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אלה: חיקוקים לענין המדינה עובדי כדין הרשות ועובדי המועצה חברי המנהל, דין (א) .22

התשכ"ט-51969; משולב], [נוסח לכנסת הבחירות חוק (1)

התשי"ט-61959; כספים), ומגבית מפלגתית פעילות (סיוג המדינה שירות חוק (2)

התש"ם-71979; (מתנות), הציבור שירות חוק (3)

התשכ"ט-81969; פרישה), לאחר (הגבלות הציבור שירות חוק (4)

התשל"ז-91977. העונשין, בחוק הציבור לעובד הנוגעות ההוראות (5)

כחברי המכהנים המועצה חברי על יחולו לא ו–(4) (2) (א)(1), קטן סעיף הוראות (ב)
הציבור. נציגי חברי המועצה שהם על תחול לא (א)(4) קטן העיריה, והוראת סעיף מועצת

לביצועו. להתקין תקנות רשאי והוא זה חוק על ביצוע ממונה השר .23

פרסומו. מיום חודשים שלושה בתום זה חוק של תחילתו .24

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

קצב  משה
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

__________
5 ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

6 ס"ח התשי"ט, עמ' 190.

7 ס"ח התש"ם, עמ' 2.

8 ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

9 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

התשס"ו-2005*  (תיקון), המדינה מטעם ערבויות חוק

העיקרי), בסעיף 1 -  החוק התשי"ח-11958 (להלן - המדינה, מטעם ערבויות בחוק .1

למילווה, "לערבות יבוא למילווה" "לערבות במקום ובו, "(א)", יסומן בו האמור (1)
יצוא"; לעסק

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

- "(ב) בחוק זה

בתמורה כאמור, יצוא של שיווק או שירותים, או טובין יצוא - יצוא" "עסק
מחוץ ישראל תושבי של השקעות וכן לישראל, שמחוץ אדם מידי המתקבלת

כאמור; פעולות למימון בטוחה או אשראי מתן לרבות והכל לישראל,

התחייבות לשיפוי." יצוא - לרבות עסק "ערבות", לענין

ואחריו יבוא: "(א)" יסומן בו האמור לחוק העיקרי, 2 בסעיף .2

המנהל, דין
המועצה חברי
הרשות ועובדי

ותקנות ביצוע

תחילה

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (13 בדצמבר 2005); התשס"ו בכסלו י"ב ביום בכנסת  * התקבל

.856 עמ' התשס"ה (31 במאי 2005), באייר כ"ב מיום  ,178 - הממשלה חוק  
1 ס"ח התשי"ח, עמ' 139.

2 ס"ח התשכ"ז, עמ' 46.

1 תיקון סעיף

2 תיקון סעיף
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יהיה לשנתיים, אלא (א) קטן סעיף הוראות לפי הוועדה שנתנה של אישור "(ב) תוקפו
יותר." קצרה לתקופה יהיה תוקפו כי הוועדה קבעה כן אם

לחוק העיקרי יבוא: 3 סעיף במקום .3
סכום "הגבלת

הערבויות
שני של המצטבר הסכום - הערבויות התקפות" "סכום זה, בסעיף (א) .3

אלה:

שלא זה, חוק הוראות  לפי שניתנו הערבויות סכומי  יתרת (1)
הערבויות; כתבי לפי משוערכת כשהיא פג, טרם ושתוקפן מומשו

 2 סעיף הוראות לפי שאושרו  ערבויות של  הכולל הסכום (2)
בתוקפו. שהאישור עומד ניתנו, ובלבד ושטרם

אחוזים  עשרה על בכל עת, לא יעלה, הערבויות התקפות סכום (ב)  
הפיתוח. תקציב כספים, למעט שנת המדינה לאותה תקציב מסכום

להעלות  מיוחדים, ומטעמים חריגות בנסיבות רשאית, הממשלה (ג)  
שלא  לתקופה 25 אחוזים, של לשיעור עד (ב) בסעיף קטן האמור השיעור את

18 חודשים."  על תעלה

 - העיקרי 4 לחוק בסעיף .4

תימחק; - תינתן" שלא "ובלבד במילים החל הסיפה ובו, "(א)", יסומן בו האמור (1)

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

למלוא תינתן לא יצוא, לעסק  ערבות למעט זה, חוק הוראות  לפי ערבות "(ב)
זה, קטן  סעיף לענין שיירשמו; ומנימוקים מיוחדים במקרים אלא החיוב, סכום 

התשכ"ז-21967." הערבות, לחוק 1 כמשמעותו בסעיף "חיוב" -

לחוק העיקרי יבוא: 4 סעיף אחרי .5
זה,"עמלות חוק לפי הוראות ערבות מתן בעד עמלה רשאית לגבות המדינה 4א.

מסוימת לערבות כלל, האוצר, דרך שר שעליהם יורה ובתנאים בשיעורים
שר יורה שעליהם ותנאיה, העמלה שיעור ערבויות; של מסוים לסוג או

הערבות." במתן הכרוך הסיכון את ישקפו האוצר,

 - העיקרי 7 לחוק בסעיף .6

הסיפה ובמקום על" יבוא "באותה שנה, ועל" במקום "באותה שנה (א), קטן בסעיף (1)
השנה, תום עד  פג טרם ושתוקפן מומשו "שלא  יבוא שתקפן" "במידה במילים  החל
ושטרם שנה, באותה ,2 סעיף לפי הוראות שאושרו ערבויות של הסכום הכולל על וכן

ניתנו.";

- יימחקו. שנת כספים" "בכל (ב), המילים בסעיף קטן (2)

בטל. - התשי"ט-31959 לסחר–חוץ, הערבויות חוק .7

זה - בחוק כנוסחו העיקרי 3(א) לחוק סעיף האמור בהוראות אף על .8

לפי  או העיקרי 2 לחוק סעיף הוראות לפי אישור הכנסת של הכספים ועדת נתנה (1)
זה, של חוק תחילתו כנוסחם ערב התשי"ט-1959, לסחר–חוץ, הערבויות לחוק 2 סעיף

3 החלפת סעיף

4 תיקון סעיף

4א הוספת סעיף

7 תיקון סעיף

חוק ביטול
הערבויות
לסחר–חוץ

מעבר הוראות

__________
.170 עמ' התשכ"ח, 3 ס"ח התשי"ט, עמ' 220;



ניתנה ולא הקובע), המועד - זה (בסעיף (31 בדצמבר 2000) התשס"א בטבת ה' יום עד
יום התחילה) - זה של חוק זה (בסעיף האמור עד יום תחילתו האישור על פי ערבות
הסכום לגבי האישור יהיה שאושר, הערבות מסכום הנמוך בסכום ערבות שניתנה או

בטל; - הענין לפי יתרתו, או שאושר

לפי  או העיקרי 2 לחוק סעיף הוראות לפי אישור הכנסת של הכספים ועדת נתנה (2)
לאחר התחילה, יום ערב כנוסחם התשי"ט-1959, חוץ, לסחר הערבויות לחוק 2 סעיף
שניתנה או התחילה יום עד האמור האישור פי על ערבות ניתנה ולא הקובע, המועד
או שאושר הסכום לגבי האישור יהיה שאושר, הערבות מסכום הנמוך בסכום ערבות

התחילה. מיום שנתיים למשך תקף הענין, לפי יתרתו,

ן ו שר אריאל
הממשלה ראש

אולמרט אהוד
האוצר שר

קצב משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי ראובן
הכנסת ראש יושב

התשס"ו-2005* ,(18 מס' (תיקון הצרכן הגנת חוק

אחרי ברישה, העיקרי), בסעיף 2(א), החוק התשמ"א-11981 (להלן - הצרכן, הגנת בחוק .1
בעסקה". ההתקשרות מועד "לרבות לאחר יבוא אחרת" דרך "בכל

הוראות  - זה (בסעיף זה לחוק  1 בסעיף  כנוסחו העיקרי,  לחוק  2 סעיף (א) הוראות  .2
ייצוגית, כתובענה תובענה לאישור בקשה או ייצוגית תובענה תובענה, על גם יחולו הסעיף),

דין סופי. פסק בה ניתן שטרם ובלבד הטעיה, בשל זה חוק של תחילתו שהוגשה לפני

או  בתובענה הטענות כתבי את  לתקן רשאי יהיה הענין, לפי  מבקש, או תובע (ב)  
 90 הסעיף, בתוך להוראות התאמתם לצורך בערעור, לרבות (א), קטן בסעיף בבקשה כאמור
הענין, לפי המשיב, או הנתבע, הטענות, יהיה תוקנו כתבי זה; חוק של תחילתו מיום ימים
התשמ"ד- האזרחי, הדין סדר תקנות הוראות יחולו זה ולענין טענותיו, כתבי את לתקן רשאי

המחויבים. בשינויים ,21984

ן ו שר אריאל
הממשלה ראש

אולמרט אהוד
המסחר התעשיה שר

והתעסוקה

קצב משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי ראובן
הכנסת ראש יושב

__________

פורסמו בהצעות הסבר ודברי הצעת החוק (13 בדצמבר 2005); התשס"ו בכסלו י"ב ביום בכנסת *  התקבל

.254 עמ' התשס"ה (26 ביולי 2005), בתמוז י"ט 93, מיום - הכנסת חוק
.97 עמ' התשס"ה, עמ' 248; התשמ"א, ס"ח   1

עמ' 2220. התשמ"ד, ק"ת   2

2 תיקון סעיף

תחולה
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