסגרת לפיסעיףקטן
ההחזר,סכומיםשישלימואתיתרתהמזומןבקרןכךשלא
תפחת,בכלעת,מ־50מיליוןשקליםחדשים)בסעיףזה-
כריתהביטחון(,והכולכדילהבטיחשלאתיפגעפעילותהקרן

ובהתאםלהוראותאלה:

הקרןרשאיתלהגישלממונהעלהתקציביםבמשרד )1(
האוצרדרישהלהשבתהסכוםהדרושלשםשמירתכרית
הביטחון)להלן-דרישתתשלום(,אםצפתהכיבשלושת
החודשיםשלאחרמועדהגשתדרישתהתשלום,ולאחר
ביצועהתחייבויותיההצפויותבתקופההאמורה,תפחת
יתרתהמזומןבקרןמכריתהביטחון;דרישתהתשלום
תיחתםבידיחשבהקרןותפרטאתהסכוםשנדרשאוצר
המדינהלהשיב,אתיתרתהמזומןבקרןבמועדהגשת
דרישתהתשלוםואתהוצאותהקרןהצפויותבשלושת

החודשיםשלאחרהמועדהאמור;

שיבצעאתפעולותהשיקוםלפיהוראותחוקהתכנון,חוקהמיםאוחוקהניקוז, )1("
והתקנותוהתכניותשעלפיהם,והכוללפיהעניין;"ר

תיקוןסעיף117בסעיף117)א(לפקודה-4ר

בסעיףקטן)א(- )1(

המילים"לפיחוקהתכנון"-יימחקו; )א(

במקום"יכיןהמפקח"יבוא"רשאיהמפקח"; )ב(

במקוםהסיפההחלבמילים"תכניתלשיקוםהמחצבה"יבוא"להכיןתכנית )ג(
לשיקוםהמחצבהאולהורותלקרןלהכיןתכניתכאמורר";

בסעיףקטן)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"המקוםוהזמן"יבוא"דרכיהעיון )2(
בתכניתלשיקוםמחצבה"ר

תיקוןסעיף118בסעיף118לפקודה-5ר

בכותרתהשוליים,אחרי"בידי"יבוא"הקרןאו"; )1(

במקוםהסיפההחלבמילים"ונתקיימוהוראותסעיף117"יבוא"וקיימתתכנית )2(
לשיקוםמחצבה,רשאיתהקרןלשקםאתהמחצבהבהתאםלמדיניותהלענייןביצוע
השיקוםוהשתתפותבהוצאותהשיקוםשפורסמהבאתרהאינטרנטשלה;הודיעההקרן
שאיןבכוונתהלשקםאתהמחצבהבהתאםלמדיניותהכאמור,רשאיתרשותשמורות

הטבעלשקםאתאתרהמחצבהר"ר

תיקוןסעיףפ11בסעיףפ11לפקודה,אחרי"וביןבידי"יבוא"הקרןאו"ר6ר

הוספתסעיף120אאחריסעיף120לפקודהיבוא:7ר

"הוראותמיוחדות
לענייןהעברת

כספיםחד־פעמית
מהקרןלאוצר

המדינהוהשבתם
לקרן

עלאףהאמורבסעיף120,הקרןתעבירלאוצרהמדינה120אר )א(
סכוםשל500מיליוןשקליםחדשיםבתוך45ימיםמיוםתחילתו

שלחוקלתיקוןפקודתהמכרות)מס'13(,התשפ"ב-42021ר

המדינה לאוצר הכספים העברת שממועד בתקופה )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(עדלמועדהשבתיתרתמסגרתההחזר
)ג(,ישיבאוצרהמדינהלקרן,מתוךמסגרת לפיסעיףקטן
ההחזר,סכומיםשישלימואתיתרתהמזומןבקרןכךשלא
תפחת,בכלעת,מ־50מיליוןשקליםחדשים)בסעיףזה-
כריתהביטחון(,והכולכדילהבטיחשלאתיפגעפעילותהקרן

ובהתאםלהוראותאלה:

הקרןרשאיתלהגישלממונהעלהתקציביםבמשרד )1(
האוצרדרישהלהשבתהסכוםהדרושלשםשמירתכרית
הביטחון)להלן-דרישתתשלום(,אםצפתהכיבשלושת
החודשיםשלאחרמועדהגשתדרישתהתשלום,ולאחר
ביצועהתחייבויותיההצפויותבתקופההאמורה,תפחת
יתרתהמזומןבקרןמכריתהביטחון;דרישתהתשלום
תיחתםבידיחשבהקרןותפרטאתהסכוםשנדרשאוצר
המדינהלהשיב,אתיתרתהמזומןבקרןבמועדהגשת
דרישתהתשלוםואתהוצאותהקרןהצפויותבשלושת

החודשיםשלאחרהמועדהאמור;
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אוצר לה ישיב תשלום, דרישת הקרן הגישה )2(
המדינה,ללאדיחוי,אתהסכוםהנקובבדרישתהתשלוםר

2025(,)ג( )31בדצמבר עדיוםי"אבטבתהתשפ"ו )1(
יורושרהאנרגיהושרהאוצרעלהמועדשבוישיב
אוצרהמדינהלקרןאתיתרתמסגרתההחזר,בהתחשב
בצורכיהקרןובצפיהוצאותיהלפיתכניתהעבודה
הרב־שנתיתשלה,ובלבדשמועדההשבהכאמוריהיה

לאיאוחרמיוםל'בכסלוהתשצ"ו)31בדצמבר2035(ר

לאהורוהשריםעלמועדהשבהכאמורבפסקה)1( )2(
-ישיבאוצרהמדינהלקרןאתיתרתמסגרתההחזר

לאיאוחרמיוםל'בכסלוהתשצ"ו)31בדצמבר2035(ר

שרהאנרגיהידווחלוועדתהכלכלהשלהכנסת,אחת )ד(
לשנהועדתוםהשנההקלנדריתשבההושבהיתרתמסגרת
ההחזר,עליישוםהוראותסעיףזה,ובכללזהעלדרישות
תשלוםשנמסרוומועדיהן,עלהסכוםשהושבבהתאםלכל
דרישתתשלוםומועדההשבהוכןעלמימושתקציבהקרן
ופעילותה;דיווחראשוןלפיסעיףקטןזהיימסרעדיוםח'

בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(ר

בסעיףזה- )ה(

סכום כל בניכוי ההחזר מסגרת - ההחזר" מסגרת "יתרת
)ב(כשהואצמודלמדד שהושבלקרןלפיסעיףקטן
ובתוספתריביתהחשבהכללי,ממועדהשבתוכאמור

עדלמועדההחזרלפיסעיףקטן)ג(;

"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית
לסטטיסטיקה;

חדשים שקלים מיליון 500 של סכום - ההחזר" "מסגרת
כשהואמוצמדלמדדובתוספתריביתהחשבהכללי,
עד )א( קטן בסעיף כאמור למדינה העברתו ממועד

למועדהשבתולפיסעיףקטן)ג(;

"ריביתהחשבהכללי"-ריביתהחשבהכלליכמשמעותה
בהודעהבדברשיעורריביתהחשבהכלליכפישהיא

מתפרסמתברשומותר"

ט נ ב  י ל ת פ נ
ראשהממשלה

ר ר ה ל א  ן י ר א ק
שרתהאנרגיה

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

יקילוי מ
יושבראשהכנסת
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