לדיווח על תיקון ליקויים,
מתכונתליקויים,
על תיקון
לקבוע
לדיווח
הוועדה,
מתכונת
באישור
רשאי,לקבוע
הוועדה,
המבקר
באישור
"(ד) המבקר רשאי(",ד)
הפרטים שייכללו בו".
לרבותבו".
לרבות הפרטים שייכללו
תיקון סעיף 28
(28א)( )1לחוק העיקרי -
העיקרי -
בסעיף
(28א)( )1לחוק
בסעיף
.6
.6

תיקון סעיף 28

"בסעיף  "16יבוא "או ,20
ואחרי"או ,20
 "20יבוא
"או "16
"בסעיף
ואחרייבוא
"סעיף "15
"או "20
אחרי
יבוא
("15א),
משנה
"סעיף
בפסקת
( )1בפסקת משנה(()1א) ,אחרי
לפי העניין";
לפי העניין";
()2

פסקת משנה (ב) יבוא:
יבוא:
במקום
משנה (ב)
במקום פסקת()2
לפרסומה -המועד לפרסומה
המועד סעיף 21
לפי-הוראות
להכינה 21
הוראות סעיף
דעת שיש
להכינה לפי
לעניין חוות
דעת שיש
"(ב) לעניין חוות "(ב)
המבקר לפי אותו סעיף".
שקבעסעיף".
שקבע המבקר לפי אותו

ראשונות
תקנות
ראשונות
לאישור
יובאו
לחוק זה,
לאישור
בסעיף 3
כנוסחויובאו
לחוק זה,
העיקרי,
בסעיף 3
לחוק
כנוסחו
העיקרי(20 ,ז)
לחוקלפי סעיף
ראשונות
סעיף (20ז)
ראשונות לפיתקנות
תקנות תקנות
.7
.7
חודשים מיום פרסומו של
פרסומו של
שישה
מיום
בתוך
חודשים
שישההכנסת
המדינה של
הכנסת בתוך
לעניינישלביקורת
המדינה
הוועדה
הוועדה לענייני ביקורת
חוק זה.
חוק זה.

א ה ואדה וא וד לאמורלטמ ר ט
הממשלה
הממשלה
ראשראש
ד ל י ה דאיל יצ יהקאי צ י ק
הכנסת הכנסת
יושבת ראש
יושבת ראש

ששממע ועןו ןפ פר רסס
המדינה
נשיאהמדינה
נשיא

חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון מס'  ,)2התשס"ח*2007-
חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון מס'  ,)2התשס"ח*2007-
בחוק משק הדלק (קידום התחרות) ,התשנ"ד1994-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,אחרי סעיף 7
הוספת סעיפים 7א .1
עד 7ג בחוק משק הדלק (קידום התחרות) ,התשנ"ד1994-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,אחרי סעיף  7הוספת סעיפים 7א
.1
יבוא:
יבוא:

"הצגת מחירים
בתחנות תדלוק

*

1
2

עד 7ג

"הצגת מחירים
7א.
תדלוקבסעיף זה -
בתחנות(א)
7א.

(א) בסעיף זה -

"בעל תחנת תדלוק"  -כל אחד מאלה:
"בעל תחנת תדלוק"  -כל אחד מאלה:
( )1בעל רישיון העסק של תחנת התדלוק;
( )1בעל רישיון העסק של תחנת התדלוק;
( )2האדם שבהשגחתו ,בפיקוחו או בהנהלתו פועלת
בהנהלתו
בפיקוחו או
( )2האדם שבהשגחתו,
פועלת תדלוק;
מפעיל תחנת
לרבות
תחנת תדלוק,
תחנת תדלוק ,לרבות מפעיל תחנת תדלוק;
"מחיר דלק"  -מחירו הכולל של סוג דלק לאחר הנחות
לצרכן;דלק
של סוג
"מחיר דלק"  -מחירו הכולל
הנחות הכולל"  -כהגדרתו
לאחר"המחיר
לעניין זה,
המוצעות
כהגדרתו
הכולל"
"המחיר
זה,
המוצעות לצרכן; לעניין
בסעיף 17א לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א1981-( 2בחוק
2
התשמ"א1981- (בחוק
הצרכן,
הגנת הצרכן);
הגנת -חוק
בסעיף 17א לחוק זה
זה  -חוק הגנת הצרכן);
"הממונה על הגנת הצרכן" " -הממונה" ,כהגדרתו בחוק
"הממונה" ,כהגדרתו בחוק
"הממונה על הגנת הצרכן"
הגנת -הצרכן;
הגנת הצרכן;
"דמי שירות"  -תשלום בעבור שירות התדלוק של כלי רכב,
התדלוק של כלי
"דמי שירות"  -תשלום בעבור
רכב ,ידי עובדי תחנת
לתדלוק על
שירותהמיועדת
במשאבה
לתדלוק על ידי עובדי תחנת
במשאבה המיועדת
התדלוק.
התדלוק.

התקבל בכנסת ביום י"ז בכסלו התשס"ח ( 27בנובמבר  ;)2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,166 -מיום ב' באב התשס"ז ( 17ביולי  ,)2007עמ' .260
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;270התשנ"ח ,עמ' .287
ס"ח התשמ"א ,עמ' .248
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(ב) בעל תחנת תדלוק יציב שלטים המציגים את מחירי
סוגי הדלק המפורטים בתוספת ,הנמכרים בתחנת התדלוק,
בהתאם לכללים אלה:
( )1בשלטים יפורט המחיר בשירות עצמי והמחיר
לאחר הוספת דמי שירות;
( )2לא ייכללו בשלטים פרטים נוספים על האמור
בפסקה ( ,)1אלא אם כן נקבעו לפי סעיף קטן (ד);
( )3שני שלטים לפחות יוצבו במקומות בולטים לעין
בתחום תחנת התדלוק ,שלט אחד בסמוך למשאבות
התדלוק ושלט אחד במקום בולט שנראה לעין מהכניסה
לתחנה;
( )4לפחות שלט אחד נוסף על השלטים כאמור
בפסקה ( ,)3יוצב באופן הנראה לעין הנוהג ברכב בנתיב
הנסיעה המוביל לנתיב הכניסה לתחנת התדלוק,
במרחק ובאופן שייקבע בידי השר ,ובלבד שהצבת שלט
כאמור אינה מהווה עבירה לפי חוק הדרכים (שילוט),
התשכ"ו1966- ;3בשלט כאמור יוצג מחירם של סוגי
הדלק סולר לתחבורה ובנזין  95אוקטן בלבד.
(ג) לא יציב אדם בתחום תחנת התדלוק או בסמוך אליה,
שלט המציג או המפרסם מחירים של סוגי דלק הנמכרים
בתחנה או הנחות ממחירים כאמור ,באופן הנראה לעין כאמור
בסעיף קטן (ב) ,אלא אם כן התקיימו בשלט הוראות לפי הסעיף
הקטן האמור.
(ד) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין שלט לפי סעיף קטן (ב),
לרבות הוראות שונות לסוגי השלטים השונים ,ובכלל זה -
()1

לגבי גודל השלט ,מיקומו ,צורתו וצבעו;

()2

לגבי גודל הכיתוב ,צורתו וצבעו;

()3

לחייב כי השלט יכלול את זיהוי התחנה;

( )4להגביל את פרסומם של שלטים הדומים לו באופן
שיש בו כדי להטעות;
( )5לחייב או להתיר כי השלט יכלול פרטים נוספים,
לרבות בדבר הנחות ממחירים של סוגי דלק הנמצאים
בפיקוח וכן מחירים של סוגי דלק נוספים ובכלל זה סוגי
דלק שאינם מפורטים בתוספת.
(ה) מנהל מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות,
בהסכמת הממונה על הגנת הצרכן ,רשאי ,בהתקיים נסיבות
מיוחדות המצדיקות זאת ,בשים לב בין השאר ,למיקומה של
תחנת התדלוק ולאפיוניה הפיזיים ,ובתנאים שיקבע ,לאשר
לגביה הצבת שלטים במספר קטן יותר או באופן שונה ממה
שנקבע לפי סעיף זה ,ובלבד ששוכנע כי תובטח הצגה נאותה
של המחיר לצרכן.
3
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המנוייםסוגי הדלק המנויים
את רשימת
הדלק
סוגיבצו
לשנות
רשימת
רשאי
השראת
לשנות בצו
(ו) השר רשאי (ו)
בתוספת.
בתוספת.
עונשין

מחירי התחנה את מחירי
אתבתחום
תדלוק
התחנה
תחנת
בתחום
הציג בעל
תחנתלאתדלוק
7ב.בעל(א)
עונשין (א) לא הציג
7ב.
בניגוד להוראות לפי
שהציגםלפי
להוראות
בניגודאו
הנמכרים בה,
הדלק שהציגם
סוגיבה ,או
סוגי הדלק הנמכרים
שלושה מהקנס הקבוע
הקבוע
מהקנס פי
דינו  -קנס
שלושה
או (ד),
(ג) פי
7א(ב),קנס
סעיףדינו -
סעיף 7א(ב)( ,ג) או (ד),
4
4
התשל"ז1977- (בחוק זה  -חוק
(בחוק זה  -חוק
העונשין,
התשל"ז1977-
(61א)( )2לחוק
העונשין,
בסעיף (61א)( )2לחוקבסעיף
העונשין).
העונשין).
דלק הנמוך מהמחיר
מהמחיר
הנמוך מחיר
דלק תדלוק
תחנת
מחיר
תדלוקבעל
תחנת הציג
(ב) הציג בעל (ב)
או מהמחיר בתחנה
בתחנה
כלשהו
מהמחיר
או מצרכן
בתחנה
כלשהו
בפועל
מצרכן
הנגבה
הנגבה בפועל בתחנה
הנחות באופן שיש בו
שיש בו
מחירים או
הנחות באופן
או הציג
מזדמן ,או
לצרכןמחירים
לצרכן מזדמן ,או הציג
קנס פי שבעה מהקנס
מהקנס
שנה או
שבעה
מאסר
קנס פי
דינו -
שנה או
הטעיה,
מאסר
משום
משום הטעיה ,דינו -
(61א)( )2לחוק העונשין.
העונשין.
בסעיף
לחוק
הקבוע
הקבוע בסעיף (61א)()2

סמכויות פיקוח
וחקירה

פיקוח
חוקעלזה ,רשאי המפקח על
המפקח
ההוראות לפי
ביצועזה ,רשאי
לפי חוק
ההוראותעל
לשם פיקוח
7ג.ביצוע
פיקוח על
סמכויותלשם
7ג.
וחקירה
הלאומיות2 ,כמשמעותו בסעיף 2
כמשמעותו בסעיף
התשתיות
הלאומיות,
המחירים במשרד
המחירים במשרד התשתיות
ושירותים ,התשנ"ו1996- ,5או
התשנ"ו1996- ,5או
ושירותים,מצרכים
פיקוח על מחירי
מצרכים
לחוק
לחוק פיקוח על מחירי
שהוסמך -לעניין זה בכתב -
זה בכתב
המדינה
עובדלעניין
עובד המדינה שהוסמך

לתחנת תדלוק או לכל
שהזדהה ,לכל
לאחרתדלוק או
להיכנס,לתחנת
( )1להיכנס ,לאחר()1שהזדהה,
של תחנת תדלוק ,של
עסקיהשל
מתנהליםתדלוק,
שבושל תחנת
עסקיה
מתנהליםאחר
מקום אחר שבו מקום
אולא ייכנס מפקח או
ואולם
בעליהן;מפקח
לא ייכנס
ואולםשל
בעליהן;דלק או
חברת דלק או של חברת
המשמש למגורים אלא
למקום אלא
המשמשזהלמגורים
שהוסמך לעניין
זה למקום
מי שהוסמך לענייןמי
משפט; צו של בית משפט;
על פי צו של בית על פי

.2

בדבר למסור לו מידע
ומסמכים
הנוגע
מאדםמידע
לדרושלמסור לו
הנוגע בדבר
( )2לדרוש מאדם ()2
תחנת התדלוק או חברת
הדלק".
לפעילות
הנוגעיםחברת
התדלוק או
ומסמכים
הנוגעים לפעילות תחנת
הדלק".
הצרכן ומהוראות כל דין אחר" .תיקון סעיף 8
בסעיף  8לחוק העיקרי ,במקום "כל דין" יבוא "חוק הגנת

תיקון סעיף 8
כל דין
ומהוראות
יימחקו ,הצרכן
"חוק הגנת
דין" יבוא
במקום "כל
העיקרי,
לחוק
בסעיף 8
סעיף 9
ובסופו תיקון
הכנסת- ",
הכלכלה של
ועדת
"באישור
המילים
בסעיף  9לחוק.2העיקרי,
.3
אחר".
יבוא "תקנות וצווים לפי חוק זה טעונים אישור ועדת הכלכלה של הכנסת.".
תיקון סעיף 9
ובסופו
יימחקו,
לחוק העיקרי ,המילים "באישור ועדת הכלכלה של הכנסת- ",
אחרי סעיף .39לחוק בסעיף
תוספת
הוספת
העיקרי 9יבוא:
.4
יבוא "תקנות וצווים לפי חוק זה טעונים אישור ועדת הכלכלה של הכנסת.".
"תוספת
הוספת תוספת
אחרי סעיף  9לחוק העיקרי יבוא:
.4
(סעיף 7א(ב) ו–(ו))
"תוספת
סוגי דלק
(סעיף 7א(ב) ו–(ו))
 	.1בנזין  95אוקטן.
סוגי דלק
 	.2בנזין  96אוקטן.
 	.1בנזין  95אוקטן.
 	.3בנזין  98אוקטן.
 	.2בנזין  96אוקטן.
 	.4סולר לתחבורה.
 	.3בנזין  98אוקטן.
 	.5גפ"מ לתחבורה".
 	.4סולר לתחבורה.
תחילה ותקנות
(א) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב) ,תחילתו של חוק זה ביום פרסומו (להלן  -יום הפרסום).
.5
ראשונות
 	.5גפ"מ לתחבורה".
(ב) תחילתם של סעיפים 7א7 ,ב(א) והתוספת לחוק העיקרי ,כנוסחם בסעיפים  1ו–4
תחילה
(א) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב) ,תחילתו של חוק זה ביום פרסומו (להלן  -יום
ותקנותזה.5 ,
תשעה חודשים מיום הפרסום.
לחוק
ראשונות
הפרסום).
4
5

ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .192
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(ג) תקנות ראשונות לפי סעיף 7א(ב)( )4לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,יובאו
לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שלושה חודשים מיום הפרסום.
(ד) שר התשתיות הלאומיות ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,רשאי לדחות את
המועדים האמורים בסעיפים קטנים (ב) ו–(ג) בתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

ב ני מ י ן ( פ ו א ד ) ב ן א ל י ע ז ר
שר התשתיות הלאומיות

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה)
(הוראות שעה) ,התשס"ח*2007-
בחוק רשות השידור ,התשכ"ה ,11965-אחרי סעיף 44ג יבוא:

תיקון חוק רשות
השידור  -מס' 17

1

תיקון חוק
התקשורת (בזק
ושידורים) -
מס' 38

.2

בחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב , 31982-בסעיף 6כ(א) ,בסופו יבוא "הפיקה
רשות השידור את המישדרים האמורים בהתאם להוראות סעיף 44ג 1לחוק רשות
השידור ,התשכ"ה , 41965-תהא גם רשות השידור רשאית לשדרם במסגרת שידוריה
כאמור באותו סעיף ,בתנאים שיוסכמו בינה לבין בעל הרישיון".

תיקון חוק
התקשורת (בזק
ושידורים) (תיקון
מס' )35

.3

בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'  ,)35התשס"ז , 52006-בסעיף (3ב) ,במקום "כ"ב
בטבת התשס"ח ( 31בדצמבר  ")2007יבוא "ד' בטבת התשס"ט ( 31בדצמבר .")2008

תחילה ותוקף

.4

תחילתם של סעיף 44ג 1לחוק רשות השידור ,התשכ"ה ,1965-וסעיף 6כ(א) לחוק התקשורת
(בזק ושידורים) ,התשמ"ב ,1982-כנוסחם בסעיפים  1ו– 2לחוק זה ,ביום כ"ג בטבת התשס"ח
( 1בינואר  ,)2008והם יעמדו בתוקפם עד ד' בטבת התשס"ט ( 31בדצמבר .)2008

"הפקות בעבור בעל
רישיון כללי לשידורי
כבלים

44ג 	.1הרשות רשאית להפיק בעבור בעל רישיון כללי לשידורי
כבלים ,כהגדרתו בסעיף 6א לחוק התקשורת (בזק
ושידורים) ,התשמ"ב ,21982-חדשות מקומיות ותכניות
בענייני היום ,תמורת תשלום ,בהתאם להוראות סעיף
6כ(א) לחוק האמור ,ובלבד שהמישדרים האמורים ,כולם
או חלקם ,ישודרו גם במסגרת שידוריה; מישדרים לפי
סעיף זה לא ייחשבו להפקה מקומית לעניין חוק זה".

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
*

1
2
3
4
5
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אריאל אטיאס
שר התקשורת

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ז בכסלו התשס"ח ( 27בנובמבר  ;)2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,173 -מיום כ"ו בתשרי התשס"ח ( 8באוקטובר  ,)2007עמ' .4
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;106התשס"ו ,עמ' .323
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .218
ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשס"ז ,עמ' .457
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .106
ס"ח התשס"ז ,עמ' .26
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