
מעבר) לתקופת והסדרים מבוקרת תחרות בתנאי (ביטוח מנועי רכב ביטוח חוק
התש"ס2000* (תיקון),

4 סעיף מעבר),תיקון לתקופת והסדרים מבוקרת תחרות בתנאי (ביטוח מנועי רכב ביטוח בחוק .1

התשנ"ז1 1997 (להלן  החוק העיקרי), בסעיף 4 
,1998" יבוא "2000 בשנת החל והוראות ו999ו 1998" במקום השוליים, בכותרת (ו)

;"2001 בשנת החל והוראות ו2000 1999

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

"(א1) בתקופה שמיום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) עד יום ו' בטבת
 ואולם 3 סעיף הוראות יחולו ,(2001 בינואר 1) התשס"א

שתוצא הפוליסה פי על באחריות יישא הפול, לרבות מבטח, כל (1)

בינו האחריות חלוקת במסגרת אחוזים, 60 של בשיעור האמורה, בתקופה
ההסכמים; פי על אבנר לבין

מבטח כל לענין יחול, (ו) בפסקה כאמור האחריות חלוקת שיעור (2)

בנפרד, גם במסגרת חלוקת האחריות בין אבנר ובין הפול.":
בטבת "ו' יבוא "(2000 בינואר (ו התש"ס בטבת "כ"ג במקום (ב), קטן בסעיף (3)

.''(2001 בינואר 1) התשס"א

8 סעיף חלוקתתיקון ששיעור "ובלבד יבוא "4 בסעיף הקבוע "השיעור אחרי העיקרי, לחוק 8 בסעיף .2
המבטחים". לכל אחיד יהיה האחריות

14 סעיף יבוא:תיקון ובסופו חודשים" "שלושה יבוא חודשים" "שישה במקום ,14 בסעיף .3

 לענין "לרבות
וניהולו; לפקודה 11א סעיף לפי המידע מאגר הקמת (1)

בענף, הסיכונים על המאגר, נתוני פי על המשפיעים, המשתנים (2)

מבוקרת." תחרות בתנאי פעילות לקראת הביטוח חברות היערכות (3)

16 סעיף בטבתתיקון "ר יבוא "(2000 בינואר (ו התש"ס בטבת "כ"ג במקום העיקרי, לחוק 16 בסעיף .4
.''(2001 בינואר 1) התשס"א

חוק תיקון
לנפגעי פיצויים
דרכים תאונות

16 מסי 

יבוא: 15 סעיף במקום התשל"ה21975, דרכים, תאונות לנפגעי פיצויים בחוק .5

האוצרהמימון שר יקבע יציבותה והבטחת הקרן פעולות מימון לשם (א) .15

 התחבורה שר ועם המשפטים שר עם התייעצות לאחר בצו,
חדשים בשקלים סכום או הביטוח מדמי באחוזים שיעור (1)

מבטח כל באמצעות או ישירות יועבר אשר הביטוח, דמי מתוך
הקרן, לחשבון

דמי מתוך חרשים בשקלים סכום או באחוזים שיעור (2)

ער 4 סעיפים לפי ביטוח מחובת הפטורים הגופים שעל הביטוח,
לקרן. להעביר הביטוח לפקודת 6

* נתקבל בכנסת ביום יח בטבת התש"ס (27 בדצמבר 1999); הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות
חוק 2827, מיום ט"ו בחשון התש"ס (25 באוקטובר 1999), עמ' 124.

1 ס''ח התשנ"ז, עמ' 205.
.284 עמ' התשנ"ח, ;234 עמ' התשל"ה, ס"ח 2



מועדים תנאים, (א), קטן סעיף לפי בצו לקבוע רשאי האוצר שר (ב)
הקרן. במימון ההשתתפות סכומי להעברת הנוגע בכל והוראות

סכומים בהסכם כמשמעותה הפלסטינית הקרן מן תקבל הקרן (ג)
בהסכם." כאמור

6. בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חרש], התש"ל3 1970 
(1) בסעיף 11א(ב), אחרי פסקה (2) יבוא:

פקודת תיקון
רכב ביטוח

מנועי  מס' 13

בין שייקבעו המידע, מאגר שירותי בעבור לשלם מבטחים שעל תשלומים (3)"

השנה לנתוני בהתאם בענף מבטח כל של היחסי בחלקו בהתחשב היתר
ומועדים תנאים וכן למאגר, הדיווח ובמועדי באיכות ובהתחשב הקודמת

כאמור.", התשלומים לביצוע
יבוא: 1וא סעיף אחרי (2)

כספי 11ב. (א) מבטח, שלא מסר מידע למאגר על פי הוראת סעיף 11א"עיצום
בסעיף הקבוע הקנס בשיעור כספי בעיצום חייב יהיה לפיו, והתקנות
61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז4 1977 (להלן  חוק העונשין)
נמשכה שבו חודש לכל שלו החמישים החלק בשיעור כספי ובעיצום

למאגר. המידע את למסור עליו היה שבו מהמועד ההפרה
היה שניתן הכספי, העיצום על ייתוסף חוזרת בהפרה (ב)
למחצית השווה סכום רישה, (א) קטן בסעיף כאמור בשלה להטיל
קטן בסעיף כאמור הפרה  חוזרת" "הפרה זה, לענין האמור; העיצום
ואם האמורה, ההוראה של הקודמת ההפרה מיום שנה בתוך (א)

נמשכה. שבו האחרון היום מן  האמורה ההפרה נמשכה
הדרישה ביום המעודכן סכומו לפי יהיה הכספי העיצום (ג)
על הורה בערעור הדן המשפט ובית ערעור, הוגש ואם לתשלומו,

בערעור. ההחלטה ביום המעודכן סכומו לפי תשלומו, עיכוב
העיצום דרישת
ותשלומו הכספי

הרשות, דרישת לפי ישולם 11ב סעיף לפי כספי עיצום (א) 11ג.

למבטח שהורע לאחר תוצא הדרישה קבלתה, מיום ימים 30 בתוך
נאותה הזדמנות לו וניתנה להוציאה, הכוונה על נועדה שאליו

דברו. את להשמיע

בית לפני לערער ניתן (א) קטן בסעיף כאמור דרישה על (ב)
העיצום תשלום את לעכב כדי ערעור בהגשת אין שלום; משפט

אחרת. הורה המשפט בית אם זולת הכספי
לבית יוגש כספי עיצום לתשלום דרישה על ערעור (ג)

קבלתה. מיום ימים 15 בתוך המשפט
ברשות,ערעור לערער ניתן בערעור המשפט בית החלטת על (א) יד. ו

אחד. בשופט בערעור ידון המשפט ובית

3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמ' 320; ס"ח התשנ"ח, עמ' 285.
ס"ח התשל"ז, עמ' 226.



עליו וייתוספו הכספי העיצום יוחזר ערעור, התקבל (ב)
הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א
1961  5 (להלן  הפרשי הצמדה וריבית), מיום תשלומו ועד יום

החזרתו.
לפי לערעור דין סדרי בתקנות לקבוע רשאי המשפטים שר (ג)

זה. סעיף

הצמדה הפרשי
וגביה וריבית

11ה. (א) לא שולם העיצום הכספי במועד, ייתוספו עליו לתקופת
וריבית. הצמדה הפרשי הפיגור

תחול גבייתו ועל המדינה לאוצר ייגבה כספי עיצום (ב)
פקודת המסים (גביה) 6."

ברק אהוד
הממשלה ראש

שוחט (בייגה) אברהם
האוצר שר

ויצמן עזר
המדינה נשיא

בורג אברהם
הכנסת ראש יושב

5 ס"ח התשכ"א, עמ' 192.
* חוקי א"י, כרך ב', עמ' (ע) 1374, (א) 1399.


