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ח"לשת-1978העתיקות,חוק

פרשנות:א'פרק

-עתיקה""

לספירה1700שנתלפניאדםבידישנעשהמחובר,וביןתלושביןנכס,)1(
ממנו;נפרדבלתיחלקוהואמכןלאחרלושהוסףדברלרבותהכללית,

לספירה1700בשנתהחלאדםבידישנעשה)1(,בפסקהכאמורנכס,)2(
עתיקה;שהואהכריזוהשרהיסטוריערךכעלוהואהכללית,

הכללית;לספירה1300שנתמלפניובוטנייםזואולוגייםשרידים)8(
א);(28סעיףלפיעליוהכריזשהמנהלעסוקות,התכילשטח-ושיקח?"אתר"

אלה;שלוקרקעיתםאחריםמיםאונהראואגםים,שלחלקכללרבות-מקרקעין""
נסיון;וחפירתעתיקותחיפושלרבות-חפירה""
מסחרי;כמלאיעתיקותסוחרבידיהמוחזקותעתיקותלמעטעתיקות,מיצבר-אוסף""

בהן;למסחרשלאעתיקותשאוסףמי-אספן""
אוסףהמשמרמוסדוכללציבורהפתוחהעתיקותשלמתמדתתצוגהכל-מוזיאון""

עינוג;אוחינוךמחקר,לצורךהמציגו
והתרבות;החינוךשבמשרדוהמוזיאוניםהעתיקותאגף-האגף""

לארכיאולוגיה;המועצה-המועצה""
האגף;מנהל-המנהל""
והתרבות.החינוךשר-השר""

בעתיקותהמדינהבעלות:ב'פרק

המדינהבעלות
בעתיקות

היאיהיוזה,חוקשלתחילתולאחרבישראלשנמצאהאושנתגלתהעתיקהא)(2.
לנכסהמנהל,שיקבעהגבולותלפילשמירתהוהדרושנתגלתהאונמצאהשבווהשטה
.המדינה

הראיה.עליוזה,חוקשלתהילתולפנינמצאהאונתגלתהשעתיקההטועןב)(

עליעה~
העתיקהאתמצאאושגילהמהיוםימים15תוךעתיקהגילוי

אתלושימסורא)(2בסעיףכאמורעתיקהמחזיקמאתבכתבלדרושרשאיהמנהל4.מסירהדרישת
זאת.מצדיקותשהנסיבותראהאםלמוסרפרסלתתהואורשאיהעתיקה,

צורךלכלאובדיקהלשםלושיתננהעתיקהמחזיקמכלבכתבלדרושרשאיהמנהל15השאלהדוישה
.ימים90עלתעלהשלאלתקופהאחר

תשל"ו,1250,בה"חפורסמוהסברודבריחרוקהצעת1978(;בינואר)31תשל"הבשבטכ"גביוםבכנסתנתקבל4

814*עם

10,2.1978תשל"ח,א'באדרג'885,החוקיםספרן,5.
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עבודהאפסקה
גילוילאחר
עתיקה

עתיקה,בהםוגילהזולתו,שלוביןשלוביןבמקרקעין,עבודותאדםעשהא)(6.
מסירתמיוםימים15תוםעדהעבודותאתויפסיק3בסעיףכאמורלמנהלכךעליודיע

בעבודה.להמשיךהמנהלמאתרשותזהזמןתוךקיגלאםזולתההודעה,

לבעלבכתבלהודיעהמנהלרשאיכאמורההודעהמסירתמיוםימים15תוךב)(
לחלוטין.הפסקתהעללהורותאוהעכורהלהמשךהתנאיםעלבהולמחזיקהקרקע

לושנגרםהנזקבעדלפיצוייםזכאיב)(6סעיףלפיהמנהלמהודעתשנפגעמיא)(7.

בתקנות.שנקבעוובמועדבדרךלמנהלתוגשלפיצוייםדרישהב)(

המשפט.ביתבדבריכריעמקצתה,אוכולההנפגע,דרישתנתקבלהלאג)(

עלויתור
המדינהזכויות

העתיקהתחדל-כןומשעשהבעתיקה,המדינהבעלותעלבכתבלוותררשאיהמנהל8.
המדינה.'נכסלהיות

תפירות:ג'פרק

חפירהרשיון אחרת,דרךבכלעתיקותיחפשולאעתיקות,לגילויבמקרקעיןאדםיחפורלאא)(9.
מאתלכךרשיוןקיבלאםאלאעתיקות,ילקטולאמתכות,לגילויבמכשירהשימושלרבות
הרשיון.לתנאיובהתאםחפירה)רשיון-להלן(המנהל

דעתו,אתויתןבמועצההמנהלייוועץחפירהלרשיוןבבקשהלהכריעבבואוב)(
המבקש.שלוהכספיתהמדעיתליכולתשיקוליו,בראש

להפגר.מותרשבוהשטחיוגדרחפירהברשיוןג)(

למקרקעיןכניסהזכותלבעליולהעניקכדיבלבדחפירהרשיוןבמתןאיןד)(

.הזולתשברשות

כניסהזכות בהםמחזיקהואאםאלאחפירהרשיוןעליהםשניתןלמקרקעיןאדםייכנסלאח)(10.
הרשיון.בעללהסכמתובכפוףהמחזיק,מטעםלכךשהורשהאו

לכך,הסמיךשהמנהלמיאוהמנהלזולתאדם,יצלםלאהחפירהביצועבעתב)(
בה,שנתגלוהעתיקותאתאוהחפירהאתאחרתבצורהיעתיקולאירשוםלאיצייר,לא

הרשיון.בעלברשותאלא

במילוהאמצעי התקו-תוםעדמכן,לאחרוהןהחפירהביצועבזמןהןינקוטחפירהרשיוןבעלא)(11.

-הדרושיםהאמצעיםבכלברשיון,שתותנהפה

המקום;גידורואתהחפירהבמקוםוהמבקרימהעובדיםשלוםאתלהבטיח)1(

שימורם;אתולהבטיחבהשנתגלוהעתיקותועלהחפירהמקוםעללשמור)2(

הסמוכים.לנכסיםמטרדאונזקכללמנוע)3(

לפגועבליהמנהל,רשאיא),(קטןסעיףהוראותאחריהרשיוןבעלמילאלאב)(

הדרושיםבאמצעיםבמקומולנקוטהרשיון,בבעלבכתבשהתרהולאחר,13בסעיףבאמור

הביצוע.הוצאותאתממנוולגבות

ופרסומיםפרטים
לחפירההנוגעים

ימסורהחפירה,התחלתמיוםבשנהאחתולפחותהמנהל,לכךשקבעבמועדיםא)(12.

-בכתבלמנהלהחפירהרשיוןבעל

תכניותתרשימים,לרבותהחפירה,עלהאפשרככלמפורטוחשבוןדין)1(

שנעשו;העבודותשלותצלומים

וציורים.תצלומיםלרבותבחפירה,שנתגלוהעתיקותבדברפרטים)2(

77ד8~10.2.1תשל"ח,א'באדרג'885,החוקיםספר
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מסיוםשניםעשרהחפירותנדברלפרסוםיחודיתזכותשמורהרשיוןלבעלב)(
1.חדש]ננוסחהנזיקיןפקודתלפיעוולהיהאזהקטןסעיףלפיאסורפרסוםההפירה;

מדעיפרסוםלאורהרשיוןבעליוציאהחפירהסיוםמיוםשניםחמשתוךג)(
ימסורכןלמנהל;ממנועתקיםשניוימסורותוצאותיה,ממצאיההחפירה,בדברמתאים
ותוצאותיה.ממצאיההחפירה,בדברלאורשיוציאאחרפרסוםמכלעתקיםשנילמנהל

רשיוןביטול
ומניעתוחפירה

מתנאיתנאיאולפיוהתקנותאוזהחוקמהוראותהוראהחפירהרשיוןבעלהפר13.
ואםנוספים;תנאיםבקיוםלהתנותואולהתלותוהרשיון,אתלבטלהמנהלרשאיהרשיון,

אתשיקייםעדחפירהרשיוןעודלולתתשלאהמנהלרשאיג)(12סעיףהוראתהפר
האמורה.ההוראה

פיעלויתור
הסכם

חפירהרשיוןבעלעםהסכםלידילבואבמועצה,התייעצותלאחררשאי,המנהל14.

ביןהעתיקותחלוקתובדברבחפירההמתגלותבעתיקותהמדינהזכויותעלויתורבדבר
הרשיון.בעלוביןהמדינה

מישראלוהוצאתןבעתיקותהמסחרד':פרק

הרשיוןתנאיולפיהמנהלמאתלכךרשיוןכידוישאמאלאכעתיקותאדםיסחרלא15.רשיון
בתקנות.שייקבעו

עיסוקומקום
סוחרשל

זהלמקוםיהיההרשיוןשלתקפוהעסק;מקוםיצוייןבעתיקותלמסחרברשיוןא)(16.
בולט.במקוםשםויוצגבלבד

תקפו.שפקערשיוןאדםיציגלאב)(

רישוםחובת
מצאי

בתקנותשנקבעהבדרךמצאירשימתינהלעתיקותסוחר17.

לתקופהתקפולהתלותאולצמיתותבעתיקותלמסחררשיוןלבטלרשאיהמנהלא)(18.רשיוןביטול
לפיו.התקנותאוזהחוקלפיבעבירההורשעהרשיוןבעלאםשקבע,

אספן.כדיןדינויהאהיתלהאובוטלשרשיונוסוחרב)(

בילתעותקה
לאומיעוץ

ערךישלעתיקהכיכהלמחזיקאועתיקהלבעלבכתבלהודיערשאיהמנהלא)(19.
לאומי.

כילדרושהמנהלרשאיא)(קטןסעיףלפיההודעהמיוםחדשיםשלושהתוךב)(
למדינה.תימכרהעתיקה

אחרת,בדרךלהעבירהאולאומיערךבעלתעתיקהלמכוראדםרצה)1(ג)(
למנהל.מראשכךעליודיע
המנהלרשאי)1(בפסקהכאמורההודעהקבלתמיוםחדשיםשלושהתוך)2(

העתיקהבעלרשאיכאמור,המנהלדרשלאלמדינה;תימכרהעתיקהכילדרוש
למנהלמסרבההמחזיקאושהואלאחראחרתבדרךלהעבירהאואותהלמכור
הנעבר.שלאוהקונהשלומענושמואתבכתב

כאמורלדרושהמנהלרשאיעתיקות,ממערכתנפרדבלתיחלקהעתיקההיתהד)(
בשלמותה.המערכתלגבירקו-(ג)ב)(קטניםבסעיפים

266.עמ'10,חדשנוסה'ישראל,מיינתד,מ1.

10.2.1978תשל"ח,א'באדרג'885,החוקיםספר78
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יכריעהתמורה,בדברהסכםלידיבההמחזיקאוהעתיקהובעלהמנהלהגיעולאה)(

המשפט.ביתבדבר

ידיעהיקת"שהחפץידעשלאטענתותישמעלאכעתיקה,חפץלמכירההמציעעתיקותסוחר20.
עתיקה.אינו

להעתקסייג
ולעתיקהעתיקה

מורכבת

שסימןבלאלמכירהיציגוולאשלהחיקויאועתיקהשלהעתקאדםימכוהלאא)(21.
אמינה.עתיקהאינרהמוצגכיבתקנות,שנקבעהבדרךעליו,

עם-שובותעתיקותשלשוניםמחלקיםהמורכבתעתיקהאדםימכורלאב)(
בתקנות.שנקבעהבדרךזאתשסימןבלא-בלעדיהןאותוספותאוהשלמות

להוצאתהגבלות
מישראלעתיקה

בכתבהשרבאישוראלאלאומיערךבעלתעתיקהמישראלאדםיוציאלאא)(22.

בכתב.המנהלבאישוראלאאחרת,עתיקהכלמישראלאדםיוציאלאב)(

עתיקותאספניה':פרק

בועדתבהתייעצותבתקנותשייקבעופרטים,דרישתו,לפילמנהל,ימסוראספן23.
הסמיךשהואלמיאולמנהלוירשהשבידולעתיקותבנוגעהכנסת,שלוהתרבותהחינוך

אהרת.העתקהאודפוסיציקה,תרשימים,מהןולעשותהעתיקותאתלצלםבכתבלכך

בעלתעתיקה
מדעיתחשיבות
מיוחדת

שבידיעתיקהכילאספן,בכתבלהודיערשאילכךהסמיךשהואמיאוהמנהלא)(24.

.מיוחדת)עתיקה-להלן(מיוחדתמדעיתחשיבותבעלתהיאהאספן

הפרטים,ושלמיוחדותעתיקותשלרישוםינהללכךהסמיךשהואמיאוהמנהלב)(

הציבורלעיוןפתוחיםיהיווהם23סעיףלפינעשואושנתקבלווהתרשימיםהתצלומים
שיקבע.כפי

עתיקההעברת
מיוחדת

כךעליודיעאחרת,בדרךלהעבירהאומיוחדתעתיקהלמכוראספןרצהא)(25,

למנהל.מראש

תימכרהעתיקהכילדרושהמנהלרשאיההודעהקבלתמיוםימים21תוךב)(

כאמורלדרושהמנהלרשאיעתיקות,ממערכתנפרדבלתיחלקהעתיקההיתהלמדינה;

בשלמותה.המערכתלגבירק

המשפט.ביתבדבריכריעהתמורה,בדברהסכםלידיוהאספןהמנהלהגיעולאג)(

מחיאונים:1'פוק

עתיקההוצאת
מוזיאוןמרשות

שבמוזיאוןעתיקהאחרתבדרךלהעביראולמכורמנהלואומוזיאוןבעלרצהא)(26.

למנהל.מראשכךעליודיעהמוזיאון,מאוספיאוסףלחסלאוהמוזיאון,באוספיאו

האוסףאוהעתיקהכילדרושהמנהלרשאיההודעהקבלתמיוםימים21תוךב)(
הענין.לפיהכללמדינה,יועברואויימכרו

שתשולםהתמורהבדברהסכםלידימנהלואוהמוזיאוןובעלהמנהלהגיעולאג)(

בית-המשפט.בדבריכריעהאוסף,אוהעתיקהבעד

למנהלהודעה ובאוספיו.שבמוזיאוןהעתיקותלגבי23סעיףהוראותיחולוומנהלומוזיאוןבעלעל27.

10.2.1978תשל"ח,א'באדרג'885,החוקיםספר
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עתיקותאתר*:ז'פרק

תפורסםההכרזהעתיקות;אתרהואפלונימקוםכילהכריזרשאיהמנהלא)(28.עתיקותאתר
ברשומות.

הורעהותימסרהמקרקעיןבפנקסיהערהכךעלתירשםכאמור,המנהלהכריזכ)(
לתכנוןהמחוזיתולועדהידועים,מענםאוזהותםאםבו,ולמחזיקהמקוםלבעלכךעל

.ולבניה

פעולוהאיסור
עתיקותבאתר

בכתבבאישוראלאמאלהאחדלעשותירשהולאאדםיעשהלאעתיקותבאתרא)(29.
לתנאיו:ובהתאםהמנהלמאת

סיקול,במים,הצפהקידוח,כרייה,חציבה,מיתקן,הקמתסלילה,בניה,)1(
קבורה;אונטיעהחרישה,

באתר;הגובלבנכסהנחתםלרכותאשפה,אופסולתדומן,עפר,הנחת)2(
כאתר;הנמצאתבעתיקהתוספתאותיקוןשינוי,)8(
ממקומה;העתקתהאוממנהחלקהסרתאועתיקהפירוק)4(
צביעה;אוחריתהכתיבה,)5(

באתר;הגובלבנכסקירותאובניניםהקמת)6(
פלוני.עתיקותאתרלגביהמנהלשקבעאחרתפעולהכל)7(

ברשומות.תפורסםא)(קטןלסעיף)7(פסקהלפיפערלהקביעתבדברהודעהב)(

יתןלאדתית,לתכליתמוקדשאודתילצורךהמשמשעתיקותאתרלעניןג)(
ועדתבאישוראלאא)(קטןבסעיףהמנויותהפעולותלאחתאולחפירהאישורהמנהל
המשפטים.ושרהדתותשרכיושב-ראש,מהשרהמורכבתשרים

תשכ"ה-והבניה,התכנוןבחוקכנדרשבהיתרבצורךלפגועכדיזהחוקבהוראותאין30.חוקשמירת
1965.2

למצבהחזרה
הקודם

29בסעיףהמפורטותהפעולותמןפעולהלתנאיובניגודאואישורללאשעשהאדם31.
הנמצאותהעתיקותאוהעתיקותאתרהחזרתלשםהמנהלהוראותלפיפעולהלנקוטחייב
בכלבמקומולנקוטבכתב,הודעהלאדםשנתןלאחרהמנהל,רשאיאולםהקודם;למצבםבו

אתממנוולגבותהקודםלמצבםהעתיקותאתאוהאתראתלהחזירכדיהדרושיםהאמצעים
-לכך.שהוציאההוצאות

הפקעותח':פרק

.-להפקיערשאיהשרא)(32.להפקיעהסמכה
מהקר;אושימורלצרכילדעתו,ורושה,שהפקעתועתיקותאתר)1(
חפירה.בהלאפשרכדילדעתו,דרושה,שהפקעתהקרקעכל)2(

לתכליתמוקדשאודתילצורךהמשמשעתיקותאתרעליחוללאא)(קטןסעיףב)(
הדתות,שרמהשר,המורכבתשריםועדהרשאיתאולםדתי;מוסדשלקנינווהואדתית
אובסייגיםלהחילוהכנסת,שלוהתרבותהחינוךועדתבאישורהחוץ,ושרהמשפטיםשר
סייגים.ללא

307.עמ'ת"נ"",ס""2
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ההפקעהדרךזהרלענין1943,3ציבור),לצרכירכישה(הקרקעותפקודתפיעלתהיהההפקעה33.
המחוייביםבשינוייםהאמורה,הפקודהלפיהממשלהשלוהתפקידיםהסמכויותכללשרוהיל
הענין.לפי

ערדוועדתלארכיאולוגיההמועצהע':פרק

מניצה"כהונתהתקופתהרכבה,אתבתקנותויקבעלארכיאולוגיהמועצהימנההשרא)(34.
לארכיאולוגיהשלה.והעבודההדיוןוסדרי

עללפניהשיובאוועתיקות,ארכיאולוגיהבעניניולמנהללשרתייעץהמועצהב)(
זה.חוקלפיעליההמוטליםאת.התפקידיםותמלאידיהם

חבריה.מביןלועדותמסמכויותיהלאצולרשאיתהמועצהג)(

עררועדתמתוךשלאהמועצהשתמנהשנייםמהםשלושה,שלעררועדתתוקםהמועצהליד35.
הועדה.ראשיושבלהיותהמשפטיםשרשימנהשופט,להיותשכשירמיאוושופט,הבריה

ועדתסמכויותלפניעליהןלערוררשאילהלן,המפורטותהמנהלמהחלטותנפגעעצמוהרואהא)(36.
העררהן:ואלהההחלטה;שלתקפהאתתבטלהעררשהגשתבליהערר,ועדת

א);(2בסעיףכאמורהשטחגבולותקביעת)1(
5;סעיףלפיעתיקהלמסירתהוזרתדרישה)2(
ההנייתו;אוהתלייתוביטולו,חפירה,רשיוןלתתסירוב)3(

התלייתו;אוביטולובעתיקות,למסחררשיוןלתתסירוב)4(

ב);(22סעיףלפיהיתרלתתסירוב)5(
לאומי;ערךבעלתהיאפלוניתשעתיקההודעה)6(

מיוהדת;עתיקההיאשבידיועתיקהכילאספןהודעה)7(

ממערכתנפרדבלתיחלקעתיקהשלהיותהאיאוהיותהבדברהודעה)8(
עתיקות;

.29סעיףלפיאישורלתתסירוב)9(

זה.חוקלפילהמוסמךשהמנחלההלטהכללהחליטעררועדתרשאיתבעררב)(
ועדותבחוקכמשמעותהחקירהלועדתהמוקנותהסמכויותכליהיועררלועדתג)(
4.ט"כשת-1968חקירה,

ועונשיןעבירות:"פרק

ועונשיןעבירותצורהבכלבזדוןפניהםמשהיתאועתיקות,באתראובעתיקהבזדוןהפוגעא)(37.
קנסאושניםשלושמאסר-דינוא),(9סעיףמהוראותהוראהעלעובראושהיא,

לירות.150,000

150,000קנסאושנתייםמאסר-דינו6,סעיףמהוראותהוראהעלהעוברב)(
לירות.

מאסר-דינו29,או21ב),(3,1519,סעיפיםמהוראותהוראהעלהעוברג)(
לירות.100,000קנסאושנתיים

32.עמ'1,תוס'1948,ע"ר3
28.עמ'תשכ"ט,ס"ט4
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30,000קנסאושנהמאסר-דינוא),(11סעיףמהוראותהוראהעלהעוברד)(
ליר".

מאסר-דינופיו,עלהתקנותאוזהחוקמהוראותאחרתהוראהכלעלהעוברה)(

לירות.30,000קנסאוחדשיםששה

חפירהכלימצוייםהקרובהבסביבתואוהבמצאשלכשברשותועתיקותבאתרהנמצא38.הנקה

הקרו-בסביבתואושברשותואובאתר,חפירהעבודתבהםנעשתהמקרובזהכילהניחויש

לוהיתהשלאהוכיחלאאםעתיקות,לגלותשהתכווןהזקהמתכות,לגילוימכשירמצויבה

כאמור.כוונה

שונות:י"אפרק

המנהלתעודת
לכאורהראיה

תהיהעתיקה,הואפלונישנכסאועתיקות,מכיליםפלוניםשמקרקעיןהמנהלתעודת39.
כך.עללכאורהראיה

כגיסהסמכויות
ובדיקה

מקרקעיןלכלסבירהעתבכללהיכנסרשאיבכתב,לכךהסמיךשהמנהלמיאוהמנהל40.
לפישניתנהתעודהכלתנאיאולפיוהתקנותאוזהחוקהוראותשםקויימואםלבדוקכדי

תצלום,רישום,ממנהולעשותבהםנמצאהאושנתגלתהעתיקהכללבדוקאוזה,חוק
אחרת.השתקהאודפוסיציקה,

סמכויותיולמעטזה,חוקלפימסמכויותיולאצולברשומות,בהודעהרשאי,המנהל41.סמכויותאצילת
זה.לעניןתקנהלכלובכפוףו-81314,בסעיפיםכאמיר

-מוסדר"מקום"זה,בסעיףא)(42.מוסדריםמקומות

האגף;שבהחזקתמקרקעין)1(

עתיקות.אתר)2(

אדםכלמוסדרממקוםלהרחיקרשאיבכתבלכךהרשהושהמנהלמיאושוטרב)(
לפיו.התקנותאוזהחוקהוראותעלשםהעובר

מוסדריםבמקומותהביקורסדריבדברהוראותבתקנז'תלקבוערשאיהשרג)(

האבזריםהעתיקות,והגנתהגנתםאליהם,כניסהדמיקביעתבהם,המבקריםוהתנהגות
שבהם.והרהיטים

החוקתחולת
צבאיבשטח

אלה:הוראותיחולוצבאיבשטחא)(43.

ששרמישלמראשבאישוראלאזהחוקלצרכיאדםאליוייכנסלא)1(

לכך;הסמיכוהבטחון

הבטחוו;שרבהסכמתאלאהמנהלמטעםפעולהבותיעשהלא)2(

המנהל.באישוראלאצבאיגוףמטעםבעתיקהיטופללא)3(

בידיאולישראלצבא-הגנהשבידימקרקעין-זהסעיףלעניןצבאי",שטח"ב)(

לאימו-המשמששטחלרבותהבטחוו,שראותהשאישרהבטחון,מערכתשלאחרתשלוחה

.צבאייםתם
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אי-תחולהלקבועהכנסת,שלוהתרבותהחינוךועדתובאישורבמועצהבהתייעצותרשאי,השר44.

חפירותמוזיאונים,עתיקות,עליחולולאלפיוהתקנותאוזהחוקמהוראותהוראהכיבצו
בצו.המוגדריםעתיקותואתרי

ניקףשמישולאאחריםבחיקוקיםשהוענקווסמכויותשהוטלוחיוביםעללהוסיףבאזהחוק45.

מהם.לגרוע

ותקנותביצועלביצועוהנוגעבכלתקנותלהתקיןרשאיוהואזהחוקביצועעלממונההשרא)(46.
זה.חוקלפיהניתניםרשיונותבעדאגרותגבייתלויבות

העררבועדתזהחוקלפילהליכיםדיןסח.ילהתקיןרשאיהמשפטיםשרב)(
35.סעיףלפישהוקמה

המדיגהעלתילהאדם.כךכדיןהמדינהדיןזהחוקלעניןא)(47.

האז-הנזיקיםלהוק8בסעיףהאמורמןלגרועכדיא)(קטןבסעיףבאמוראיןב)(
5.ב"ישת-1952המדינה),אחריות(רחיים

ביטים-בטלות48.

6;העתיקותפקודת)1(

1933.7תצרים),(העתיקותפקודת)2(

מעביהייאותזה,חוקשלתחילתוערבבתוקףושהיההעתיקותפקודתלפישניתןרשיוןא)(49.
זה.הוקלפיניתןכאילואותורואים

העתיקותפקודתלפישפורסמוההיסטורייםוהאתריםהמצבותשלהרשימותב)(
זה.לחוק28סעיףלפיפורסמוכאילואותןרואיםזה,חוקשלתחילתוערבבתוקףושהיו

פיסיםבכנסת.קבלתומיוםיוםעשרחמישהתוךברשומותיפורסםזהחוק50.

ןב'ולוןבגיןמנחם
המר

והתרבותהחינוךשרהממשלהראש
קצירמריםא

המדינהנשיא

339.עמ'תשי"ב,מ"ח5
24.עם,ה,,פרקא',כרךא"י,חוקי6
144.עמ'1,ס1ה'1935,ע"רי
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ח"לשת-1978*7(,מס'תיקון(ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחחוק

כמקוסהעיקרי),החוק-להלן(1ח"ישת-1957ושירותים,מצרכיםעלהפיקוחבחיק1הוראותהחלפה
יבוא:39סעיף

מאלה:אחתשעשהמיא)(39.עינ"יז"
20,די81,גי61,סעיפיםמהוראותהוראהעלעבר)1(
ו-28;2226,

)2(א)(739מעיףלפישניתןמפעלשלסגירהצוקייםלא)2(
ה93,סעיףלפיאו

העבירהנעברהואםלירות;200,000קנסאושניםהמשמאסר-דינו
שירותלחוקד'פרקכולהבמדינהחלהעבודהשרשלצושלפיבתקופה
אחרות,מחמירותכנסיבותאו,:ז"כשת-1937הירום,בשעתעבודה
לירות.300,000קנסאושניםשכעמאסר-דינו

מאלה:אחתשעשהמיב)(

י61;סעיףלפישניתןהפסקהצוקייםלא)1(

זה:חוקלפישניתןהיתראורשיוןשלתנאיהפר)2(

לושניתןבהיתרזזוברשיוןלהשתמשלאחרהרשה)3(
להעכרה;ניתןושאינוזהחוקלפי

וט61;סעיףלפישהגישבבקשהנכוניםלאפרטיםמסר)4(

ו-83,גו6ב61,סעיפיםמהוראותהוראהעלעבר)3(

נמשכתובעבירהלירות,100.000קנסאושניםשלושמאסר-דינו
לכלימיםשבעהנוסףמאסראולירות1,000נוסףקנס-)1(פסקהלפי
-דינומחמירות,בנסיבותהעבירהנעברהואםהעבירה;נמשכהשבויום

-)1(פסקהלפינמשכתובעבירהלירות,200,000קנסאושניטחמשמאסר
כאמור.נוסףמאמראולירות2,000נוסףקנס

50,000קנסאושנהמאסר-דינומאלה,אחתשעשהמ-ג)(
לירות:

זהחוקלפיסמכויותיואתלבצלומוסמךלאדםהפריע)1(
ממנו;זאתמנעאו

אחרתתעודהאופנקסמוסמךלאדםלהראותסירב)2(
זה;חוקלפיהנערכתלחקירההנוגעים

תעודותאופנקסיםלהמציאאוידיעותלמסורמשנדרש)3(
תשובותהשיבלא-32סעיףלפימשנחקראו31סעיףלפי

נכונות;תעודותהמציאלאאוומלאותנכונות

מפורטתשאינהזהחוקמהוראותהוראהעלעבר)4(
ב).(אוא)(קטניםבסעיפים

תשל"ז,1272,בה"חפורסמוהסברודבריהחוקהצעת1978(;בינואר)31תשל"חבשבטכ-גביוםבכנסתנתקבל*
68.עמ'

השל-ז,223;עמ'תשל"ו,202;עמ'28,עמ'תשל"ג,97;עמ'תשל"ב,92;עמ'תשי-ט,24;עמ'תשי"ח,מ"ח1
84.עמ'

86.עמ'הושב-ו,סיח2
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חברשלאחריותוכעבירהיאשםבני-אדם,חברבידיזהחוקלפיעבירהנעכרהא93.
בני-אדםמנהלבני-אדם,חברבאותוהיה,העבירהביצועבשעתאשראדםכלגם

האחראיבכירמינהל-עובדאו-מוגבלשותףלמעט,--שותףפעיל,

ושנקט'בידיעתושלאנעכרהשהעבירההוכיחלאאםתחום,לאותו
כל

זה.חוקשלשמירתולהבטחתהסביריםהאמצעים

שלאחריוהומעבידו,שלעיסוקובמהלךעובדבידיזהחוקלפיעבירהנעברהב93.

ומרשהמעבידמעבידוגםבעבירהאשם"תפקידיו,בתחוםפועלכשהואמורשהבידיאו

כלושנקטבידיעתושלאנעברהשהעבירההוכיחלאאםמרשהו,%
זה.חוקשלשמירתולהבטחתהסביריםהאמצעים

לעובדהגנהאםזה,חוקלפיבעבייההנאשםלמורשהאולעובדהזנהתהיהג93.
ימיישהוכילהוראותיו,ובהתאםמרשהובשםאומעבידובשםשפעליוכיח

זה.חוקעלעבירהמשוםבמעשהושאיןלבבתוםהאמין

נוספותסמכויותביתרשאיב93,עד39סעיפיםלפיבעבירהאדםהורשעא)(739.

המשפטביתשל-לצוותאחר,עונשלכלנוסףהמשפט,

דמיאוהעבירהנעברהשבהבהנאשםשלמצרכיםכי).1(

מקצתם;אוכולסיחולטו,מכרם

העבירה,נעמרהלגביואושבוהנאשם,שלמפעלכי)2(
שיקטע;ובדרךהמשפטביתשיקבעלתקופהייסגר

לתקופהיוחלהאויבוטללנאשםשניתןרשיוןכי)3(
המשפט;ביתשיקבע

לעבירהבקשרהנאשםלידישבאסבירבלתיריווחכי)4(
ובלבדמקצתו,אוכולויחולטאונתקבל,שממנולאדםיוחזר
המשפט,ביתיתןסבירבלתיריעהחילוטעלשיצווהשלפני
להשמיענתקבלשממנולאדםהזדמנותמעשי,שהדברבמידה

דברו;את

מכשירוששימשהנאשםקניןשהואהובלה,אמצעיכי)5(
-יחולט.העבירה,למיצוע

יצווה3,שניפרקמהוראותהוראהעלויעבירהאדםהורשעב)(

ישלםהנאשםכילהטיל,רשאישהואעונשלכלבנוסףהמשפט,בית

זוהוראהכדין;שלאשקיבלשוויהאוהעמלהסכוםאתהמדינהלאוצר
האמורהשוויאוהסכוםעלאזרחיתתובענההמדינההגישהאםתחוללא

המדינהמכוחגורעתאינהוהיאהפליליים,ההליכיםשנסתיימולפני

לקייםניתןלאאםאזרחיתתובענהבדרךהשוויאוהסכוםאתלתבוע

נפסקו.הםאםאוהפלילייםההליכיםאת

לפנימפעלסגיפתהדרושרשיוןללאמפעלניהולשלעבירהעלאישוםכתבהוגשה93.
משפטבירורלושמוגשהמשפטביתרשאישברשיון,יסודיתנאיהפרתארלניהרלר

פרקליטלממשלה,המשפטיהיועץעקשתפיעללצוות,האישוםכתב
לתקופהייסגרהעבירהנעברהשלגפיושהמפעלמחוז,פרקליטאוהמדינה
כאמורצוהמשפטביתיתןלאהמשפט;בירורלסיוםעדאוגצושקבע

הזדמנותלנאשםשנתןלאחראלאימיםחמישהעלהעולהלתקופה
תוךהצועללערערהנאשםרשאיסגירה,צוניתןטענותיו;להשמיע
דין.פסקהיהכאילושניתן,מיוםיוםשלושים

5!10.2.19781תשל"ח,א'באדרג'885,החוקימיספר
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יפורסמוהמציתואוחלוטדיןשפסקלצוותרשאיהמשפטציתך58.דיןפסקפרסום
הפרסום;כהוצאותישאמיולהורותשיקבע,ובאופןבצורהכרבים,

כדיןדינןיהיההפרסום,בהוצאותישאשהנאשםהמשפטביתהורהאם
המשפט."ביתשהטילקנס

-בטלים.י2ביטול

העיקרי;לחוקכ)(ו-32אי61סעיפים)1(

3.א"ישת-1951שיפוט),(וספסרותשעריםהפקעתלמניעתחוק)2(

כגיןמנחם
הממשלהראש

קצירפריםא
המדינהנשיא

40.עמ'תשי"א,מ"ח3

10.2.1978תשל"ח,א'באדרג'885,החנקיםספר86

ירושליםהפמשלתי,המדפיסע"יהודפסליחתק3
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