ותחולה
תחילה ותחולה
רוכשי
תחילה של
רוכשיהשקעות
(הבטחת
(דירות) של
השקעות
המכר
(הבטחת
של חוק
(דירות)
תחילתו
ביוםהמכר
חוקשלזהחוק
תחילתו
תחילתו של
חוק זה ביום
תחילתו של .7
.7
שנכרתו ביום התחילה
התחילה
חוזי מכר
עלביום
שנכרתו
והוא יחול
חוזי מכר
התשס"ח2008-,4
מס'2,)4,4והוא יחול על
התשס"ח008-
דירות) (תיקון
דירות) (תיקון מס' ,)4
ואילך.
ואילך.

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
4

זאב בוים
שר הבינוי והשיכון

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת
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חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת
גניבות) (תיקון מס'  - 4הוראת שעה) ,התשס"ח*2008-
חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת
שעה),
רכבהוראת
בחלקי- 4
(תיקון מס'
התשס"ח *2008-סעיף 1
(מניעת גניבות) ,תיקון
משומשים
גניבות) פעולות
בחוק הגבלת השימוש ורישום
.1
התשנ"ח1998-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף  ,1בהגדרה "חלק" ,אחרי "בתוספת"
תיקון סעיף 1
"הראשונה" .בחוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות),
.1
יבוא
1
התשנ"ח1998- (להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף  ,1בהגדרה "חלק" ,אחרי "בתוספת"
תיקון סעיף 10
בסעיף  10לחוק העיקרי -
.2
יבוא "הראשונה".
סעיף 10בסעיף קטן (א) ,אחרי פסקה ( )5יבוא:
תיקון ()1
בסעיף  10לחוק העיקרי -
.2
"( )6מוסר רכב לתיקון בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית ,בניגוד להוראות
( )1בסעיף קטן (א) ,אחרי פסקה ( )5יבוא:
סעיף 18א(ב ;)1()1ואולם לעניין הוראות הסעיף האמור ,תהיה זו הגנה למי שמסר
הפלסטינית ,בניגוד להוראות
האזרחית
האחריות
לתיקון בשטחי
מוסר רכב
רכב לתיקון בשטחי"()6
נסיעתו בהם
יוכיח כי
הפלסטינית ,אם
האזרחית
האחריות
הוראות הסעיף האמור ,תהיה זו הגנה למי שמסר
לעניין
ואולם
18א(ב;)1()1
סעיף
לא היתה למטרת תיקון הרכב ,וכי התקיים אחד מאלה:
רכב לתיקון בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית ,אם יוכיח כי נסיעתו בהם
(א) לא ניתן היה להמשיך את הנסיעה ברכב בלא תיקונו;
לא היתה למטרת תיקון הרכב ,וכי התקיים אחד מאלה:
(ב) בהמשך הנסיעה ברכב היה כדי לסכן עוברי דרך;
(א) לא ניתן היה להמשיך את הנסיעה ברכב בלא תיקונו;
( )7מעביר רכב באמצעות רכב אחר כדי לתקנו בשטחי האחריות האזרחית
(ב) בהמשך הנסיעה ברכב היה כדי לסכן עוברי דרך;
הפלסטינית בניגוד להוראות סעיף 18א(ב;".)2()1
( )7מעביר רכב באמצעות רכב אחר כדי לתקנו בשטחי האחריות האזרחית
( )2אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
הפלסטינית בניגוד להוראות סעיף 18א(ב;".)2()1
"(א )1לעניין סעיף קטן (א) ,הואשם אדם בעבירה לפי סעיף קטן (א)( ,)5לא
( )2אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
יואשם ,בשל אותו מעשה ,גם בעבירה לפי סעיף קטן (א)( )6או (;".)7
"(א )1לעניין סעיף קטן (א) ,הואשם אדם בעבירה לפי סעיף קטן (א)( ,)5לא
( )3אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
יואשם ,בשל אותו מעשה ,גם בעבירה לפי סעיף קטן (א)( )6או (;".)7
"(ה) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף קטן (א)( ,)7רשאי בית המשפט ,נוסף על
( )3אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
כל עונש אחר ,לפסול אותו מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תעלה
"(ה) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף קטן (א)( ,)7רשאי בית המשפט ,נוסף על
על  90ימים".
כל עונש אחר ,לפסול אותו מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תעלה
תיקון סעיף 17א
בסעיף 17א לחוק העיקרי -
.3
על  90ימים".
יבוא "התוספות";
"התוספת"
בכותרת השוליים,
תיקון ()1
סעיף 17א
העיקרי -
במקוםלחוק
בסעיף 17א
.3
( )2האמור בו יסומן "(א)" ובו ,אחרי "התוספת" יבוא "הראשונה";
( )1בכותרת השוליים ,במקום "התוספת" יבוא "התוספות";
()2
*
1

האמור בו יסומן "(א)" ובו ,אחרי "התוספת" יבוא "הראשונה";

התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשס"ח ( 31במרס  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,206 -מיום ו' באדר א' התשס"ח ( 12בפברואר  ,)2008עמ' .182
ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;290התשס"ה ,עמ' .710
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()3

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(ב) תוקנה הפקודה לאחר תחילתו של חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות
בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (תיקון מס'  - 4הוראת שעה) ,התשס"ח-
 ,2008רשאי השר ,בצו ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,לשנות את
התוספת השניה לצורך החלת תיקון כאמור על איסור שימוש ברכב ,בשינויים
המחויבים".

תיקון סעיף 18א

.4

תיקון כותרת
התוספת

.5

בתוספת לחוק העיקרי ,בסופה יבוא "ראשונה".

הוספת תוספת שניה

.6

אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:

בסעיף 18א לחוק העיקרי -
( )1בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "ואיסור תיקון רכב בשטחי האחריות האזרחית
הפלסטינית";
()2

בסעיף קטן (א) ,אחרי ההגדרה "רכב" יבוא:
""תיקון רכב"  -תיקון או טיפול מכני ,חשמלי או אלקטרוני שבוצע ברכב ,לרבות
פחחות וצביעה וכן תיקון מערכת מיזוג אוויר או טיפול בה;".

()3

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב)1( )1

לא ימסור אדם רכב לתיקון בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית.

( )2לא יעביר אדם רכב באמצעות רכב אחר כדי לתקנו בשטחי האחריות
האזרחית הפלסטינית.
(ב )2היה לשוטר יסוד להניח כי אדם עבר עבירה לפי סעיף קטן (ב ,)1רשאי הוא
לדרוש מאותו אדם להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רישיון
הרכב ,והוראות סעיף (47ג)( ,ד) ו–(ו) לפקודה יחולו ,בשינויים המחויבים; היה
לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד אותו אדם ,רשאי הוא למסור
לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה וליטול את רישיון הרכב שלו
לתקופות המפורטות להלן:
( )1אם הרכב הועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית באמצעות
רכב אחר  -לתקופה של עד  30ימים ברכב וברכב שבאמצעותו הועבר
כאמור ,ואם במהלך שלוש השנים האחרונות נמסרה הודעת איסור שימוש
לפי פסקה זו  -לתקופה של עד  60ימים;
( )2אם הרכב הועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית שלא
באמצעות רכב אחר  -לתקופה של עד שבעה ימים.
(ב )3בהודעה כאמור בסעיף קטן (ב )2תצוין הסיבה לאיסור השימוש ברכב
ולנטילת רישיון הרכב.
(ב )4על איסור שימוש ברכב לפי סעיף זה יחולו הוראות הפקודה כמפורט
בתוספת השניה".

"תוספת שניה
(סעיף 18א(ב - )4תחולת סעיפים מהפקודה)
על איסור שימוש ברכב יחולו הוראות לפי סעיפים 57א(ב)( )2ו–( )3ו–(ג) עד (ו)57 ,ב עד
57ז ,בשינויים המחויבים ,ובשינויים אלה:

428

ספר החוקים  ,2146א' בניסן התשס"ח6.4.2008 ,

תעבורה" בעבירות תעבורה"
המוסמך לדון
בעבירות
המשפט,
"מביתלדון
המוסמך
במקום
המשפט,
"מבית 57ב,
לעניין סעיף
57ב ,במקום
( )1לעניין סעיף ()1
בסעיף 57א(א)" יבוא
כאמוריבוא
57א(א)"
"העבירה
ובמקום בסעיף
"העבירה כאמור
משפט השלום"
"מביתובמקום
השלום"
יבוא "מבית משפטיבוא
ורישום פעולות בחלקי
בחלקי
השימוש
הגבלתפעולות
לחוקורישום
השימוש
18א(ב)1
הגבלת
בסעיף
לחוק
כאמור
18א(ב)1
"עבירות
"עבירות כאמור בסעיף
חוק מניעת גניבות)";
גניבות)";
מניעת(להלן -
התשנ"ח1998-
(להלן  -חוק
גניבות),
התשנ"ח1998-
משומשים (מניעת
רכב גניבות),
רכב משומשים (מניעת
בתוספת השביעית" יבוא
השביעית" יבוא
העבירות המנויות
"מןבתוספת
המנויות
העבירותבמקום
סעיף 57ג(א),
במקום "מן
57ג(א),לעניין
( )2לעניין סעיף ()2
לחוק מניעת גניבות";
גניבות";
18א(ב)1
מניעת
לחוקסעיף
"לפי סעיף 18א(ב" )1לפי
תעבורה"בעבירות תעבורה"
המוסמך לדון
בעבירות
המשפט
"בית לדון
המוסמך
במקום
המשפט
סעיף 57ד,
לעניין "בית
()3ד ,במקום
( )3לעניין סעיף 57
"בית משפט השלום"".
השלום"".
יבוא "בית משפט יבוא
הפנים,שעה
לביטחון הוראת
בהסכמת
בהסכמת
השר
הפנים,
ואולם
לביטחון
תחילתו;
השר
מיום
ואולם
שנתיים
תחילתו;
בתוקפו
יעמודמיום
שנתיים
חוק זה
יעמוד .בתוקפו
שעהזה
הוראת חוק
7
.7
הכנסת ,רשאי להאריך
להאריך
הכלכלה של
הכנסת ,רשאי
של ועדת
ובאישור
הכלכלה
בדרכים
והבטיחותועדת
בדרכים ובאישור
התחבורה
והבטיחות
שר
שר התחבורה
תוקפו לשנתיים נוספות.
נוספות.
את תוקפו לשנתייםאת

שאול מופז
אהוד אולמרט
שאול מופז
אהוד אולמרט
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
ראש הממשלה
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
ראש הממשלה
דליה איציק
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת
יושבת ראש הכנסת

שמעון פרס
שמעון פרס
נשיא המדינה
נשיא המדינה

(תיקון מס' ,)39
חוק ושידורים)
חוק התקשורת (בזק
התשס"ח*2008-התשס"ח*2008-
ושידורים) (תיקון מס' ,)39
התקשורת (בזק
ושידורים),בסעיף - 12
התשמ"ב1982-,1
ושידורים),
התקשורת (בזק
בחוק
.1
12
תיקון סעיף
התשמ"ב1982- ,1בסעיף - 12
התקשורת (בזק
בחוק
.1
קטן (א;",)1
יבואסעיף
להוראות
(א),יבוא
יקבע"
להוראות סעיף קטן (א;",)1
"בכפוף
"בכפוףיקבע"
לפני "השר
"השרקטן
( )1בסעיף קטן (א))1(,לפניבסעיף

תיקון סעיף 12

()2

אחרי סעיף קטן
יבוא :סעיף קטן (א) יבוא:
(()2א) אחרי
בשלשל חשבון
במועד
רישיוןמנוי
שירות של
"(א )1( )1בעל רישיון
אי–פירעון במועד של חשבון
אי–פירעוןמנוי
בשלשירות של
שניתק
שניתק בעל
"(א)1( )1
הרישיון,
מבעל
שקיבל
שירות
בעד
בהם
חויב
שהמנוי
והחובות
התשלומים
התשלומים והחובות שהמנוי חויב בהם בעד שירות שקיבל מבעל הרישיון,
לתקופה
חירום
מוקד
אל
המנוי
של
שיחות
שירות
יגביל
או
יעכב
לא יפסיק,
לא יפסיק ,יעכב או יגביל שירות שיחות של המנוי אל מוקד חירום לתקופה
השירות.
ניתוק
ממועד
חודשיים
של
של חודשיים ממועד ניתוק השירות.
()2

()3

(- )1
בהוראות פסקה (- )1
פסקהאין
אין בהוראות ()2
העומד
הטלפון
בעד קו
תשלום
בעד קו הטלפון העומד
תשלום
לגבות
רישיון
לגבותמבעל
רישיוןלמנוע
מבעל כדי
(א) כדי למנוע (א)
פסקה;
באותה
האמורה
בתקופה
לרשות המנוי
לרשות המנוי בתקופה האמורה באותה פסקה;
הפסקה
רישיון
לגרוע לבקש
של מנוי
מבעל רישיון הפסקה
לבקש
מבעלמנוי
מזכותו של
מזכותוכדי
(ב) כדי לגרוע (ב)
בזק.
מוחלטת של שירותמוחלטת של שירות בזק.
 בסעיף קטן זה -בסעיף קטן זה()3

נייחים;
פנים–ארציים
שירותי בזק
כללי -למתן
רישיון
פנים–ארציים נייחים;
שירותי בזק
כללי למתן
בעל רישיון
רישיון"
"בעל רישיון"  -בעל"בעל
הפסקהבזק;
שירות"של -שירות
"ניתוק זמנית
"ניתוק שירות"  -הפסקה
זמנית של שירות בזק;
המוקד
רישיון
מנוי-של
מוקדמאת
שיחה
"שיחה אל מוקד חירום"
בעל רישיון אל המוקד
אלשל
מנוי
בעלמאת
שיחה
חירום"
"שיחה-אל
אש".
מכבי
ושל
אדום
דוד
מגן
של
המשטרה,
הטלפוני של
הטלפוני של המשטרה ,של מגן דוד אדום ושל מכבי אש".

*
1

התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשס"ח ( 31במרס  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,185 -מיום י"ח בכסלו התשס"ח ( 28בנובמבר  ,)2007עמ' .52
ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשס"ח ,עמ' .70
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