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התעבורה (מס' ,)89
חוק לתיקון
פקודת ,)89
התעבורה (מס'
חוק לתיקון פקודת
הוספת סעיף
התעבורה (להלן  -הפקודה) ,1אחרי סעיף 70ב יבוא:
בפקודת
70ב.1 1
הוספת סעיף 70ב1
התעבורה (להלן  -הפקודה) ,1אחרי סעיף 70ב יבוא:
בפקודת
.1
"דמי חניה בחניון

*
1

"דמי חניה בחניון 70ב( .1א) המפעיל חניון ,בין שהחניון בבעלותו ובין שבבעלות
70ב( .1א) המפעיל חניון ,בין שהחניון בבעלותו ובין שבבעלות
אחר ,לא יגבה דמי חניה בחניון ,אלא לפי יחידות זמן של 15
אחר ,לא יגבה דמי חניה בחניון ,אלא לפי יחידות זמן של 15
דקות; הוראות סעיף קטן זה יחולו החל מתום שעת החניה
דקות; הוראות סעיף קטן זה יחולו החל מתום שעת החניה
הראשונה.
הראשונה.
(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי למנוע גבייה של דמי חניה
(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי למנוע גבייה של דמי חניה
כוללים בעד יום ,שבוע או חודש ,באופן קבוע או חד–פעמי.
כוללים בעד יום ,שבוע או חודש ,באופן קבוע או חד–פעמי.
(ג) שר הפנים ,בהסכמת השר ובאישור ועדת הכלכלה
(ג) שר הפנים ,בהסכמת השר ובאישור ועדת הכלכלה
של הכנסת ,רשאי לקבוע ,משיקולי תחרות בענף ומשיקולי
של הכנסת ,רשאי לקבוע ,משיקולי תחרות בענף ומשיקולי
תחבורה ,כי הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי סוגים של חניונים
תחבורה ,כי הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי סוגים של חניונים
או לגבי אזורים מסוימים שיש בהם חניונים ,כפי שיקבע".
או לגבי אזורים מסוימים שיש בהם חניונים ,כפי שיקבע.

התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשס"ח ( 24ביוני  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,208 -מיום י"ד באדר א' התשס"ח ( 20בפברואר  ,)2008עמ' .198
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;173ס"ח התשס"ח ,עמ' .467
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תחילה

.2

תחילתו של סעיף 70ב 1לפקודה ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,שישה חודשים מיום פרסומו
של חוק זה.
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה

שאול מופז
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'  ,)25התשס"ח*2008-
תיקון סעיף 15

.1

תיקון סעיף 23

.2

בסעיף (23ג)( )5לחוק העיקרי ,בסופו יבוא "או לעניין החובה להחזיק מלאי סביר של
טובין".

תחילה

.3

תחילתו של חוק זה ביום ה' בטבת התשס"ט ( 1בינואר .)2009

התשמ"א( 11981-להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף  ,15אחרי סעיף

בחוק הגנת הצרכן,
קטן (ב) יבוא:
"(ב )1עוסק שהודיע ברבים ,למעט במקום העסק ,על מכירה מיוחדת של טובין או
שירותים ,יכלול בפרסום את המספר המזערי של הפריטים המוצעים באותה מכירה
מיוחדת ,ואת המספר המזערי של הפריטים המוצעים בה בהנחה המרבית; הוראות
סעיף קטן זה לא יחולו על טובין או שירותים שמחירם לצרכן ,במכירה המיוחדת ,אינו
עולה על  50שקלים חדשים; השר ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,רשאי להעלות או
להפחית את הסכום האמור לגבי סוגי טובין או שירותים שקבע ,וכן לקבוע כי הוראות
בדבר פרסום מספר מזערי של פריטים המוצעים במכירה מיוחדת לא יחולו על סוגי
טובין או סוגי שירותים שקבע.
(ב )2עוסק שהודיע ברבים או במקום העסק על מכירה מיוחדת של טובין ,יחזיק,
בהתחשב במהותה ובהיקפה של ההודעה ,מלאי סביר של הטובין הכלולים במכירה
המיוחדת ,זולת אם ציין העוסק בהודעתו אחרת.
(ב )3אזל מלאי הטובין שהוצעו במכירה מיוחדת ,או שהשירותים ,כולם או חלקם,
אינם מוצעים עוד במכירה מיוחדת ,לא ימשיך העוסק לפרסם ברבים או במקום העסק
את ההודעה שפרסם על אותה מכירה; ואולם אזל חלק מהפריטים שבמלאי כאמור,
רשאי העוסק להמשיך לפרסם את ההודעה שפרסם רק במקום העסק ,ובלבד שיפרסם
במקום העסק הודעה על הפריטים שאזלו".

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
*
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אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשס"ח ( 24ביוני  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,225 -מיום כ"ד באדר ב' התשס"ח ( 31במרס  ,)2008עמ' .278
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