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בסעיף קטן (ב) ,אחרי "מוצר טבק" יבוא "או מוצר המשמש לעישון טבק";

( )5בסעיף קטן (ג) ,אחרי "מוצרי טבק" יבוא "או מוכרים ,משכירים או משאילים
מוצרים המשמשים לעישון טבק" ובמקום "סעיפים קטנים (א) ו–(ב)" יבוא "סעיפים
קטנים (א)( ,א )1ו–(ב)".
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תיקון סעיף 9

בסעיף (9א) לחוק העיקרי ,אחרי "טבק למקטרת" יבוא "או לנרגילה".
בסעיף (11א )1לחוק העיקרי ,אחרי "לקטין" יבוא "או המוכר ,משכיר או משאיל לקטין
מוצר המשמש לעישון טבק.",
תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.
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חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס'  ,)20התשס"ח2008-*
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בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה1975-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף
 ,3אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) אירעה תאונת דרכים שבה היו מעורבים אופנוע אחד או יותר ורכב אחר אחד או יותר
שאינו אופנוע ,ישלמו המבטחים של הרכב האחר למבטחים של האופנוע 75% ,מהפיצויים
על נזקי גוף שהמבטחים של האופנוע חייבים בתשלומם עקב התאונה ,למעט חבות לפי סעיף
קטן (ב); המבטחים של הרכב האחר יהיו חייבים יחד ולחוד כלפי המבטחים של האופנוע,
ובינם לבין עצמם יישאו בנטל החיוב בחלקים שווים; לעניין חלוקת החבות בין הנוהגים
לפי סעיף קטן זה ,יחולו הוראות הסיפה של סעיף קטן (ב); בסעיף קטן זה -
"אופנוע"  -רכב מנועי בעל שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה ,בין אם חובר אליו רכב
צדי ובין אם לאו ,לרבות קטנוע ותלת–אופנוע;
"תלת–אופנוע"  -רכב מנועי הנע על שלושה גלגלים ואשר סווג ברישיונו כתלת–אופנוע
או תלת–קטנוע ובלבד שמשקלו העצמי אינו עולה על  400ק"ג.
(ד) שר האוצר ,רשאי ,בצו ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,לשנות את יחס חלוקת
החבות כאמור ברישה של סעיף קטן (ג) ,ובלבד שחלפו שנתיים ממועד התחילה של
הסעיף הקטן האמור".
תחילתו של סעיף  3לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה ,ביום כ"ז באייר התשס"ח ( 1ביוני .)2008
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התקבל בכנסת ביום כ"ח בשבט התשס"ח ( 4בפברואר  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,172 -מיום י' באב התשס"ז ( 25ביולי  ,)2007עמ' .293
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