
התשנ"ח1998* ,(3 מס' (תיקון חיוב כרטיסי חוק

ו סעיף תיקון 1 בסעיף העיקרי), החוק  (להלן 1 התשמ"ו1986 חיוב, כרטיסי בחוק .1
כרטיס בנק, כרטיס יבוא בנק כרטיס במקום חיוב", "כרטיס בהגדרה (ו)

תשלום:

יבוא: חיוב" "כרטיס ההגדרה אחרי (2)

לרכישת המיועדים חוזר, לשימוש אחר חפץ או לוחית  תשלום" ""כרטיס

חוזרת, טעינה של בדרך כספי ערך בהם לצבור שניתן הספק. מאת נכסים
לא כאשר בלבד מזומן בכסף לטעינה הניתנים כאמור חפץ או לוחית למעט

.'; הלקוח חשבון את לחייב באמצעותם ניתן

2א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 2 סעיף אחרי .2

חוזה "כריתת
כרטיס לגבי

מיוחד תשלום

לטעינה שניתן תשלום כרטיס על יחולו לא 2 סעיף הוראות (א) 2א.

בכתב מידע המנפיק יספק הכרטיס מסירת שעם ובלבד להלן, כאמור חוזרת
המשפטים: שר שיקבע כפי

אחר; נפרד, חיוב, כרטיס באמצעות רק (ו)

אחר, נפרד, חיוב, כרטיס באמצעות וכן מזומן בכסף (2)
בלבד.

(א), קטן בסעיף כאמור תשלום בכרטיס לשימוש חוזה לענין (ב)

בין חיוב כרטיס חוזה ככריתת וקבלתו התשלום כרטיס מסירת את יראו
כדין." אליו הועבר שהכרטיס למי או הכרטיס לרוכש המנפיק

5 סעיף תיקון העיקרי לחוק 5 בסעיף .5

 (א) קטן בסעיף (ו)

;"6 "ובסעיף יבוא זה" "בסעיף אחרי (א)

משיכת או נכסים רכישת של "בדרך יבוא בסופה לרעה, 'שימוש בהגדרה (ב)
טעינתו"; גם  תשלום ובכרטיס כסף,

זה"; "בסעיף יבוא (ג)' ו (ב) קטנים "בסעיפים במקום (ד), קטן בסעיף (2)

חוק בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ;(1998 ביולי התשנ"ח(28 באב ה' ביום בכנסת נתקבל *
.418 עמ' ,(1998 ביוני 29) התשנח בתמוז ה' מיום ,2726

69. עמ' התשנ"ו, ;187 עמ' התשמ"ו, ס"ח 1



יבוא: (ה) קטן סעיף אחרי (3)

הלקוח יהיה תשלום, בכרטיס ו(ה), (ב) קטנים בסעיפים האמור אף על "(הו)

הצבור הכסף לסכום גם (ד), או (ג) קטנים בסעיפים האמור על נוסף אחראי,

לקוח של אחריותו לכך; זכאי שאינו מי בידי הראשונה לטעינתו ער בכרטיס
של סכום על מקרה, בכל תעלה, לא כאמור בכרטיס הצבור הכסף סכום לענין

חדשים."; שקלים 400

בטל.  (ז) קטן סעיף (4)

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 6 בסעיף .4

של תצהיר יהווה תשלום, בכרטיס הצבור הכסף סכום בדבר 5(ה1) סעיף לענין "(ג)

בתוך ללקוח, ישיב המנפיק בו; הצבור הכסף סכום להוכחת לכאורה ראיה הלקוח
התצהיר; לפי לו המגיע החיוב סכום את התצהיר, מסירת מיום ימים עשר חמישה

השבת את מהלקוח לדרוש המנפיק של מזכותו לגרוע כדי זה קטן סעיף בהוראות אין

כדיך. ללקוח הגיעו לא הכספים כי חלוט דין בפסק נקבע אם לו, שנתן הסכום

6 סעיף תיקון

בטל.  (ד) קטן סעיף העיקרי, לחוק 12 בסעיף ו5. 2 סעיף תיקון

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 15 בסעיף .6

2א. בסעיף כאמור תשלום כרטיס סוג על יחולו לא זה סעיף הוראות "(ד)

5ו סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 20 סעיף אחרי סעיפים7. הוספת
ו20ב 20א

סכומים ישראלשינוי בנק נגיד עם בהתייעצות בצו, רשאי המשפטים שר (א) 20א.
הסכומים את לשנות הכנסת, של ומשפט חוק החוקה ועדת ובאישור

.5 בסעיף הקבועים

של ומשפט חוק החוקה ועדת באישור בצו, רשאי המשפטים שר (ב)
.12 בסעיף הקבוע הסכום את לשנות הכנסת,

ועדתפטור ובאישור ישראל בנק נגיד עם בהתייעצות המשפטים, שר 20ב.
כרטיסי של סוגים לפטור בתקנות, רשאי, הכנסת, של ומשפט חוק החוקה

חלקו." או כולו החוק, מתחולת תשלום

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

הנגבי צחי
המשפטים שר

ויצמן עזר
המדינה נשיא

תיכון דן


