
בתמוז  י' עד יום - שנה עד 35% בכל 50% לפחות וסילוק של של מיחזור (3)
(30 ביוני 2012); התשע"ב

(1 ביולי  התשע"ב י"א בתמוז ביום החל שנה - בכל לפחות 85% של מיחזור (4)
.(2012

כמפורט  30% מהיעדים והמיחזור על יעדי הסילוק יעמדו רכב מנועי, יבואן (ב) לענין
בו. האמורות לתקופות בהתאם (א), קטן בסעיף

לגבי יעדי הסילוק והמיחזור, יהיו מסחר, לשם שלא יבואן המייבא צמיגים לענין (ג)
לתקופות בהתאם (א), קטן כמפורט בסעיף בכל שנה, לראשונה השתמש שבהם צמיגים

בו. האמורות

שלמים,4. צמיגים אדם יטמין לא (1 ביולי 2013), התשע"ג בתמוז כ"ג ביום החל (א)
אחר.  בכל מקום פסולת או לסילוק או גרוסים באתר חתוכים

הטמנת תוצרי בכתב, לאשר, רשאי הממונה יהיה (א), קטן בסעיף האמור על אף (ב)
לסילוק באתר כתשתית גרוסים בצמיגים שימוש או צמיגים מיחזור תהליך של לוואי

פסולת.

חוק זה.5. לענין ממונה שבמשרדו, המדינה עובדי מבין השר ימנה,

לאחר6. ימים שישים מתום יאוחר לשנה, ולא לממונה, אחת ידווח יבואן או יצרן (א)
- הדיווח, על מוגש שלגביה סיום השנה

ומשקלם; הדיווח, שקדמה למועד בשנה ששיווק בישראל הצמיגים מספר (1)

ומשקלם, הדיווח, למועד שקדמה ומיחזר, בשנה סילק שאסף, הצמיגים מספר (2)
הצמיגים; של ולמיחזורם לסילוקם פעל שבהן הדרכים ועל

יחס האופן שבו יחושב בכתב, על בהודעה להורות, רשאי הממונה סעיף קטן זה, לענין
למספרם. הצמיגים משקל בין ההמרה

מספר על (א) בסעיף קטן כאמור ידווח מסחר, לשם שלא המייבא צמיגים יבואן (ב)
משקלם. ועל למועד הדיווח, שקדמה בשנה השתמש לראשונה שבהם הצמיגים

חשבון. בידי רואה מאושרים כשהם יוגשו זה בסעיף דיווחים כאמור (ג)

באחת7. ייעשה הפינוי  העסק; מבית משומשים צמיגים יפנה עסק בית  בעל (א)
האלה: מהדרכים

מטעמם; למי ליבואן או ליצרן או העברה (1)

צמיגים בישראל; של או לחידוש למיחזור העברה למפעל (2)

אחרת; במדינה חוזר שימוש לצורך ליצואן העברה (3)

דין; פי כל העברה למחסן צמיגים המורשה על (4)

חוזר; שימוש לצורך פרטיים ללקוחות מכירה (5)

דין, כל פי על המורשים מעבר לתחנת או פסולת לסילוק לאתר העברה (6)
התשע"ג בתמוז יום כ"ג לאחר תתבצע לא פסולת לאתר לסילוק שהעברה ובלבד
העברה בו שנעשים וקבוע נייח מיתקן - מעבר" "תחנת זה, לענין (1 ביולי 2013);
אשפה, להובלת רכב לרבות אחד, מכלי קיבול וסילוקה פינויה במהלך פסולת של

חוזר. שימוש או מיחזור לצורכי לרכיביה פסולת של מיון או אחר, קיבול לכלי

__________
*

1 ס"ח התשנ"ג, עמ' 116.

.173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 2 דיני

ההתתששסס""זז――22000077** צצממייגגייםם,, ווללממייחחזזוורר ללססייללווקק חחווקק

ההססבבייבבהה עעלל צצממייגגייםם  בבאאוופפןן  ששייבבטטייחח  ההגגננהה ששלל זזהה  ללההססדדיירר  ססייללווקק  ווממייחחזזוורר חחווקק ששלל ממטטררתתוו 11..ממטטררוותת
צצממייגגייםם  בבאאתתרריי ששלל ווצצממצצווםם  ההההטטממננהה ממבבווקקררתת,, בבללתתיי זזהה  ששררייפפהה וובבככלללל ווממננייעעתת  ממפפגגעעייםם,,

פפססווללתת..

-- בבחחווקק  זזהה 22..ההגגדדררוותת
פפססווללתת;; ששלל ווללססייללווקק ללפפייננוויי ההממששממשש ממקקווםם -- פפססווללתת"" ללססייללווקק ""אאתתרר

בבוו  צצממייגגייםם  ממששווממששייםם,, ממצצטטבבררייםם ההעעססקקייםם אאוו ההעעבבוודדהה ממקקווםם  ששבבממההללךך עעססקק""  -- ""בבייתת
ווממקקווםם אאחחססווננםם אאוו ההחחללפפתתםם   ככאאממוורר,,   צצממייגגייםם   ללממככייררתת   ההממששממשש   ממקקווםם ללררבבוותת

תתקקררייםם;; ללתתייקקווןן ההממששממשש

ממאאללהה:: אאחחדד ככלל -- עעססקק"" בבייתת ""בבעעלל

ההעעססקק;; בבייתת אאתת ההממננההלל ((11))

ההעעססקק;; בבייתת ששלל ההממחחזזייקק ((22))

ללננייההווללוו אאוו ההעעססקק ללההפפעעללתת  בבייתת דדייןן ככלל ללפפיי ררייששייווןן  ההדדררווששייםם אאוו ההייתתרר בבעעלל ((33))
ככאאממוורר;; ררייששייווןן אאוו ללקקבבלל  ההייתתרר חחוובבהה ממווטטללתת ממיי  ששעעללייוו אאוו בבעעססקק,, ללעעייססווקק אאוו

ההעעססקק;; בבייתת פפוועעלל בבפפייקקווחחוו אאוו ששבבההששגגחחתתוו ממיי ((44))

;;55 ססעעייףף ללפפיי זזהה חחווקק ללעעננייןן ממממווננהה ללההייוותת ההססממייככוו ששההששרר ממיי -- ""ההממממווננהה""

ללההגגננתת  ההססבבייבבהה;; --  ההששרר ""ההששרר""

ההממייייבבאא ייחחיידד   ווללממעעטט   ממננוועעיי,, ררככבב ששממייייבבאא ממיי   ללררבבוותת צצממייגגייםם,, ששממייייבבאא ממיי   -- ""ייבבוואאןן""  
עעצצממיי;; ללששייממוושש ממננוועעיי ררככבב אאוו צצממייגגייםם

צצממייגגייםם;; בבייייצצוורר ששעעווססקק ממיי -- ""ייצצררןן""

ההתתששננ""גג--1111999933;;11 ללממייחחזזוורר,, פפססווללתת אאייססווףף  וופפייננוויי בבחחווקק ככההגגדדררתתוו -- ""ממייחחזזוורר""

פפססווללתת  ההממווססדדרר ללאאתתרר  ללססייללווקק חחללקקייםם  ללפפחחוותת  וופפייננווייוו צצממייגג  ללאאררבבעעהה חחייתתווךך ""ססייללווקק""  --
דדייןן;; ככלל ללפפיי

ממננוועעיי  ווגגררוורר;; ררככבב ללגגללגגלליי גגווממיי עעששוויי חחייששווקק ""צצממייגג""  --

ההתתעעבבווררהה22..22 פפקקוודדתת ללפפיי ככההגגדדררתתםם -- ""גגררוורר"" ממננוועעיי"",, ""ררככבב

צצממייגגייםם  ממששווממששייםם ששלל ללססייללווקק  ווללממייחחזזוורר ייפפעעללוו ממננוועעיי,, ייבבוואאןן  ררככבב ללממעעטט ייצצררןן  ווייבבוואאןן,, ((אא)) ססייללווקק 33..  ייעעדדיי
צצממייגגייםם וו––((גג)),,ווממייחחזזוורר ((בב)) ססעעייפפייםם  קקטטננייםם ללההוורראאוותת וובבככפפווףף ככממפפווררטט  ללההללןן בבששייעעווררייםם ,,77 ססעעייףף ההוורראאוותת ללפפיי

ללההללןן:: ההממפפווררטטוותת ההתתקקוופפוותת בבממההללךך בבייששרראאלל ששששייווווקקוו ההצצממייגגייםם ככלל ששלל ממששקקללםם ממססךך

ההתתששסס""טט   בבתתממווזז ייווםם  חח'' --  עעדד ששננהה בבככלל 5500%%  ללפפחחוותת ששלל אאוו  ממייחחזזוורר ססייללווקק ((11))
((3300  בבייוונניי  22000099));;

ההתתששעע""אא   בבססייווןן ככ""חח ייווםם עעדד -- ששננהה בבככלל 7700%%  ללפפחחוותת ששלל אאוו  ממייחחזזוורר ססייללווקק ((22))
((3300  בבייוונניי  22001111));;

__________
בבההצצעעוותת פפווררססממוו ההססבברר וודדבברריי   ההחחווקק ההצצעעתת ;;((22000077 בבייננוואארר     2233)) ההתתששסס""זז בבששבבטט דד'' בבייווםם   בבככננססתת   *  ההתתקקבבלל

..117788 עעממ'' ההתתששסס""וו  ((2211  בבדדצצממבברר  22000055)),, בבככססללוו ככ'' ממייווםם   ,,111144  ―― ההככננססתת חחווקק   
 ס"ח התשנ"ג, עמ' 1.116
2.173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת  דיני
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בתמוז  י' עד יום - שנה עד 35% בכל 50% לפחות וסילוק של של מיחזור (3)
(30 ביוני 2012); התשע"ב

(1 ביולי  התשע"ב י"א בתמוז ביום החל שנה - בכל לפחות 85% של מיחזור (4)
.(2012

כמפורט  30% מהיעדים והמיחזור על יעדי הסילוק יעמדו רכב מנועי, יבואן (ב) לענין
בו. האמורות לתקופות בהתאם (א), קטן בסעיף

לגבי יעדי הסילוק והמיחזור, יהיו מסחר, לשם שלא יבואן המייבא צמיגים לענין (ג)
לתקופות בהתאם (א), קטן כמפורט בסעיף בכל שנה, לראשונה השתמש שבהם צמיגים

בו. האמורות

איסור הטמנה שלמים, צמיגים אדם יטמין לא (1 ביולי 2013), התשע"ג בתמוז כ"ג ביום החל (א) .4
אחר.  בכל מקום פסולת או לסילוק או גרוסים באתר חתוכים

הטמנת תוצרי בכתב, לאשר, רשאי הממונה יהיה (א), קטן בסעיף האמור על אף (ב)
לסילוק באתר כתשתית גרוסים בצמיגים שימוש או צמיגים מיחזור תהליך של לוואי

פסולת.

מינוי ממונה חוק זה. לענין ממונה שבמשרדו, המדינה עובדי מבין השר ימנה, .5
חובות דיווח לאחר ימים שישים מתום יאוחר לשנה, ולא לממונה, אחת ידווח יבואן או יצרן (א) .6

- הדיווח, על מוגש שלגביה סיום השנה

ומשקלם; הדיווח, שקדמה למועד בשנה ששיווק בישראל הצמיגים מספר (1)

ומשקלם, הדיווח, למועד שקדמה ומיחזר, בשנה סילק שאסף, הצמיגים מספר (2)
הצמיגים; של ולמיחזורם לסילוקם פעל שבהן הדרכים ועל

יחס האופן שבו יחושב בכתב, על בהודעה להורות, רשאי הממונה סעיף קטן זה, לענין
למספרם. הצמיגים משקל בין ההמרה

מספר על (א) בסעיף קטן כאמור ידווח מסחר, לשם שלא המייבא צמיגים יבואן (ב)
משקלם. ועל למועד הדיווח, שקדמה בשנה השתמש לראשונה שבהם הצמיגים

חשבון. בידי רואה מאושרים כשהם יוגשו זה בסעיף דיווחים כאמור (ג)

צמיגים פינוי באחת ייעשה הפינוי  העסק; מבית משומשים צמיגים יפנה עסק בית  בעל (א) .7
מבית משומשים האלה: מהדרכים

עסק
מטעמם; למי ליבואן או ליצרן או העברה (1)

צמיגים בישראל; של או לחידוש למיחזור העברה למפעל (2)

אחרת; במדינה חוזר שימוש לצורך ליצואן העברה (3)

דין; פי כל העברה למחסן צמיגים המורשה על (4)

חוזר; שימוש לצורך פרטיים ללקוחות מכירה (5)

דין, כל פי על המורשים מעבר לתחנת או פסולת לסילוק לאתר העברה (6)
התשע"ג בתמוז יום כ"ג לאחר תתבצע לא פסולת לאתר לסילוק שהעברה ובלבד
העברה בו שנעשים וקבוע נייח מיתקן - מעבר" "תחנת זה, לענין (1 ביולי 2013);
אשפה, להובלת רכב לרבות אחד, מכלי קיבול וסילוקה פינויה במהלך פסולת של

חוזר. שימוש או מיחזור לצורכי לרכיביה פסולת של מיון או אחר, קיבול לכלי
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עת בכל עסק, לבית או יבואן יצרן או עסקו של מתנהל שבו למקום להיכנס (2)
- ייכנס ובלבד שלא סבירה

משפט; של בית פי צו על אלא למקום המשמש למגורים, (א)

אישור בידו כן אם אלא הביטחון, מערכת ידי על המוחזק למקום (ב)
וכל זה, לענין הסמיך שהוא מי או הביטחון שר מאת כאמור למקום כניסה
פעילות מפקח או הממונה כניסת ובעת מקום באותו מתרחשים לא עוד
צבא - הביטחון"  "מערכת זו, פסקה לענין עוינת; פעילות או מבצעית 

הביטחון. משרד של סמך ויחידות הביטחון משרד לישראל, הגנה

לקצין המסורות חקירה סמכויות למפקח יהיו זה חוק לפי עבירה גילוי לשם (ב)
של שוטר וכן סמכות (עדות)5, הפלילית הפרוצדורה לפקודת ו–3 2 סעיפים לפי משטרה
הדין סדר לפקודת ו–24(א)(1) 23 סעיפים לפי ולבצעו חיפוש צו משפט מבית לבקש
האמורים החיקוקים  הוראות  התשכ"ט-61969; חדש], [נוסח וחיפוש) (מעצר הפלילי
בידי קצין מפקח, כאילו נעשו בידי הנעשים חפצים, חקירה, חיפוש ותפיסת יחולו על

המחויבים. לפי הענין, בשינויים שוטר, או משטרה

רשאי12. ,3 בסעיף האמורים  המיחזור או הסילוק ביעדי יבואן או יצרן עמד לא  (א)
צמיגים  טון כל בשל חדשים, שקלים  2,000 בסך כספי עיצום עליו להטיל הממונה
של  בינואר ב–1  יעודכן האמור הסכום אלה; ליעדים בהתאם מוחזר או סולק שלא
המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד עליית לשיעור בהתאם שנה, כל
השנה  של ב–1 בינואר ידוע שהיה הידוע באותו מועד לעומת המדד לסטטיסטיקה,

לה. שקדמה

עליו להטיל הוא רשאי מאלה, עשה אחד אדם להניח כי סביר יסוד לממונה היה (ב)
15(א): לפי סעיף עבירה בשל הקבוע מהקנס מחצית בסך עיצום כספי

הוראות סעיף 6; דיווח לפי לא הגיש (1)

.9 סעיף הוראות לפי רישום ניהל לא (2)

קבלת13. מיום ימים שלושים בתוך בכתב, הממונה, דרישת לפי ישולם, כספי עיצום (א)
הדרישה נועדה שאליו למי הודיע שהממונה לאחר תוצא הדרישה לתשלומו; הדרישה

טענותיו. את להשמיע הזדמנות לו ונתן להוציאה הכוונה על

הוגשה ואם לתשלומו הדרישה ביום המעודכן סכומו לפי יהיה כספי עיצום (ב)
המעודכן סכומו לפי עיכוב תשלומו - על הורה הדן בעתירה  המשפט ובית עתירה

בעתירה. ההחלטה מתן ביום

הפרשי הצמדה הפיגור, תקופת לגבי ייווספו עליו, במועד, כספי עיצום לא שולם (ג)
(בסעיף לתשלומו עד התשכ"א-71961, ריבית והצמדה, פסיקת כמשמעותם בחוק וריבית

וריבית). הצמדה הפרשי - זה

תשלום את לעכב כדי  כספי, עיצום לתשלום דרישה על עתירה בהגשת  אין (ד)
אחרת. המשפט בית הממונה או הורה לכך אם כן הסכים אלא הכספי, העיצום

העיצום יוחזר לאחר ששולם, כספי עיצום לתשלום על דרישה העתירה התקבלה (ה)
החזרתו. יום ועד תשלומו מיום וריבית הצמדה הפרשי בתוספת הכספי

לפי חוק זה. חובה מקיום לפטור כדי כספי עיצום (ו) אין בתשלום

__________
3 ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

4 ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.

ההייתתרר,,  בבככתתבב,, עעססקק בבייתת ההממממווננהה  ללייתתןן  ללבבעעלל קקטטןן  ((אא)),,  ררששאאיי בבססעעייףף ההאאממוורר עעלל  אאףף ((בב))
זזהה,,  ללעעננייןן חחווקק ללממטטררוותת בבההתתאאםם קקטטןן,, ססעעייףף בבאאוותתוו ממננווייהה ששאאייננהה בבדדררךך ללפפייננוויי  צצממייגגייםם
ההממששררדד ששלל וובבאאתתרר  ההאאייננטטררננטט בבררששווממוותת ייפפווררססםם ככאאממוורר ככלללל;;  ההייתתרר בבדדררךך אאוו ממססווייםם

ההססבבייבבהה.. ללההגגננתת

ייבבוואאןן יידדיי  ייצצררןן  אאוו עעלל ((אא))((11)),, קקטטןן בבססעעייףף ככאאממוורר ממששווממששייםם  ממבבייתת  עעססקק צצממייגגייםם פפייננוויי ((גג))
ההייצצררןן   ששששייווווקק ההצצממייגגייםם ככלל 33  ממססךך בבססעעייףף ההממפפווררטטייםם בבששייעעווררייםם ייההייהה ממטטעעממםם,, ממיי אאוו
זזממןן פפררקק בבתתווךך בבאאוותתוו  ססעעייףף,, ההממפפווררטטוותת ההתתקקוופפוותת בבממההללךך בבייתת  עעססקק ללאאוותתוו ההייבבוואאןן אאוו

תתששללווםם.. וובבללאא תתממווררהה בבללאא ססבביירר,,

תתההייהה ((אא))((11)),, קקטטןן בבססעעייףף ככאאממוורר עעססקק,, בבייתת בבעעלל יידדיי עעלל ממששווממששייםם צצממייגגייםם ההעעבבררתת ((דד))
תתששללווםם.. וובבללאא תתממווררהה בבללאא

בבההםם,, ממייםם ההצצטטבבררוותת ששייממננעע בבאאוופפןן ההעעססקק בבייתת בבששטטחח ייאאווחחססננוו ממששווממששייםם צצממייגגייםם ((אא)) צצממייגגייםם 88..אאחחססווןן
בבבבייתת ההאאללהה::ממששווממששייםם ממההדדררככייםם בבאאחחתת פפייננווייםם,, ללממוועעדד עעדד

עעססקק
ההצצממייגגייםם;; אאחחססווןן אאזזוורר קקייררוויי ((11))

ההצצממייגגייםם;; ככייססוויי ((22))

ללפפחחוותת.. חחללקקייםם ללאאררבבעעהה חחתתווככייםם ככששההםם ההצצממייגגייםם אאחחססווןן ((33))

ההייתתרר,,  בבככתתבב,, עעססקק בבייתת ההממממווננהה  ללייתתןן  ללבבעעלל קקטטןן  ((אא)),,  ררששאאיי בבססעעייףף ההאאממוורר עעלל  אאףף ((בב))
זזהה,,  ללעעננייןן חחווקק ללממטטררוותת בבההתתאאםם קקטטןן,, ססעעייףף בבאאוותתוו ממננווייהה ששאאייננהה בבדדררךך ללאאחחססווןן  צצממייגגייםם
ההממששררדד ששלל וובבאאתתרר  ההאאייננטטררננטט בבררששווממוותת ייפפווררססםם ככאאממוורר ככלללל;;  ההייתתרר בבדדררךך אאוו ממססווייםם

ההססבבייבבהה.. ללההגגננתת

ללפפיי ההדדייווווחח בבחחוובבוותת ההככללווללייםם ההעעננייננייםם ששלל ווממפפווררטט ממללאא ררייששווםם ייננההללוו ווייבבוואאןן ייצצררןן ((אא)) 99..ררייששווםם  וועעייווןן
..66 ססעעייףף

ללפפיי ההצצממייגגייםם פפווננוו ששאאללייההםם ההממקקווממוותת ששלל ווממפפווררטט ממללאא ררייששווםם ייננההלל עעססקק בבייתת בבעעלל ((בב))
ללככלל  ממקקווםם  ווממששקקללםם.. ששפפווננוו ללררבבוותת  ממסספפרר  ההצצממייגגייםם ,,77 ססעעייףף

ההעעתתקק ווללקקבבלל זזהה בבססעעייףף ככאאממוורר בבררייששווממייםם ללעעייייןן ררששאאיי ייההייהה ממטטעעממוו ממיי אאוו ההממממווננהה ((גג))
ננככווןן  ממההםם..

""עעוובבדד זזהה,, ללעעננייןן זזהה;; חחווקק   ללעעננייןן ככממפפקקחח צצייבבוורר עעוובבדד ללההססממייךך   ררששאאיי ההששרר ממפפקקחחייםם  ((אא)) 1100..ההססממככתת
ההתתששיי""טט--3311995599,,33 ((ממייננווייייםם)),, ההממדדייננהה ששייררוותת בבחחווקק ככממששממעעוותתוו ההממדדייננהה עעוובבדד -- צצייבבוורר""

עעוובבדד  ררששוותת  ממקקווממייתת.. אאוו

אאללהה:: ששנניי בבההתתקקייייםם אאללאא ((אא)),, קקטטןן ססעעייףף ההוורראאוותת ללפפיי ממפפקקחח ייווססממךך ללאא ((בב))

ההייאא   ככיי ההממוועעממדד,, פפררטטיי קקבבללתת ממממוועעדד 4455  ייממייםם בבתתווךך ייששרראאלל  ללאא  ההוודדייעעהה,, ממששטטררתת ((11))
ההפפלליילליי;; עעבבררוו בבששלל ללררבבוותת ששלל  בבייטטחחווןן  ההצצייבבוורר,, ממטטעעממייםם ככממפפקקחח ללממייננווייוו ממתתננגגדדתת

ההפפננייםם.. ללבבייטטחחווןן ההששרר בבההססככממתת ההששרר,, ששההווררהה ככפפיי ממתתאאייממהה,, ההככששררהה קקייבבלל ההוואא ((22))

ההממפפקקחח  -- אאוו ההממממווננהה ררששאאייםם ההוורראאוותת  חחווקק  זזהה,, בבייצצוועע עעלל פפייקקווחח ((אא))  ללששםם ממפפקקחח 1111..ססממככווייוותת
יידדיי ההממוועעססקק  עעלל עעוובבדד ווככןן  ממככלל עעססקק,, בבייתת בבעעלל ייבבוואאןן  אאוו ייצצררןן,, ללדדררוושש  ממככלל ((11))
ללממממווננהה ללממססוורר   ללההזזדדההוותת,, בבההםם,,   ממששררהה ננווששאא ממככלל   -- תתאאגגיידד ההםם וואאםם ממההםם,,   ממיי
ששלל ללעעססקק ההננווגגעעוותת עעוובבדדוותת עעממוו ווללבברררר ממססממךך,, אאוו יידדייעעהה ההעעננייןן,, ללפפיי ללממפפקקחח,, אאוו
ככההגגדדררתתוו פפללטט ללררבבוותת ""ממססממךך""  -- זזוו,, בבפפססקקהה ההעעססקק;; בבייתת בבעעלל   אאוו ההייבבוואאןן ההייצצררןן,,

ההתתששננ""הה--4411999955;;44 ההממחחששבבייםם,, בבחחווקק
__________

 ס"ח התשי"ט, עמ' 3.86
 ס"ח התשנ"ה, עמ' 4.366
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עת בכל עסק, לבית או יבואן יצרן או עסקו של מתנהל שבו למקום להיכנס (2)
- ייכנס ובלבד שלא סבירה

משפט; של בית פי צו על אלא למקום המשמש למגורים, (א)

אישור בידו כן אם אלא הביטחון, מערכת ידי על המוחזק למקום (ב)
וכל זה, לענין הסמיך שהוא מי או הביטחון שר מאת כאמור למקום כניסה
פעילות מפקח או הממונה כניסת ובעת מקום באותו מתרחשים לא עוד
צבא - הביטחון"  "מערכת זו, פסקה לענין עוינת; פעילות או מבצעית 

הביטחון. משרד של סמך ויחידות הביטחון משרד לישראל, הגנה

לקצין המסורות חקירה סמכויות למפקח יהיו זה חוק לפי עבירה גילוי לשם (ב)
של שוטר5 וכן סמכות (עדות)5, הפלילית הפרוצדורה לפקודת ו–3 2 סעיפים לפי משטרה

הדין סדר לפקודת ו–24(א)(1) 23 סעיפים לפי ולבצעו חיפוש צו משפט מבית לבקש
האמורים6 החיקוקים  הוראות  התשכ"ט-61969; חדש], [נוסח וחיפוש) (מעצר הפלילי

בידי קצין מפקח, כאילו נעשו בידי הנעשים חפצים, חקירה, חיפוש ותפיסת יחולו על
המחויבים. לפי הענין, בשינויים שוטר, או משטרה

כספי עיצום רשאי ,3 בסעיף האמורים  המיחזור או הסילוק ביעדי יבואן או יצרן עמד לא  (א) .12
צמיגים  טון כל בשל חדשים, שקלים  2,000 בסך כספי עיצום עליו להטיל הממונה
של  בינואר ב–1  יעודכן האמור הסכום אלה; ליעדים בהתאם מוחזר או סולק שלא
המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד עליית לשיעור בהתאם שנה, כל
השנה  של ב–1 בינואר ידוע שהיה הידוע באותו מועד לעומת המדד לסטטיסטיקה,

לה. שקדמה

עליו להטיל הוא רשאי מאלה, עשה אחד אדם להניח כי סביר יסוד לממונה היה (ב)
15(א): לפי סעיף עבירה בשל הקבוע מהקנס מחצית בסך עיצום כספי

הוראות סעיף 6; דיווח לפי לא הגיש (1)

.9 סעיף הוראות לפי רישום ניהל לא (2)

קבלת דרישת עיצום מיום ימים שלושים בתוך בכתב, הממונה, דרישת לפי ישולם, כספי עיצום (א) .13
ותשלומו כספי הדרישה נועדה שאליו למי הודיע שהממונה לאחר תוצא הדרישה לתשלומו; הדרישה

טענותיו. את להשמיע הזדמנות לו ונתן להוציאה הכוונה על

הוגשה ואם לתשלומו הדרישה ביום המעודכן סכומו לפי יהיה כספי עיצום (ב)
המעודכן סכומו לפי עיכוב תשלומו - על הורה הדן בעתירה  המשפט ובית עתירה

בעתירה. ההחלטה מתן ביום

הפרשי הצמדה הפיגור, תקופת לגבי ייווספו עליו, במועד, כספי עיצום לא שולם (ג)
(בסעיף7 לתשלומו עד התשכ"א-71961, ריבית והצמדה, פסיקת כמשמעותם בחוק וריבית

וריבית). הצמדה הפרשי - זה

תשלום את לעכב כדי  כספי, עיצום לתשלום דרישה על עתירה בהגשת  אין (ד)
אחרת. המשפט בית הממונה או הורה לכך אם כן הסכים אלא הכספי, העיצום

העיצום יוחזר לאחר ששולם, כספי עיצום לתשלום על דרישה העתירה התקבלה (ה)
החזרתו. יום ועד תשלומו מיום וריבית הצמדה הפרשי בתוספת הכספי

לפי חוק זה. חובה מקיום לפטור כדי כספי עיצום (ו) אין בתשלום
__________

5.467 (א) (ע) 439, עמ' א', כרך א"י,  חוקי
6.284 עמ' חדש 12, נוסח ישראל, מדינת  דיני
 ס"ח התשכ"א, עמ' 7.192
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הדיווח; אופן את וכן ,6 סעיף לפי בדיווח לכלול שיש נוספים נושאים (1)

המפורטות עסק, מבית משומשים צמיגים לפינוי הדרכים  על ותנאים הגבלות (2)
;7 בסעיף

זו פסקה לפי תקנות זה; חוק לפי חובות של קיומן הבטחת לשם ערבות הפקדת (3)
שר האוצר. יותקנו בהסכמת

הסילוק19. יעדי על לשנה, אחת הכנסת, הסביבה של והגנת הפנים לוועדת ידווח השר
בנושא. דיון תקיים והוועדה הדיווח, למועד שקדמה בשנה שהושגו והמיחזור

המדינה.20. על גם יחול זה חוק

הראשונה -21. התש"ס-102000, בתוספת מינהליים, לענינים משפט בתי בחוק

יבוא: 23, אחרי פסקה (2) בפרט (1)

צמיגים, התשס"ז-112007."; ולמיחזור לסילוק חוק לפי החלטת ממונה (3)"

יבוא: 32, אחרי פסקה (1) בפרט (2)

התשס"ז- צמיגים, ולמיחזור לסילוק לחוק 12 סעיף לפי ממונה החלטת (2)"
".112007

(1 ביולי 2007).22. התשס"ז בתמוז ט"ו ביום זה חוק של תחילתו

אולמרט אהוד
הממשלה ראש

רא עז ן גדעו
הסביבה להגנת השר

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
.64 עמ' התשס"ז, 10 ס"ח התש"ס, עמ' 90;

11 ס"ח התשס"ז, עמ' 96.

התשס"ז―2007* בוכרה, יהדות למורשת הלאומית הרשות חוק

.1- בחוק זה

;6 סעיף לפי מועצת הרשות שמונתה - "המועצה"

;13 סעיף - המנהל הכללי של הרשות שמונה לפי "המנהל"

זה; הוראות חוק לפי שהוקמה בוכרה יהדות למורשת הלאומית הרשות "הרשות" -

והספורט; המדע התרבות שר - "השר"

של קהילת ומנהגים מסורת לרבות תרבות, שפה, אמנות, דת, - בוכרה" "מורשת יהדות
בוכרה. יהדות

__________
8 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

9 ס"ח התש"ס, עמ' 90.

ככאאממוורר   אאייששווםם ככתתבב ללההגגיישש תתוובבעע ששלל ממססממככוותתוו ללגגררוועע 1122  ככדדיי ססעעייףף בבההוורראאוותת אאייןן ((אא)) אאחחררייוותת 1144..ששממייררתת
ממצצדדייקקוותת  זזאאתת..פפללייללייתת ששההננססייבבוותת ססבבוורר אאםם  ההוואא ,,1155 בבססעעייףף

בבתתששללווםם בבששללהה ייחחווייבב ללאא ,,1155 ססעעייףף ללפפיי בבעעבבייררהה אאייששווםם   ככתתבב אאדדםם   ננגגדד ההווגגשש ((בב))
ווררייבבייתת  ממייווםם ההצצממדדהה ההפפררששיי בבתתווסספפתת ההעעייצצווםם ססככווםם ללוו ייווחחזזרר ששייללםם,, וואאםם עעייצצווםם  ככסספפיי,,

ההחחזזררתתוו.. ייווםם וועעדד תתששללווממוו

ההתתששלל""זז-- ההעעווננששייןן,, ללחחווקק 6611((אא))((33)) בבססעעייףף ככאאממוורר קקננסס -- דדייננוו ממאאללהה,, אאחחדד ההעעווששהה ((אא)) 1155..עעווננששייןן
88

ההתתששלל""זז-- ההעעווננששייןן,, ללחחווקק 6611((אא))((33)) בבססעעייףף ככאאממוורר קקננסס -- דדייננוו ממאאללהה,, אאחחדד ההעעווששהה
88

((אא))
ההקקננסס   דדייננוו  --  ככפפלל תתאאגגיידד,, בביידדיי ננעעבבררהה  ההעעבבייררהה וואאםם ההעעווננששייןן)),, זזהה  --  חחווקק 11997777  ((בבחחווקק

ההאאממוורר::

;;44 ססעעייףף ללההוורראאוותת בבננייגגוודד ההטטממננהה ממבבצצעע ((11))

;;66 ססעעייףף ההוורראאוותת ללפפיי דדייווווחח ממגגיישש ללאא ((22))

ההממפפווררטטוותת  בבססעעייףף ההדדררככייםם בבאאחחתת ששללאא עעססקק ממבבייתת ממששווממששייםם ממפפננהה  צצממייגגייםם ((33))
((בב));; אאוו 77((אא))

בבססעעייףף ההממפפווררטטוותת ממששווממששייםם  בבבבייתת  עעססקק  ששללאא  בבאאחחתת  ההדדררככייםם צצממייגגייםם ממאאחחססןן ((44))
((בב));; אאוו 88((אא))

((בב));; אאוו 99((אא)) ססעעייףף ההוורראאוותת ללפפיי ררייששווםם ממננההלל ללאא ((55))

99((גג)).. ססעעייףף ההוורראאוותת ללפפיי בבררייששווםם ללעעייייןן ממטטעעממוו ללממיי אאוו ללממממווננהה ממאאפפששרר ללאא ((66))

בבששייעעוורר  ששלל קקננסס  ננווססףף ללההטטיילל ההממששפפטט בבייתת ררששאאיי ננממששככתת,, ההעעבבייררהה  עעבבייררהה ((בב))  ההייתתהה
ההעעבבייררהה.. ננממששככתת ייווםם  ששבבוו ללככלל ((אא)),, בבססעעייףף  קקטטןן ככאאממוורר ממססככווםם  ההקקננסס אאחחווזזייםם עעששררהה

עעששהה,, ללייתתןן  צצוו ההממששפפטט בבייתת זזהה,,  ררששאאיי ללפפיי  חחווקק   עעבבייררהה   בבששלל אאייששווםם ההווגגשש  ככתתבב ((גג))
ללממננוועע,, ככדדיי ווההככלל ששללפפננייוו,, בבננססייבבוותת ללננככווןן ששיירראאהה ככככלל אאחחרר,, ססעעדד ווככלל תתעעששהה אאלל צצוו

ההעעבבייררהה.. אאתת ללצצממצצםם אאוו ללההפפססייקק

ללפפיי  חחווקק  זזהה.. חחוובבהה ממקקייווםם ככדדיי  ללפפטטוורר זזהה ללפפיי  ססעעייףף ששההווטטלל קקננסס ((דד))  אאייןן  בבתתששללווםם

בבייצצוועע ללממננייעעתת ששננייתתןן ככלל ווללעעששוותת ללפפקקחח חחייייבבייםם בבתתאאגגיידד ממששררהה ווננווששאא ממעעבביידד ((אא)) 1166..אאחחררייוותת  ממעעבביידד
ההעעננייןן;;ווננווששאא  ממששררהה ללפפיי ההתתאאגגיידד,, עעוובבדד  ממעעוובבדדיי אאוו ההתתאאגגיידד עעוובבדד  ממעעוובבדדייוו,, בביידדיי זזהה חחווקק ללפפיי עעבבייררהה

בבתתאאגגיידד
זזהה,,  ""ננווששאא ללחחווקק  ההעעווננששייןן;;  ללעעננייןן  ססעעייףף 6611((אא))((22)) בבססעעייףף ככאאממוורר קקננסס -- דדייננוו זזוו,, ההוורראאהה ההממפפרר
תתפפקקיידד  אאחחרר אאוו  בבעעלל ששוותתףף  ממווגגבבלל,, ללממעעטט ששוותתףף פפעעיילל  בבתתאאגגיידד,, --  ממננההלל ממששררהה  בבתתאאגגיידד""
ללממעעטט ווככןן  דדייררקקטטוורר ננעעבבררהה  ההעעבבייררהה,, ששבבוו ההתתחחווםם ההתתאאגגיידד  עעלל ההאאחחרראאיי  ממטטעעםם בבתתאאגגיידד

1155((אא))((33)).. ללפפיי  ססעעייףף ללעעננייןן  עעבבייררהה

ההתתאאגגיידד,,  חחזזקקהה   אאוו  עעוובבדד  ממעעוובבדדיי תתאאגגיידד 1155  בביידדיי  עעוובבדד,, ססעעייףף ננעעבבררהה  עעבבייררהה  ללפפיי ((בב))
ססעעייףף ללפפיי חחוובבתתוו אאתת   ההפפרר   ההעעננייןן,, ללפפיי   בבתתאאגגיידד,, ההממששררהה   ננווששאא אאוו   ההממעעבביידד,,   ככיי   ההייאא

חחוובבתתוו.. אאתת ככדדיי  ללממללאא ששאאפפששרר ככלל עעששהה ככיי ההווככייחח אאםם  ככןן אאללאא ((אא)),, קקטטןן

ללממעעטט ייבבוואאןן,, ככיי ההממממווננהה ללוו ההוודדייעע אאםם ההממככסס,, ממררששוותת צצממייגגייםם ששחחררוורר ייעעככבב ממככסס פפקקיידד צצממייגגייםם 1177..ששחחררוורר
ייבבוואאןןממההממככסס ממתתננההלל  בבעעננייננוו  ששלל ככיי אאוו זזהה חחוובבוותתייוו  ללפפיי  חחווקק אאתת קקייייםם ררככבב  ממננוועעיי,,  ללאא ייבבוואאןן

בבתתיי בבחחווקק ההרראאששווננהה ללתתווסספפתת ((22))3322 פפררטט   ללפפיי אאוו   1155 ססעעייףף ללפפיי   ששייפפווטטיי ההללייךך ככאאממוורר  
ההתתשש""סס--9922000000..99 ממייננההללייייםם,, ללעעננייננייםם ממששפפטט

ההססבבייבבהה  ששלל ווההגגננתת וועעדדתת  ההפפננייםם בבאאייששוורר ררששאאיי,, ווההוואא חחווקק  זזהה בבייצצוועע עעלל ההששרר  ממממווננהה וותתקקננוותת 1188..בבייצצוועע
-- ללררבבוותת  ללעעננייןן ללבבייצצוועעוו,, ההננווגגעע עעננייןן בבככלל תתקקננוותת ההככננססתת,,  ללההתתקקייןן

__________
 ס"ח התשל"ז, עמ' 8.226
 ס"ח התש"ס, עמ' 9.90
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הדיווח; אופן את וכן ,6 סעיף לפי בדיווח לכלול שיש נוספים נושאים (1)

המפורטות עסק, מבית משומשים צמיגים לפינוי הדרכים  על ותנאים הגבלות (2)
;7 בסעיף

זו פסקה לפי תקנות זה; חוק לפי חובות של קיומן הבטחת לשם ערבות הפקדת (3)
שר האוצר. יותקנו בהסכמת

השר דיווח הסילוק יעדי על לשנה, אחת הכנסת, הסביבה של והגנת הפנים לוועדת ידווח השר .19
בנושא. דיון תקיים והוועדה הדיווח, למועד שקדמה בשנה שהושגו והמיחזור

על המדינה. תחולה על גם יחול זה חוק .20
המדינה

בתי10 חוק תיקון הראשונה - , בתוספת התש"ס-2000 מינהליים, לענינים משפט בתי בחוק .21
לענינים משפט

- יבוא: מינהליים 23, אחרי פסקה (2) בפרט (1)
26 מס'

11;". צמיגים, התשס"ז-2007 ולמיחזור לסילוק חוק לפי החלטת ממונה (3)"

יבוא: 32, אחרי פסקה (1) בפרט (2)

התשס"ז- צמיגים, ולמיחזור לסילוק לחוק 12 סעיף לפי ממונה החלטת (2)"
11". 2007

תחילה (1 ביולי 2007). התשס"ז בתמוז ט"ו ביום זה חוק של תחילתו .22

רא עז ן גדעו אולמרט אהוד
הסביבה להגנת השר הממשלה ראש

ציק אי דליה ציק אי  דליה
יושבת ראש הכנסת המדינה נשיא מקום ממלאת

__________
10.64 עמ' התשס"ז,  ס"ח התש"ס, עמ' 90;
 ס"ח התשס"ז, עמ' 11.96

התשס"ז―2007* בוכרה, יהדות למורשת הלאומית הרשות חוק

הגדרות - בחוק זה .1
;6 סעיף לפי מועצת הרשות שמונתה - "המועצה"

;13 סעיף - המנהל הכללי של הרשות שמונה לפי "המנהל"

זה; הוראות חוק לפי שהוקמה בוכרה יהדות למורשת הלאומית הרשות "הרשות" -

והספורט; המדע התרבות שר - "השר"

של קהילת ומנהגים מסורת לרבות תרבות, שפה, אמנות, דת, - בוכרה" "מורשת יהדות
בוכרה. יהדות

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2007 בינואר   23) התשס"ז בשבט ד' ביום  בכנסת  * התקבל

.258 עמ' התשס"ה (27 ביולי 2005), בתמוז כ' מיום  ,94 ― הכנסת חוק  
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