חוק שירות ביטחון (תיקון מס'  7והוראת שעה) (שירות במשטרה
ושירות מוכר) (תיקון מס'  ,)9התשס"ח*2008-
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בחוק שירות ביטחון (תיקון מס'  7והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר),
התשנ"ה1995- ,1בסעיף  ,6ברישה ,במקום "כ"ז בסיוון התשס"ח ( 30ביוני  ")2008יבוא
"ד' בטבת התשס"ט ( 31בדצמבר .")2008

תחילה

.2

תחילתו של חוק זה ביום כ"ח בסיוון התשס"ח ( 1ביולי .)2008
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה
*

אהוד ברק
שר הביטחון
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ה בתמוז התשס"ח ( 28ביולי  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,394 -מיום כ"ז בסיוון התשס"ח ( 30ביוני  ,)2008עמ' .636
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;440התשס"ח ,עמ' .157

1

חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר)
(תיקון מס'  ,)2התשס"ח*2008-
תיקון סעיף 1

.1

בחוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) ,התשס"ה-
2005 ,1בסעיף  ,1ברישה ,במקום "עד יום כ"ז בסיוון התשס"ח ( 30ביוני  ")2008יבוא "עד
יום ד' בטבת התשס"ט ( 31בדצמבר .")2008

תחילה

.2

תחילתו של חוק זה ביום כ"ח בסיוון התשס"ח ( 1ביולי .)2008
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה

*
1

אהוד ברק
שר הביטחון
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ה בתמוז התשס"ח ( 28ביולי  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,394 -מיום כ"ז בסיוון התשס"ח ( 30ביוני  ,)2008עמ' .637
ס"ח התשס"ה ,עמ'  ;138התשס"ח ,עמ' .496

חוק כרטיסי חיוב (תיקון מס'  ,)4התשס"ח*2008-
תיקון סעיף 5

.1

*
1
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בחוק כרטיסי חיוב ,התשמ"ו1986-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף (5ד) ,בפסקה (,)1
אחרי "למטרת שמירה בלבד" יבוא "ואולם הלקוח לא יהיה אחראי לשימוש לרעה
שנעשה אחרי שכרטיס החיוב שנמסר לאדם אחר ,אבד לאותו אדם או נגנב ממנו;".

התקבל בכנסת ביום כ"ו בתמוז התשס"ח ( 29ביולי  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,294 -מיום י"ט באייר התשס"ז ( 7במאי  ,)2007עמ' .576
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;187התשנ"ח ,עמ' .328
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בסעיף  6לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א) ,במקום "משלושים ימים" יבוא "מעשרה ימי עסקים";

()2

בסעיף קטן (ג) ,במקום "חמישה עשר ימים" יבוא "עשרה ימי עסקים".

בסעיף 6א(ב) לחוק העיקרי ,במקום "מ– 30ימים" יבוא "מעשרה ימי עסקים".
בסעיף (9ב) לחוק העיקרי ,במקום "חמישה עשר ימים" יבוא "עשרה ימי עסקים".
בסעיף  10לחוק העיקרי -
()1

במקום כותרת השוליים יבוא "הפסקת תשלום בשל אי–הספקה";

()2

במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) הודיע לקוח למנפיק ,בכתב ,לגבי עסקה שנעשתה בינו לבין ספק באמצעות
כרטיס אשראי ,כי מתקיימים שניים אלה ,יפסיק המנפיק לחייב את הלקוח בשל
אותה עסקה ,במועד קבלת ההודעה:
( )1הנכס שנרכש בעסקה לא סופק אף שחלף מועד ההספקה שעליו
הוסכם בין הלקוח לבין הספק ,ואם מועד ההספקה כאמור טרם חלף -
הספק הפסיק ,דרך קבע ,לספק נכסים מסוגו של הנכס שנרכש בעסקה;
()2

הלקוח ביטל את העסקה.

(א )1המנפיק לא יהיה אחראי לנזק אם פעל בתום לב ובלא התרשלות על פי
הודעת הלקוח כאמור בסעיף קטן (א).
(א )2לעניין סעיף זה אין נפקא מינה מי נתן את האשראי ללקוח לצורך ביצוע
העסקה; ואולם הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עסקה בתשלום אחד ,שהספק
קיבל את מלוא תמורתה טרם הודעת הלקוח כאמור באותו סעיף קטן ,ומי שנתן
לספק אשראי בשל אותה עסקה אינו יכול להיפרע מהספק בדרך של קיזוז;".
( )3בסעיף קטן (ג) ,במקום "סופק ללקוח" יבוא "סופק ללקוח במועד ההספקה שסוכם,
שהספק לא הפסיק ,דרך קבע ,לספק נכסים מסוגו של הנכס שנרכש בעסקה.",
אחרי סעיף  10לחוק העיקרי יבוא:
"הפסקת תשלום
10א( .א) בלי לגרוע מהוראות סעיף  ,10הובא לידיעת מנפיק כי
בשל חדלות פירעון
נעשתה עסקה בין ספק לבין לקוח באמצעות כרטיס אשראי
וכי הוגשה לבית משפט בקשה למתן צו לכינוס נכסים ,צו
פירוק או צו פשיטת רגל ,נגד הספק ,וכן הומצאה לו בקשת
הצו האמור ,יפסיק המנפיק לזכות את הספק בשל אותה
עסקה החל במועד שבו נודע לו על הגשת הבקשה עד למועד
ההחלטה בה (בסעיף זה  -תקופת הפסקת הזיכוי); ניתן צו
כאמור ,ישיב המנפיק ללקוח ,בהקדם האפשרי אך לא יאוחר
מעשרה ימי עסקים מיום מתן הצו ,את התשלומים שגבה
ממנו בשל אותה עסקה במהלך תקופת הפסקת הזיכוי.

(ב) בית משפט הדן בבקשה למתן צו כאמור בסעיף קטן (א),
רשאי לקבוע כי המנפיק יחזור ויזכה את הספק בשל אותה
עסקה ,אם שוכנע שהנכס שנרכש בעסקה סופק ללקוח או כי
אין במתן צו כאמור כדי לפגוע בלקוח; בית המשפט רשאי
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לשמוע לעניין זה את עמדתו של הממונה על הגנת הצרכן
והסחר ההוגן ,כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א-
1981.2
(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המנפיק
לחזור ולזכות את הספק בשל אותה עסקה ,אם נוכח שהנכס
שנרכש בעסקה סופק ללקוח; המנפיק ימסור ללקוח הודעה
המפרטת את הנימוקים לזיכוי הספק ,לפחות חמישה עשר
ימים לפני הזיכוי בפועל ,וימסור ללקוח ,לפי דרישתו ,עותקי
מסמכים שבידו לעניין זה.
(ד)

לעניין סעיף זה יחולו הוראות סעיף (10א.)2

(ה) הוראות סעיף זה יחולו על המנפיק ,גם כלפי אדם אחר
שאינו הספק שהתקשר בעסקה עם הלקוח ,אם אותו אדם
הציג למנפיק את המסמך המעיד על העסקה באמצעות
כרטיס אשראי.
הפסקת תשלום
באמצעות הרשאה
לחיוב חשבון
בכרטיס חיוב
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תחילה
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תיקון סעיף 11

10ב .הורה לקוח למנפיק להפסיק חיוב בעסקה ,שהספק דיווח
למנפיק לגביה ,בעת עשייתה ,כי התשלום בעבורה נגבה
באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בכרטיס חיוב ,יפסיק המנפיק
לחייב את הלקוח".

בסעיף  11לחוק העיקרי ,במקום "סעיף  "10יבוא "סעיפים  10עד 10ב".
בסעיף  12לחוק העיקרי ,אחרי "או נציגו" יבוא "פירוט של העסקאות שלגביהן נעשה
שימוש לרעה כהגדרתו בסעיף .",5
בסעיף  15לחוק העיקרי -
( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "מנפיק לא ישלח ולא ימסור" יבוא "מנפיק לא ימסור";
()2

בסעיף קטן (ג) ,המילים "נשלח או"  -יימחקו.

תחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום פרסומו.
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה
2

דניאל פרידמן
שר המשפטים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

ס"ח התשמ"א ,עמ' .248

חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות) ,התשס"ח*2008-
הגדרות

.1

בחוק זה -
"מבטח"  -כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א1981-;1

*
1
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התקבל בכנסת ביום כ"ו בתמוז התשס"ח ( 29ביולי  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,210 -מיום כ' באדר א' התשס"ח ( 26בפברואר  ,)2008עמ' .207
ס"ח התשמ"א ,עמ' .208
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