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,(3 מס' (תיקון שעה) (הוראת גניבות) (מניעת רכב כלי סימון  חוק
התשס"ה―2005*

החוק  - (להלן התשנ"ח-11998  שעה), (הוראת גניבות)  (מניעת רכב  כלי סימון בחוק .1
בחלקי פעולות ורישום השימוש "הגבלת יבוא רכב" כלי "סימון במקום החוק, בשם העיקרי),

יימחקו. - שעה)" "(הוראת והמילים משומשים" רכב

 - העיקרי 1 בחוק בסעיף .2

יימחקו; - גמור" באבדן ו"רכב גולמי" "נזק "מסמן", "המנהל", ההגדרות (1)

יבוא:  "מבטח" ההגדרה אחרי  (2)

זה;". לענין חוק הסמיכו שהשר המדינה - עובד ""מפקח"

- בטל.  2 בחוק העיקרי סעיף .3

 - העיקרי 3 בחוק בסעיף .4

 - בסעיף קטן (א)  (1)

מיועדים ואשר רכב מאותו שפורקו החלקים סימון "יוודא המילים ,(1) בפסקה (א)
יימחקו; - חוזר" לשימוש

"לענין במילים החל והסיפה "שנרשם", יבוא "שסומן" במקום ,(2) בפסקה (ב)
תימחק; קטן זה" - סעיף

יבוא: (2) פסקה אחרי (ג)

המוסך של לאישור  יצורפו  ,(2) בפסקה  כאמור  ברכב חלק הורכב   (3)"
בשל מס חשבונית רכב, שמאי של דעת חוות גם האמורה לפסקה בהתאם

בדיקה."; ותעודת התיקון

(א) יבוא: קטן אחרי סעיף (2)

- זה בסעיף "(א1)

במהלכו שניתנה ובין הרכב, תיקון לפני שניתנה בין - רכב" שמאי של דעת "חוות
התיקון; לאחר או

בו; לנסיעה עוד לא יהיה כשיר שהרכב פירוק הרכב באופן - כללי" "פירוק

השר."; שקבע כפי - בדיקה" "תעודת

בטל. סעיף קטן (ב) - (3)

יבוא:  העיקרי 3 בחוק סעיף אחרי .5

מבוטחים בפוליסה  שאינם רכב לפחות 25 כלי שבבעלותו תאגיד על 3א.
בבעלותו הרכב בין שהיה בתאונה, שניזוק רכב (רכוש), המוכר רכב לביטוח
יחולו ,3 בסעיף (א) קטן סעיף של ברישה כאמור לבעלות זכות בו שרכש ובין

המחויבים." בשינויים קטן, סעיף אותו של ו–(2) (1) פסקאות הוראות

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (26 ביולי 2005); התשס"ה בתמוז י"ט ביום בכנסת התקבל  *

.606 עמ' התשס"ד (26 ביולי 2004), באב ח' מיום  ,123 ― הממשלה חוק  
.480 עמ' התשס"ד, ס"ח התשנ"ח, עמ' 290;  1

החוק שם תיקון

1 תיקון סעיף

2 ביטול סעיף

3 תיקון סעיף

3א הוספת סעיף

תאגיד "חובת
אינם שרכביו

מבוטחים בביטוח
(רכוש) רכב
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בטלים.  - העיקרי 4 עד 6 בחוק סעיפים .6

 - העיקרי 7 בחוק בסעיף .7

שיקבע למי כך "וידווח על פרטי הסימון" והמילים "את (א), המילים קטן בסעיף (1)
- יימחקו; המנהל"

יבוא:  סעיף קטן (א) אחרי  (2)

בעל ירשום רכב, באותו  מחדש הרכבתו לשם שלא חלק  מרכב פורק "(א1)
נוספים כפי פרטים הפירוק וכן תאריך את החלק, את פרטי החלק פורק העסק שבו

בהן."; בתקנות, ובדרך שתיקבע שייקבעו

לאחר או הועבר נמכר, נקנה, "יובא, יבוא נמכר" או "נקנה במקום קטן (ב), בסעיף (3)
שהעביר", או שקיבל שמכר, שקנה, "שייבא, יבוא שמכר" או "שקנה במקום אחרת", בדרך
היבואן, "זהות יבוא המוכר" או הקונה "זהות ובמקום יימחקו, - הסימון" "פרטי המילים

המקבל"; או המעביר המוכר, הקונה,

למי על כך "ידווח כך" יבוא על "יודיע במילים החל במקום הסיפה (ג), בסעיף קטן (4)
שייקבע בתקנות ובדרך שתיקבע בהן";

בטל. סעיף קטן (ד) - (5)

בטלים.  - העיקרי ו–9 לחוק 8 סעיפים .8

 - העיקרי 10 בחוק בסעיף .9

יימחקו; - פסקאות (1) עד (4) (א), קטן בסעיף  (1)

(ב) יבוא:  קטן במקום סעיף  (2)

- דינו (ב), או (א1) 7(א), סעיף הוראות לפי  פרטים  רשם שלא  עסק  בעל "(ב)
חוק  - (להלן  התשל"ז-21977  העונשין, לחוק 61(א)(4) בסעיף הקבוע הקנס כפל

העונשין).";

 - בסעיף קטן (ג)  (3)

"או במילים החל והסיפה או", חלקים סימון וידא "שלא המילים ,(1) בפסקה (א)
יימחקו; - למנהל" דיווח שלא

יימחקו;  ו–(4) - (2) פסקאות (ב)

"(ג)(3)". יבוא "(ג)(2) עד (4)" קטן (ד), במקום בסעיף (4)

בטלים.  - העיקרי ו–15 בחוק 14 ,12 סעיפים .10

יבוא:  העיקרי 17 בחוק סעיף אחרי .11

ועדת הכלכלה הפנים ובאישור לביטחון עם השר השר, בהתייעצות 17א.
את התוספת." לשנות הכנסת, רשאי של

בחוק העיקרי יבוא: 18 סעיף במקום .12

משומש, חלק בתקנות, שייקבע המועד ערב שברשותו, עסק בעל .18
ועד בתקנות הכל כפי שייקבע נוספים, החלק וכן פרטים פרטי את ירשום

בהן." שייקבע המועד

סעיפים ביטול
4 עד 6

7 תיקון סעיף

סעיפים ביטול
ו–9 8

10 תיקון סעיף

סעיפים ביטול
ו–15 14 ,12

17א הוספת סעיף

"שינוי התוספת

18 החלפת סעיף

מעבר "הוראת

__________
ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  2



בטל. - (ג) קטן סעיף העיקרי, בחוק 18א בסעיף .13

בטל. - העיקרי בחוק 20 סעיף .14

התשנ"ח-1998, שעה), (הוראת גניבות) (מניעת רכב כלי סימון חוק של תחילתו (א) .15
התשס"ה-2005  ,(3 מס' (תיקון (הוראת שעה) (מניעת גניבות) רכב סימון כלי בחוק כנוסחו
מכוח התקנות שיותקנו של כניסתן לתוקף ביום ,20 סעיף למעט ,(3 מס' תיקון - זה (בסעיף

 . העיקרי 17 בחוק סעיף הוראות

לתוקף ייכנס מס' 3, בסעיף 14 בתיקון כאמור העיקרי, של סעיף 20 בחוק ביטולו (ב)   
(31 ביולי 2005). כ"ד בתמוז התשס"ה ביום
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18א תיקון סעיף

20 ביטול סעיף
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