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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק לתיקון פקודת המכרות )מס' 13(, התשפ"א-2021

בפקודתהמכרות1)להלן-הפקודה(,בסעיף111ו-1עתיקוןסעיף111ו

בסעיףקטן)א(- )1(

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

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

הורשעאדםשאינובעלהרכבאוהאחראיעלהרכבמטעםבעל ")1א(
הרכב,בתוךחמששניםשקדמולתפיסתהרכב,בעבירהכאמורבפסקה)1(
שבוצעהבאמצעותהרכב)בסעיףקטןזה-עבירהקודמת(,לאיורהבית
המשפטעלהחזרתהרכבלפיסעיףצ3לפקודההאמורהעדתוםההליכים,
אלאאםכןהוכיחבעלהרכבכילאידעשבוצעהעבירהקודמתבאמצעות
הרכבאוכילאהייתהלוזיקהלמבצעהעבירההקודמתאולמישהיה
בעלהרכבבעתביצועהעבירההקודמת,ובלבדשיוגשכתבאישוםבשל
עבירהלפיסעיפים111או111בבתוך90ימיםמיוםתפיסתהרכב;לעניין

זה,"זיקה"-קרבתמשפחה,קרבתמקוםמגוריםאוקיוםיחסיעבודה;";

סעיףקטן)ג(-בטלע )2(

לפקודת תיקון הכנסת חוקקה 2000 בשנת  סעיף 1 
המכרותבמטרהלהילחםבתופעותגניבתחול, 
כרייהבלתיחוקיתוחציבהשלאכדין,שרווחובעתההיא
)ראוחוקלתיקוןפקודתהמכרות)מס׳7(,התש״ס-2000
)להלן-תיקוןמס'7((עתיקוןמס'7נתןלמשרדהאנרגיה
ולמשטרהכליאכיפהרביםשסייעולמגראתהתופעות
111ו 111ולפקודתהמכרותעסעיף האמורות,ובהםסעיף
לפקודתהמכרותקובעבסעיףקטן)א()1(כיאםנתפסרכב
32לפקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש( לפיסעיף
מעצר פקודת - )להלן התשכ"ט-1969 חדש[, ]נוסח
וחיפוש(,בקשרלביצועעבירהלפיסעיפים111או111ב
לפקודתהמכרות,ומבצעהעבירההורשעבעבירהכאמור
אובעבירהלפיסעיףצ38לחוקהעונשין,התשל"ז-1977
בחמש חציבה, חומר עם בקשר העונשין(, חוק - )להלן
השניםהאחרונות)להלן-עבירהקודמת(,אושהורשע
אדםאחרבביצועעבירהקודמת,לאיורהביתהמשפט
עלהחזרתהרכבלפיסעיףצ3לפקודתמעצרוחיפושעד
תוםההליכים,אלאמנימוקיםמיוחדיםשיירשמו,ובלבד
שיוגשכתבאישוםלפיסעיפים111או111בבתוך90ימים
מיוםתפיסתהרכבעזאת,אףאםהרכבהיהבבעלותאדם

אחרבעתביצועהעבירההקודמתע

ההוראההאמורההמאפשרתתפיסתרכבעדתום
לביצועעבירה ההליכיםבמקרהשבואותורכבשימש
קודמת,גםאםהעבירההקודמתבוצעהבידיאדםאחר,
שהעבריינות העובדה רקע על באה והיא חריגה, היא

כלי באמצעות מתבצעת והחציבה הכרייה בתחום
בין שיועברו חשש קיים אשר ערך, ויקרי ייחודיים רכב
העבריינים,בנימשפחותיהםו"אנשיקש",במטרהלנתק

אתזיקתהבעלותשלהעברייניםבנכסע

כדילאפשראתהשימושבכליאכיפהזהוכדיליידע
רוכשכלירכבכיהוארוכשכלירכב"מועד",נקבעבסעיף

111)ג(לפקודתהמכרותלאמור:

עם בהתייעצות הלאומיות, התשתיות שר ")ג(
השרלביטחוןהפנים,יקבעהוראותלעניןמסירתהודעות
ללשכתרשותהרישויהאמורהבסעיף6לפקודתהתעבורה,
ולרשםכמשמעותובחוקרישוםציודהנדסי,תשי"ז-7ו19,
לפיהענין,לשםרישוםהערהבמרשמיםהאמוריםלגבי
רכבשבאמצעותובוצעהעבירהלפיסעיפים111,111באו
סעיףצ38לחוקהעונשיןבקשרעםחומרחציבה,והורשע
בהבעלהרכב,האחראיעלהרכבאואדםאחרכאמור

בסעיףקטן)א()1("ע

בחלוףהשניםהתבררכיביצועושלרישוםבמרשמי
כליהרכבוהציודההנדסימצריךהיערכותמורכבת,כרוך
בהקצאתמשאביםרביםומועדלתקלות,ומשכךגםלא

הותקנותקנותלפיסעיףקטן)ג(ע

עםזאת,בזכותארגזהכליםההיקפישניתןלגורמי
האכיפהבתיקוןמס'7ובתיקוןפקודתהמכרותבחוקהגנת
הסביבה)המזהםמשלם()תיקוניחקיקה(,התשס״ח-2008,
111ז, עד 111א סעיפים את המכרות לפקודת שהוסיפו

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(910,)א(938;ס"חהתשע"ו,עמ'232ע 1
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בסעיף117)א(לפקודה,במקום"יכיןהמפקח"יבוא"רשאיהמפקח"ובמקום"תכנית2עתיקוןסעיף117
לשיקוםהמחצבהויקבלאישורלתכניתהשיקום"יבוא"להכיןתכניתלשיקוםהמחצבה,
אולהורותלקרןלשיקוםמחצבותשהוקמהלפיסעיף120)בחוקזה-הקרן(להכין

תכניתלשיקוםהמחצבה;תכניתהשיקוםטעונהאישור"ע

בסעיף118לפקודה-3עתיקוןסעיף118

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

במקוםהסיפההחלבמילים"ונתקיימוהוראותסעיף117"יבוא"וקיימתתכנית )2(
117)ב(,רשאיתהקרןלשקםאתהמחצבה; שיקוםמאושרתלמחצבהכאמורבסעיף
הודיעההקרןשאיןבכוונתהלשקםאתהמחצבה,רשאיתרשותשמורותהטבעלשקם

אתאתרהמחצבה"ע

בסעיף119לפקודה,אחרי"וביןבידי"יבוא"הקרןאורשותשמורותהטבע"עצעתיקוןסעיף119

אחריסעיף120לפקודהיבוא:ועהוספתסעיף120א

"הוראותמיוחדות
לענייןהעברתכספים

חד־פעמיתמהקרן
לשיקוםמחצבות

לאוצרהמדינה,
והשבתםלקרן

120,הקרןתעבירלאוצר120אע עלאףההוראותלפיסעיף )א(
וצימיםמיוםתחילתושלחוקלתיקון המדינה,עדתום
00ו של סכום התשפ"א-2021, ,)13 )מס' המכרות פקודת

מיליוןשקליםחדשיםע

בסעיף117)א(לפקודה,במקום"יכיןהמפקח"יבוא"רשאיהמפקח"ובמקום"תכנית2ע
לשיקוםהמחצבהויקבלאישורלתכניתהשיקום"יבוא"להכיןתכניתלשיקוםהמחצבה,
אולהורותלקרןלשיקוםמחצבותשהוקמהלפיסעיף120)בחוקזה-הקרן(להכין

תכניתלשיקוםהמחצבה;תכניתהשיקוםטעונהאישור"ע

תיקוןסעיף117

תיקוןסעיף118בסעיף118לפקודה-3ע

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

במקוםהסיפההחלבמילים"ונתקיימוהוראותסעיף117"יבוא"וקיימתתכנית )2(
117)ב(,רשאיתהקרןלשקםאתהמחצבה; שיקוםמאושרתלמחצבהכאמורבסעיף
הודיעההקרןשאיןבכוונתהלשקםאתהמחצבה,רשאיתרשותשמורותהטבעלשקם

אתאתרהמחצבה"ע

תיקוןסעיף119בסעיף119לפקודה,אחרי"וביןבידי"יבוא"הקרןאורשותשמורותהטבע"עצע

הוספתסעיף120אאחריסעיף120לפקודהיבוא:וע

"הוראותמיוחדות
לענייןהעברתכספים

חד־פעמיתמהקרן
לשיקוםמחצבות

לאוצרהמדינה,
והשבתםלקרן

120,הקרןתעבירלאוצר120אע עלאףההוראותלפיסעיף )א(
וצימיםמיוםתחילתושלחוקלתיקון המדינה,עדתום
00ו של סכום התשפ"א-2021, ,)13 )מס' המכרות פקודת

מיליוןשקליםחדשיםע

ובזכותמאמץמשולבשלכללגורמיהאכיפה,הצליחה
ואולם לעילע המנויות התופעות את לצמצם המדינה
העבריינותבתחוםלאמוגרהלחלוטין,ועדייןקייםחשש
שייעשהשימושבאותםכלירכב,לביצועעבירותכאמור
בסעיף111ו)א()1(לפקודה,תוךהעברתבעלותמאדםאחד

למשנהוע

לפיכךמוצעלתקןאתההסדרהקבועבסעיף111ו)א(
לפקודתהמכרותבאופןשמשנהאתברירתהמחדלכך
שהסמכותלתפוסעדתוםההליכיםכלירכבשבוצעהבו
עבירהקודמתבידימישאינובעלהרכבאוהאחראיעל
הרכב,תוגבלרקלמקריםשבהםמישהורשעבעבירהלפי
סעיפים111או111בלפקודתהמכרותלאהצליחלהוכיחכי
לאידעשבוצעהעבירהקודמתבאמצעותהרכבאוכיאין
לוזיקהלמישהורשעבעבירההקודמתאושהיההבעלים
שלהרכבבעתביצועהעבירההקודמתעבאופןזה,הסעיף
לאיחולעלרוכשרכבשהוכיחכילאידעשבעברבוצעו
באמצעותאותורכבעבירותלפיהפקודהאוכיאיןלו
זיקהלבעלהרכבהקודםשביצעאתהעבירה,וממילאאין
עודצורךברישוםהמידעבמרשםכליהרכב,ומוצעלפיכך
התקנת המחייב לעיל המצוטט )ג( קטן סעיף את לבטל

תקנותבכלהקשורלמרשםע

לפיסעיף117לפקודתהמכרות,בהעדרתכנית  סעיף 2 
על המפקח על פלונית, מחצבה לגבי שיקום 
המכרות)להלן-המפקח(להכיןתכניתשיקוםעבפועל,
בהכנת צורך יש כי מחליט המכרות על המפקח אם
בידי כלל בדרך נערכת השיקום תכנית שיקום, תכנית
הקרןלשיקוםמחצבותעהתיקוןהמוצעמסמיךאתהמפקח

להורותלקרןלהכיןבעצמהתכניתשיקוםלגבימחצבהע

סעיף118לפקודתהמכרותקובעכילאחרשחלפו  סעיפים  
הודעת המפקח ששלח מיום חדשים שלושה  3 ו־4

שיקוםולאהוגשערר,ולאהודיעבעלהמחצבה 
שרצונולשקםאתהמחצבהבעצמו,ונתקיימוהוראותסעיף
117,היינו:קיימתתכניתשיקוםמאושרתלמחצבה,רשאית

רשותשמורותהטבעלשקםאתאתרהמחצבהע

הקרןלשיקוםמחצבות)להלן-הקרן(שהוקמהבתקנות
המכרות)קרןלשיקוםמחצבות(,התשל"ח-1978)להלן-
לפקודת 120 סעיף מכוח הותקנו אשר המכרות(, תקנות
המכרות,גובהתשלומיםמבעלימחצבותעהתשלוםלקרן
פוטראתבעליהמחצבותמחובתמימוןשיקוםהמחצבה
בעצמםעםסיוםהחציבה-מימוןשיכוללהימדדבמיליוני
שקליםחדשים,ולמעשההקרןמשמשתלחוצביםכמעין
ביטוחעלפילשוןפקודתהמכרותוהתקנותכיום,עלהקרן
להחזירהוצאותשיקוםלבעלהמחצבהאולרשותשמורות
מבצעת אינה והיא המחצבה, את ששיקמו ככל הטבע,
בעצמהשיקוםשלמחצבותעבפועל,הקרןהיאשמבצעת
שיקוםמחצבותשממומןעלידה,באמצעותקבלןשזכה
במכרזשפרסמהאובידיבעלמחצבהככלשמימשאתזכות
הסירובהראשוןשניתנתלולשקםאתהמחצבהבמחירשל
ההצעההזוכהעהתיקוןהמוצעבסעיף118לפקודתהמכרות
מעגןאתסמכותהשלהקרןלעסוקבביצועהשיקוםבפועלע
עודמוצעלתקןאתסעיף119לפקודתהמכרות,שעניינו
עיכובביצועעבודתהשיקוםבשלהגשתערר,כךשיחולגם
לגביעבודתשיקוםהמבוצעתבידיהקרןבהתאםלסעיף118ע

סעיףזהמיישםאתהחלטתהממשלהמס'צ36  סעיף 5 
)2020 בספטמבר 9( התש"ף באלול כ' מיום  כללי
שעניינה"ייעולעבודתהקרןלשיקוםמחצבות", 
היתרות מתוך סכומים של חד־פעמית העברה בדבר
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בתקופהשממועדהעברתהכספיםלקרןכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(עדלמועדשנקבעלפיסעיףקטן)ג(אועדלהשבת
מתוך לקרן, המדינה תשיב המוקדם, לפי ההחזר, מסגרת
מסגרתההחזר,סכומיםשישלימואתיתרתהמזומןבקרןכך
שלאתפחת,בכלעת,מ־0ומיליוןשקליםחדשים)בסעיף
זה-כריתהביטחון(,והכולכדילהבטיחשלאתיפגעפעילות

הקרןובהתאםלהוראותכמפורטלהלן:

שלושת במהלך כי מסוים במועד הקרן צפתה )1(
החודשיםהקרוביםתפחתיתרתהמזומןבקרןמכרית
הביטחון,רשאיתהיאלהגישלממונהעלהתקציבים
במשרדהאוצרדרישהלהשבתהסכוםהדרושלשם
התחייבויות ביצוע לאחר הביטחון כרית שמירת
הקרןהצפויותבתקופההאמורה)בסעיףזה-דרישת
שנדרשת הסכום יפורט התשלום בדרישת תשלום(;
המדינהלהשיבוכןיתרתהמזומןבקרןבמועדדרישת
התשלוםוצפישלהוצאותהקרןבשלושתהחודשים
שלאחרהמועדהאמור;דרישתהתשלוםתיחתםבידי

חשבהקרן;

המצויותבקרןלאוצרהמדינה,לנוכחהמצבהכלכלישנגרם
בעקבותמשברהקורונהעלפיההסדרהמוצע,תעבירהקרן
סכוםשל00ומיליוןשקליםחדשיםמכספיהקרןלאוצר
המדינה,והמדינהתשיבאותובסופושלדברלקופתהקרן,
כשהואמוצמדלמדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכה
הכללי, החשב ריבית ובתוספת לסטטיסטיקה המרכזית
מסגרת ההחזר(ע מסגרת - )להלן המוצע בסעיף כאמור
הקרן, לפעולות תקציבי כמקור לשמש תמשיך ההחזר
בהתאםלתכניותהעבודהשייקבעועלידהעבהתאם,הקרן
תהיהרשאיתלהתחייב,במהלךתקופתתוקפושלההסדר

המוצע,גםעלמסגרתההחזרשטרםהושבהלקרןע

בשנת2002הורהשרהאוצרכיכספיהקרןינוהלו
עתירות הוגשו זו הוראה נגד המדינהע תקציב במסגרת
בידיאדםטבעודין)בג"צ890/03אדםטבעודין-אגודה
ישראליתלהגנתהסביבהנ'שרהאוצרמרסילבןשלום(

)פורסםבאתרהרשותהשופטת(ובידיעמותתאיגודחומרי
חומרי איגוד עמותת 26/03ו7 )בג"צ בישראל מחצבה
הרשות באתר )פורסם האוצר( שר נע בישראל מחצבה

השופטת(,וההוראהבוטלהבידיבג"ץע

שונה זה בסעיף המוצע הכספים העברת הסדר
מהותייםע עניינים בכמה כאמור האוצר שר מהחלטת
העברתהכספיםמתבצעתבמסגרתהסדרהמעוגןבחקיקה
הקרן של במעמדה פוגע אינו המוצע וההסדר ראשית,
כאמור, בג"צ לפסיקת בהתאם נפרדת, משפטית כישות
ואינומתערבבניהולכספיהקרןעכמוכן,העברתהכספים
לא הקרן שפעילות הבטחה ותוך זמני, באופן מבוצעת

תיפגעע

תשלומיבעליהמחצבותלקרןבהתאםלהוראותלפי
פקודתהמכרותנועדולהבטיחאתשיקוםהמחצבותבסיום
החציבהעהכספיםנצבריםבמשךעשרותשנותהפעילות
שלהמחצבות,עדלמועדשבויהיהניתןלשקמןבפועלע
עלכן,נצבריםסכומיםמשמעותייםבקופתהקרן,לשימוש
עתידי,חלקובעודשניםרבותעאשרעלכן,הוצאהזמנית
שלחלקמכספיםאלהמחשבונהשלהקרן,תוךהבטחת
השבתובהתאםלצורכיהקרן,לאצפויהלגרוםלפגיעה

בפעילותהקרןע

לסעיף קטן )א(

לפיהמוצע,תעבירהקרןלאוצרהמדינהסכוםשל
00ומיליוןשקליםחדשיםמכספיהקרן,בתוךוצימיםמיום

תחילתושלהחוקהמוצעע

לסעיף קטן )ב(

בתקופהשממועדהעברתהכספיםלקרןכאמורבסעיף
)ג(או קטן)א(ועדלמועדשקבעוהשריםלפיסעיףקטן
עדלהשבתמסגרתההחזר,לפיהמוקדם,תשיבהמדינה
לקרן,מתוךמסגרתההחזר,סכומיםשישלימואתיתרת
המזומןבקרןכךשלאתפחת,בכלעת,מ־0ומיליוןשקלים
חדשים)בסעיףזה-כריתהביטחון(,והכולכדילהבטיח
שלאתיפגעפעילותהקרןובהתאםלהוראותכמפורטלהלן:

במהלךשלושת במועדמסויםכי צפתההקרן אם )1(
מכרית בקרן המזומן יתרת תפחת שלאחריו החודשים
התקציבים על לממונה להגיש רשאית תהיה הביטחון,
במשרדהאוצרדרישה,חתומהבידיחשבהקרן,להשבת
הסכוםהדרושלשםשמירתכריתהביטחוןלאחרביצוע
התחייבויותהקרןהצפויותבתקופההאמורהעלפיהמוצע,
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הגישההקרןדרישתתשלוםלפיהוראותפסקה)1(, )2(
תשיבלההמדינהאתהסכוםשנדרשהלהשיבבהתאם

לדרישתהתשלוםע

בטבת י"א יום עד יקבעו האוצר ושר האנרגיה שר )ג(
התשפ"ו)31בדצמברו202(,אתהמועדשבותשיבהמדינה
יתחשבו כאמור בקביעה ההחזר; מסגרת יתרת את לקרן
תכנית לפי הקרן הוצאות ובצפי הקרן בצורכי השרים

העבודההרב־שנתיתשלהע

בסעיףזה- )ד(

"יתרתמסגרתההחזר"-מסגרתההחזר,בניכויכלסכום
שהושבלקרןלפיסעיףקטן)ב(כשהואצמודלמדד
ובתוספתריביתהחשבהכללי,ממועדהשבתוכאמור

עדלמועדשנקבעלפיסעיףקטן)ג(;

"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית
לסטטיסטיקה;

חדשים שקלים מיליון 00ו של סכום - ההחזר" "מסגרת
כשהואמוצמדלמדדובתוספתריביתהחשבהכללי,
)א(עד למדינהכאמורבסעיףקטן ממועדהעברתו
)ג(,ואםהושבהסכום למועדשנקבעלפיסעיףקטן
כאמורלקרןבמועדמוקדםיותר-עדלמועדהאמור;

"ריביתהחשבהכללי"-ריביתהחשבהכלליכמשמעותה
בהודעהבדברשיעורריביתהחשבהכלליכפישהיא

מתפרסמתברשומותע"

הגישההקרןדרישתתשלוםלפיהוראותפסקה)1(, )2(
תשיבלההמדינהאתהסכוםשנדרשהלהשיבבהתאם

לדרישתהתשלוםע

בטבת י"א יום עד יקבעו האוצר ושר האנרגיה שר )ג(
התשפ"ו)31בדצמברו202(,אתהמועדשבותשיבהמדינה
יתחשבו כאמור בקביעה ההחזר; מסגרת יתרת את לקרן
תכנית לפי הקרן הוצאות ובצפי הקרן בצורכי השרים

העבודההרב־שנתיתשלהע

בסעיףזה- )ד(

"יתרתמסגרתההחזר"-מסגרתההחזר,בניכויכלסכום
שהושבלקרןלפיסעיףקטן)ב(כשהואצמודלמדד
ובתוספתריביתהחשבהכללי,ממועדהשבתוכאמור

עדלמועדשנקבעלפיסעיףקטן)ג(;

"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית
לסטטיסטיקה;

חדשים שקלים מיליון 00ו של סכום - ההחזר" "מסגרת
כשהואמוצמדלמדדובתוספתריביתהחשבהכללי,
ממועדהעברתולמדינהכאמורבסעיףקטן)א(עד
)ג(,ואםהושבהסכום למועדשנקבעלפיסעיףקטן
כאמורלקרןבמועדמוקדםיותר-עדלמועדהאמור;

"ריביתהחשבהכללי"-ריביתהחשבהכלליכמשמעותה
בהודעהבדברשיעורריביתהחשבהכלליכפישהיא

מתפרסמתברשומותע"

יפורטבדרישתהתשלוםהסכוםשנדרשתהמדינהלהשיב
וכןיתרתהמזומןבקרןבמועדדרישתהתשלוםוצפישל
הוצאותהקרןבשלושתהחודשיםשלאחרהמועדהאמור;

אםהגישההקרןדרישתתשלוםלפיהוראותפסקה)1(, )2(
תשיבלההמדינהאתהסכוםשנדרשהלהשיבבהתאם

לדרישתהתשלוםע

לסעיף קטן )ג(

שרהאנרגיהושרהאוצריקבעועדיוםי"אבטבת
התשפ"ו)31בדצמברו202(,אתהמועדשבותשיבהמדינה

לקרןאתיתרתמסגרתההחזר,היינו:מסגרתההחזר,בניכוי
כלסכוםשהושבלקרןלפיסעיףקטן)ב()2(המוצעכשהוא
מוצמדלמדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית
ממועד הכללי, החשב ריבית ובתוספת לסטטיסטיקה
השבתוכאמורעדמועדהשבתהיתרהשנקבעלפיסעיף

קטן)ג(המוצעע
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