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צו שפיכת של שמני לתו מי הי )עבירות קנס( ,התשל"ג 1972
בתוק סמכותי לפי סעי 3ב לפקודת שפיכת של שמני לתו מי הי ) 1936 ,להל
אני מצווה לאמור:

הפקודה( ,

הגדרות
)תיקוני  :התשל"ו ,התש"  ,התשמ"ו ,התשנ"ד(
.1

בצו זה

"דרגת קנס" כל אחת מאלה:
"א" הקנס המרבי;
"ב"  80אחוזי מהקנס המרבי;
"ג"  60אחוזי מהקנס המרבי;
"ד" מחצית הקנס המרבי:
"ה"  40אחוזי מהקנס המרבי;
"ו"  30אחוזי מהקנס המרבי;
"ז" חמישית מהקנס המרבי;
"ח" עשירית מהקנס המרבי;
"הקנס המרבי" סכו הקנס בשקלי חדשי הקבוע לעבירה ראשונה בסעי )25ב( לפקודה,
בשיעורו המעודכ בצווי מעת לעת;
"עבירה חוזרת" עבירת קנס הנעברת למעלה מפע אחת על ידי אחד מאלה:
) א(

בעל כלי שיט שממנו נשפ או הוזר שמ לי ;
הקברניט( שממנו נשפ או הוזר שמ לי ;

)ב(

רב חובל כלי שיט )להל

) ג(

המחזיק בקרקע או הממונה על המכשיר שמה נשפ או הוזר שמ לי ;

"רכב" לרבות רכבת;
"מכלית" כלי שיט אשר מרבית נפח המטע שלו בנוי או מותא לנשיאת שמ ;
"הודעה"
) (1לעני כלי שיט הודעה שנמסרה למנהל הנמל או למפקח על ידי קברניט כלי השיט
או מטעמו בעת אירוע שפיכת השמ לי ואשר נרשמה בפנקס הנפט של כלי השיט שממנו
נשפ או הוזר השמ לי  ,והעתק הרישו בחתימת הקברניט נמסר לאחר מכ למנהל
הנמל או למפקח כאמור;
) (2לעני שפיכת שמ ממכשיר המשמש לצור העברת שמ מכלי שיט או אליו או מכל
מקו ביבשה או אליו הודעה שנמסרה למנהל הנמל או למפקח או לאחראי על נושא

איכות מי הי בשרות לשמירת איכות הסביבה במשרד הפני  ,בידי מנהל המיתק או
מטעמו בעת אירוע שפיכת שמ לי .
שיעור הקנס
)תיקו התשמ"ו (
)א( שיעור הקנס לעבירה ראשונה יהיה כפי דרגת הקנס שנקבעה לצדה בתוספת
.2
הראשונה ,כשהוא מעוגל כלפי מטה לשקל החדש הקרוב .
)ב(

שיעור הקנס לעבירה חוזרת יהיה כפל הקנס הקבוע ,כאמור ,לעבירה ראשונה .

נוסח ההזמנה למשפט
ההזמנה למשפט לעני סעי 3א לפקודה )להל
.3
שבתוספת השניה .

הזמנה למשפט( תהיה לפי הטופס

אופ מסירת ההזמנה
)א( ההזמנה למשפט יכול שתימסר ג על ידי מנהל הנמל או מי שהוא הסמי לכ ;
.4
מסירה לידי סוכ כלי השיט יראוה כמסירה לידי בעליו .
)ב( בכפו להוראות סעי קט )ג ( יחולו על אופ מסירת ההזמנה למשפט הוראות סעי
 209לחוק סדר הדי הפלילי ,התשכ"ה. 1965
)ג( הזמנה למשפט הנמסרת לקברניט כלי השיט או לבעליו יכול שתימסר בדר של
הצמדתה במקו נראה לעי על כלי השיט ,כשהיא מופנית אל הקברניט או אל הבעלי בציו שמו
או בלעדיו; לא שולס הקנס במועדו ,תומצא הזמנה נוספת למשפט בהתא להוראות סעי 209
לחוק סדר הדי הפלילי ,התשכ"ה. 1965
תחילה
.5

תחילתו של צו זה ביו השביעי לאחר פרסומו .

ביטול
.6

צו שפיכת של שמני לתו מי הי )עבירת קנס( ,התשכ"ו1966

בטל.

הש
.7

לצו זה ייקרא "צו שפיכת של שמני לתו מי הי )עבירות קנס( ,התשל"ג." 1972

)תיקו התשמ"ו (
תוספת ראשונה
)סעי (2

דרגות הקנס לעבירה ראשונה
פרטי העבירה
) (1

) (2

שפיכת שמ לתו מי הי
תפוסה ברוטו

כשלא נמסרה
הודעה

כשנמסרה
הודעה

ממכלית שנפחה בטונות

א(

עד 4,000

ה

ז

ב(

מעל  4,000עד 40,000

ג

ו

ג(

מעל  40,000עד 80,000

ב

ה

ד(

מעל 80,000

א

ד

שפיכת שמ לתו מי הי
שנפחו בטונות תפוסה ברוטו

מכלי שיט שאינו מכלית

א(

עד 500

ז

ח

ב(

מעל  500עד 5,000

ה

ז

ג(

מעל  5,000עד 15,000

ג

ו

ד(

מעל 15,000

ב

ה

) (3

שפיכת שמ לתו מי הי מכל מקו ביבשה או
ממסו או מיתק בי אשר מחובר למיתק ביבשה
והמשמש לצור העברת שמ  ,או מהצנרת המקשרת
בי המיתק בי ובי כלי שיט רתוק במקו

א

) (4

שפיכת שמ לתו הי ממיתק צ המשמש לצור
העברת שמ ממכלית או מכלי שיט אחר או אליה

ב

ה

) (5

שפיכת שמ לתו הי מכל מיתק אחר המשמש
להחסנת שמ או להעברתו מכל כלי שיט או אליו

ג

ו

) (6

שפיכת שמ לתו הי מרכב המשמש לצור העברת
שמ

ה

) (7

אי החזקה או אי ניהול של פנקס שמ  ,העדר הסבר
או רישו בפנקס או אי הצגתו בפני מפקח

ז

ד

ז

תוספת שניה
)סעי (3
הזמנה לדי וכתב אישו

פקודת שפיכת של שמני לתו מי הי 1936 ,
צו שפיכת של שמני לתו מי הי )עבירות קנס( ,התשל"ג1972

בבית משפט השלו ב ..............................................................

נגד

מדינת ישראל

...............................................................

.....................................................................
בעל כלי השיט/קברניט כלי השיט/המחזיק
2
בקרקע/הממונה על המיתק

.........................................
נפח כלי השיט

מע /מקו העסק/מע הסוכ

1

....................................... ...............................................
מס' תעודת הזהות או דרכו

פרטי הקרקע/המיתק

3

תיאור העובדות המהוות את העבירה
בתארי ..................................בשעה  ...................או בסמו לשעה זו ,במקו ........................
..........................................................................................................................................

ובכ עברת על סעי  3לפקודת שפיכת של שמני לתו מי הי .1936 ,
עדי התביעה
1.

....................................................

.3

...........................................................

.2

....................................................

.4

...........................................................

1מחק את המיותר.
2מחק את המיותר.
3מחק את המיותר.

ניתנה ל הברירה לשל את הקנס שנקבע בפיסקה  .....................................בתוספת הראשונה
לצו שפיכת של שמני לתו מי הי )עבירות קנס(  ,התשל"ג , 1972למעשה עבירה זו  ,בסכו של
 ..................................................לירות ישראליות ,תו שלושי יו מתארי מסירת הזמנה
זו ,בקופת בית המשפט הנ"ל ,או לשלוח אליו בדואר את הקנס האמור .
א לא תשל את הקנס כאמור לעיל ,הנ מוזמ להתייצב בבית המשפט הנ"ל בתארי
 ...................בשעה ...................ולהישפט על העבירה הנ"ל .
אישור מסירה
א לא תשל  ,לא תופיע ולא תהיה מיוצג על ידי סניגור ,יראו כ מודה בכל העובדות המהוות את
העבירה ואת הוצאות הניקוי ובית המשפט יהיה רשאי לדו אות שלא בפני .
לא תהיה פטור מלהופיע בבית המשפט א שולמו הקנס והוצאות הניקוי אחרי המועד האמור או
א שולמו בסכו קט מהסכו שצויי לעיל.
..................................................................
4

בא כוח היוע המשפטי לממשלה/מנהל הנמל

מסירה ביד :ק יבלתי את ההזמנה וכתב האישו .
...................................

...........................................

חתימת המקבל

חתימת המוסר

מסירה בדואר :מ סרתי את ההזמנה וכתב האישו למשלוח בדואר רשו .
...................................

...........................................

חותמת הדואר

חתימת המוסר

מסירה על ידי הצמדה על כלי השיט :הצמדתי את ההזמנה וכתב האישו על כלי השיט .
...........................................
חתימת המוסר )המצמיד (

4מחק את המיותר .

הערה:

בשעת תשלו הקנס בבית המשפט עלי להמציא הזמנה זו .תשלו סכו הקנס
לאחר שעברו  30יו מיו מסירת הזמנה זו ,או תשלו שהוא קט משיעור הקנס
שצויי לעיל ,אינ משחררי מהחובה להישפט על העבירה הנ"ל .

ט' בטבת התשל"ג ) 14בדצמבר (1972
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