תקנות מניעת זיהו מי הי בשמ )ערובה לתשלו קנס והוצאות
1
ניקוי( ,התשנ"ז 1997

בתוק סמכותי לפי סעי  28לפקודת מניעת זיהו מי י בשמ ]נוסח חדש[ ,התש" ) 1980להל
הפקודה( ,אני מתקי תקנות אלה:

ערובה לתשלו קנס
סכו הערובה לפי סעי  28לפקודה לגבי עבירה לפי סעי  18לפקודה יהיה עד גובה הקנס
.1
המרבי הקבוע בסעי  ,18בתוספת הסכו בהודעת החיוב בהוצאות בהתא לסעי  30לפקודה
)להל הוצאות הניקוי(.

הודעה למת ערובה
.2
אלה.

ההודעה למת ערובה תינת על ידי מנהל הנמל ותהיה על פי הטופס שבתוספת לתקנות

צורת הערובה
)א( הערובה תינת לידי מנהל הנמל על ידי מי שנמסרה לו הזמנה למשפט על פי סעי 24
.3
לפקודה או על ידי מי שפתחו נגדו בהליכי משפטיי על פי הפקודה ,ונמסרה לו הודעה למת
ערובה .
)ב(

הערובה תהיה במזומני  ,בערבות בנקאית או בכל צורה אחרת שתאושר בידי מנהל

הנמל.

תקופת הערובה
)א( ניתנה ברירת קנס ,תהיה תקופת הערובה עד תשלו הקנס והוצאות הניקוי בפועל
.4
על פי סעי  26לפקודה.
)ב( לא ניתנה ברירת קנס  ,או לא שיל הנאש את הקנס והוצאות הניקוי לפי בריר ה
שניתנה לו ,תהיה תקופת הערובה עד למת פסק די וביצועו המלא.

תנאי הערובה ודרכי גבייתה
לא שולמו הקנס והוצאות הניקוי עד תו תקופת הערובה ,יחלט מנהל הנמל את הערובה
.5
ויקיי מתוכה את גזר הדי בשמו של הנאש ובמקומו .

ביטול הערובה
.6

שולמו הקנס והוצאות הניקוי תו תקופת הערובה ,בטלה הערובה.

תחילה
.7

תחילת של תקנות אלה שלושי ימי מיו פר סומ .

ביטול
תקנות שפיכת של שמני לתו מי הי )ערובה לתשלו קנס והוצאות ניקוי( ,התשל"ז
.8
 1977בטלות .

תוספת
)תקנה (2
הודעה למת ערובה

לכבוד
.................................................................
א.נ.
הנדו :

ש כלי השיט .......................

.1

בתוק סמכותי לפי סעי  28לפקודת מניעת זיהו מי י בשמ ]נוסח חדש[ ,התש" , 1980
הריני להודיע כי לא ארשה לכלי השיט לצאת מתחו הנמל כל עוד לא נמסרה לידי ערובה
לתשלו הקנס והוצאות ניקוי במקרה של הרשעה בעבירה של זיהו הי בשמ  ,שבה
מואש בעל/קברניט כלי השיט הנ"ל.

.2

לפי הוראות תקנות מניעת זיהו מי הי בשמ )ערובה לתשלו קנס והוצאות ניקוי( ,
התשנ"ז , 1997יש למסור לידי ערובה בס  .....................ש"ח )במילי ...........................
שקלי חדשי ( במזומ /בערבות בנקאית .

.3

בהתא לתקנות האמורות  ,תהיה תקופת הערבות עד לתשלו הקנס בפועל בהלי של
ברירת קנס או עד לתארי גזר הדי וביצועו המלא.

.4

א לא ישול הקנס עד תו תקופת הערובה ויינת גזר די נגד כלי השיט ,אחלט את
הערובה ואקיי מתוכה את גזר הדי .

מנהל הנמל .....................................
.....................................................
חותמת מנהל הנמל
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