חוק סימון כלי רבב )מניעת גניבות( )הוראת שעה( )תיקון( ,התש"ס*2000
תיקון סעיף
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 .1בחוק סימון כלי רכב )מניעת גניבות( )הוראת שעה( ,התשנ"ח) 1 1998להלן  החוק
העיקרי( ,בסעיף )10א( 
)(1

ברישה ,במקום "מאסר שנה" יבוא "מאסר שלוש שנים";

)(2

אחרי פסקה

)(4

לחוק העיקרי יבוא:

") (5העושה פעולה במוצר תעבורה משומש משטחי האחריות האזרחית
הפלסטינית בניגוד להוראת סעיף 18א; ואולם לענין סעיף 18א)ב( תהיה זו הגנה
למי שעשה את הפעולה ,אם יוכיח אחד מאלה:

)א( כי רכש את מוצר התעבורה המשומש כדין לפני יום כ"ט באלול
התשנ"ח

)20

בספטמבר

;(1998

)ב( כי רכש את מוצר התעבורה המשומש בתום לב בישראל ממי שעוסק
במכירתו ,וכי המכירה היתה במהלך עסקיו הרגיל".
הוספת סעיף 18א

.2

אחרי סעיף
"איסור שימוש

במוצרי תעבורה
משומשים משטחי
האחריות

הפלסטינית

האזרחית

18

18א.

לחוק העיקרי יבוא:
)א(

בסעיף זה



"ההסכם" ו"שטחי האחריות האזרחית הפלסטינית"  כהגדרתם בסעיף
לפקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ ,התש"ל;2 1970

1

"מוצר תעבורה"  מכלל ,מכשיר או אבזר וכל חלק המשמש או המורכב
ברכב לרבות חלק חילוף וכל מוצר שהוא חלק מציוד הרכב,
"מוצר תעבורה משומש"  מוצר תעבורה שפורק מרכב שלא לשם הרכבתו
מחדש באותו רכב;

"רכב"  רכב מנועי כהגדרתו בפקודה.
)ב( לא יעשה אדם כל פעולה במוצר תעבורה משומש
האחריות האזרחית הפלסטינית.

משטחי■

)ג( על אף האמור בחוק זה ,לא יסומן חלק משומש ברכב משטחי
האחריות האזרחית הפלסטינית.
)ד( השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע סעיף זה ,והוא רשאי,
בהסכמת שר התחבורה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,להתקין
תקנות לביצועו".
* נתקבל בכנסת ביום כ"ה באייר התש"ס ) 30במאי  ;(2000הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
י

 ,2858מיום ו' באדר ב' התש"ס ) 13במרס  ,(2000עמ' .324
ס"ח התשנ"ח ,עמי .290

 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,15עמ' .320

בסעיף

.3

17

לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן )א( יבוא;

תיקון סעיף

17

")או( השר בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ,רשאי לאסור בתקנות התקנת
חלקים משומשים ברכב בהתאם לגיל הרכב כפי שיקבע".
תקנות לענין איסור התקנת חלקים משומשים ברכב ,כאמור בסעיף )17א (1לחוק
.4
העיקרי ,כנוסחו בסעיף  3לחוק זה ,יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שישה
חודשים ממועד תחילתו של חוק זה.

אהוד ברק
ממלא מקום שר התחבורה

אהוד ברק
ראש הממשלה

עזר ויצמן
נשיא

המרינה

אברהם

בורג

הוראה

מיוחדת

