רשומות
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חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'  ,)125התשע"ט40 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2018-
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס'  ,)38התשע"ט40 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2018-
תיקונים עקיפים:
חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז - 1967-מס' 62
חוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ"ה - 1995-מס' 20
פקודת המסים (גבייה)  -מס' 11
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים) (תיקון מס'  ,)15התשע"ט43 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2018-
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס'  54והוראת שעה) ,התשע"ט44 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸2018-
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חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'  ,)125התשע"ט*2018-
תיקון סעיף 64ב

.1

בפקודת התעבורה ,1בסעיף 64ב -
( )1בסעיף קטן (א) ,בהגדרה "שיכור" ,בפסקה ( ,)3במקום "שר התחבורה" יבוא "השר"
ובסופה יבוא "וחזקה שריכוז זה היה בגופו בשלוש השעות שקדמו לנטילת דגימות
הנשיפה ,השתן או הדם ,כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר;";
()2

אחרי סעיף קטן (א )2יבוא:
"(א )1( )3שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב לתת לו דגימת
רוק מפיו לשם בדיקה אם מצוי בגופו סם מסוכן ,באמצעות ערכה שאושרה
לשם כך בידי השר ,בהסכמת שר הבריאות ,בהודעה ברשומות (בסעיף זה
 דגימת רוק); שוטר רשאי לדרוש מתן דגימה לפי סעיף קטן זה אף בהעדרחשד כי נעברה עבירה לפי פקודה זו.
( )2תוצאת דגימת רוק המעידה כי בגופו של הנבדק מצוי סם מסוכן ,יש
בה כדי לבסס חשד סביר כאמור בסעיף קטן (ב).
( )3תוצאת דגימת רוק שאינה מעידה כי בגופו של הנבדק מצוי סם
מסוכן ,אין בה כדי לגרוע מסמכותו של שוטר לדרוש מנוהג רכב או מממונה
על הרכב לתת לו דגימת שתן או דגימת דם ,ובלבד שחשד סביר כאמור
בסעיף קטן (ב) עלה או התגבש במהלך ביצוע דגימת הרוק או לאחריה.
( )4לא יורשע אדם בעבירה לפי סעיף  )3(62על סמך תוצאת דגימת רוק
בלבד".
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה
*
1

י ש ר אל כ ץ
שר התחבורה והבטיחות
בדרכים

יו ל י יואל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ז בחשוון התשע"ט ( 5בנובמבר  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,826 -מיום כ' בטבת התשע"ד ( 23בדצמבר  ,)2013עמ' .188
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;173ס"ח התשע"ח ,עמ' .748

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' ,)38
התשע"ט*2018-
הוספת סעיף 108ב

.1

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א1981-( 1להלן  -החוק העיקרי),
אחרי סעיף 108א יבוא:
"מתן הודעה בדבר
רכב מעוקל שנגנב
או שנקבע כרכב
באובדן

*
1

40

108ב( .א) נודע למבטח כי רכב מבוטח שהוא רכב מעוקל נגנב
או נקבע כרכב באובדן ולמבוטח יש זכות לתגמולים ,ישלח
לגורם המעקל הודעה על שינוי מצב הרכב ועל זכות החייב

התקבל בכנסת ביום כ"ז בחשוון התשע"ט ( 5בנובמבר  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,801 -מיום כ"ז בתמוז התשע"ח ( 10ביולי  ,)2018עמ' .262
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;208התשע"ח ,עמ' .880
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נודעמהמועד שבו נודע
שבוימים
מהמועד 100
המבטח בתוך
אצל ימים
בתוך 100
לתגמולים
לתגמולים אצל המבטח
לו הדבר.
לו הדבר.
(ב)

בסעיף זה ( -ב)

בסעיף זה -

העניין :מאלה ,לפי העניין:
לפי  -אחד
מעקל"
מאלה,
"גורם
"גורם מעקל"   -אחד
()1

מערכת ההוצאה לפועל;
ההוצאה לפועל;
()1
מערכת

()2

קנסות ,אגרות והוצאות;
והוצאות;
לגביית
אגרות
המרכז
המרכז לגביית()2קנסות,

מכוח פקודת המסים
המסים
על רכב
פקודת
מכוחעיקול
שהטיל
גורםרכב
עיקול על
( )3גורם שהטיל ()3
(גבייה);2
(גבייה);2
באובדן"  -כל אחד מאלה:
אחד מאלה:
"רכב באובדן"  -כל"רכב
בחוק הגבלת השימוש
השימוש
כהגדרתו
הגבלת
בחוקגמור
באובדן
כהגדרתו
גמור רכב
( )1רכב באובדן ()1
משומשים (מניעת גניבות),
רכבגניבות),
(מניעת
בחלקי
משומשים
רכבפעולות
ורישום
ורישום פעולות בחלקי
התשנ"ח1998- ;3התשנ"ח1998-;3
כהגדרתו בהוראות לפי
בהוראות לפי
גמור להלכה
כהגדרתו
להלכהבאובדן
גמור רכב
( )2רכב באובדן ()2
סעיף ;38
סעיף ;38
שלרכוש ונזקי רכוש של
נזקי
רכוש
בביטוח
שבוטחונזקי
נזקי רכוש
בביטוחרכב
מבוטח" -
שבוטח
"רכב מבוטח"  -רכב"רכב
בהוראות לפי סעיף ;38
סעיף ;38
כמשמעותו
בהוראות לפי
כמשמעותו שלישי
צד
צד שלישי
עיקול לפי חוק ההוצאה
ההוצאה
עליו
שהוטלחוק
עיקול לפי
עליו -רכב
מעוקל"
שהוטל
"רכב
"רכב מעוקל"  -רכב
המרכז לגביית קנסות,
קנסות,
לגבייתחוק
התשכ"ז1967-,4
לפועל,חוק המרכז
לפועל ,התשכ"ז1967-,4
המסים או פקודת המסים
התשנ"ה1995-,5
והוצאות,או פקודת
התשנ"ה1995-,5
אגרות והוצאות ,אגרות
(גבייה)".
(גבייה)".
תיקון חוק
תיקון חוק
אחרי סעיף 21א יבוא:
יבוא:
התשכ"ז1967-,6
אחרי סעיף 21א
לפועל,
התשכ"ז1967-,6
בחוק ההוצאה
ההוצאה לפועל,
בחוק
.2
.2
ההוצאה לפועל
ההוצאה לפועל
שנגנב
מעוקל
"רכב
שנגנב
מעוקל
"רכב
ממבטח על
הודעה
ממבטח
ההוצאה
מערכתהודעה
קיבלה לפועל
(א) ההוצאה
מערכת
21ב( .א) קיבלה 21ב.
מס' 62
לפועלעל -
 מס' 62או שנקבע כרכב
או שנקבע כרכב
108ב לחוק הפיקוח על
הפיקוח על
לפי סעיף
לחוק
מעוקל
רכב108ב
סעיף
לפישל
מצבו
מעוקל
באובדןשינוי מצבו של רכבשינוי
באובדן

לפועל לזוכה שהטיל
שהטיל
ההוצאה
לזוכה
מערכת
מנהללפועל
ההוצאה
מערכתיודיע
הביטוח,
הביטוח ,יודיע מנהל
החייב לתגמולים אצל
זכותאצל
לתגמולים
השינוי ועל
עלהחייב
זכות
הרכב
עלועל
השינוי
עיקול על הרכב עלעיקול
 30ימים מיום קבלת
קבלת
בתוך
מיום
המבטח,
 30ימים
פרטי
בתוך
לרבות
המבטח,
המבטח,
המבטח ,לרבות פרטי
ההודעה מהמבטח.ההודעה מהמבטח.

חלף רכב שנגנב או
שהם או
תגמוליםשנגנב
למימושחלף רכב
תגמולים שהם
למימוש בהליך
(ב)
(ב) בהליך
כאמור בסעיף קטן (א),
קטן (א),
עיקול
בסעיף
עליהם
כאמור
שהוטל
עיקול
באובדן
רכבעליהם
רכב באובדן שהוטל
שהיהדומים לאלה שהיה
שיקולים
לפועללאלה
ההוצאהדומים
רשםשיקולים
לפועל
ישקול
ישקול רשם ההוצאה
בשינויים המחויבים;
המחויבים;
בשינויים שעוקל,
למימוש רכב
שעוקל,
בהליך
שוקלרכב
שוקל בהליך למימוש
התגמולים כפוף להעברת
מימושלהעברת
התגמולים כפוף
מימוש באמצעות
פירעון החוב
פירעון החוב באמצעות
מטעם החייב להעברת
להעברת
ייפוי כוח
החייב
מטעם פי
למבטח על
ייפוי כוח
פיברכב
הבעלות
הבעלות ברכב למבטח על
שיורה כאמור לרשות
לרשות
הרשם
כאמור
צו של
שיורה
הרשםעל פי
ברכב או
הבעלות של
הבעלות ברכב או על פי צו
חריגות המצדיקות אחרת
נסיבות אחרת
המצדיקות
התקיימו
חריגות
נסיבות כן
התקיימואלא אם
הרישוי אלא אם כן הרישוי
ומטעמים שיירשמו .ומטעמים שיירשמו .

2
3
4
5
6

חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' (ע) ( ,1374א) .1399
ס"ח התשנ"ח ,עמ' .290
ס"ח התשכ"ז ,עמ' .116
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .170
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"ח ,עמ' .871
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(ג) חלפו  90ימים מיום שהתקבלה הודעה לפי סעיף 108ב
לחוק הפיקוח על הביטוח ,יבטל מנהל מערכת ההוצאה לפועל
את העיקול שהוטל על הרכב ,ויודיע על כך לרשות הרישוי
ולצדדים הנוגעים בדבר.
(ד) בסעיף זה -
"חוק הפיקוח על הביטוח"  -חוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א1981-;7
"מבטח"  -כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;
"רכב באובדן"  -כהגדרתו בסעיף 108ב לחוק הפיקוח על
הביטוח".
תיקון חוק המרכז
לגביית קנסות,
אגרות והוצאות -
מס' 20

.3

תיקון פקודת
המסים (גבייה) -
מס' 11

.4

בחוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ"ה1995- ,8בסעיף  ,3אחרי סעיף
קטן (ו) יבוא:
"(ז) קיבלה רשות האכיפה והגבייה הודעה ממבטח על שינוי מצבו של רכב מעוקל
לפי סעיף 108ב לחוק הפיקוח על הביטוח ,רשאי מנהל המרכז להטיל עיקול בידי צד
שלישי על זכות החייב לתגמולים אצל המבטח.
(ח) בהליך למימוש תגמולים שהם חלף רכב שנגנב או רכב באובדן שהוטל עליהם
עיקול כאמור בסעיף קטן (ז) ,ישקול מנהל המרכז שיקולים דומים לאלה שהיה שוקל
בהליך למימוש רכב שעוקל ,בשינויים המחויבים; פירעון החוב באמצעות מימוש
התגמולים כפוף להעברת הבעלות ברכב למבטח על פי ייפוי כוח מטעם החייב להעברת
הבעלות ברכב או על פי צו של הרשם לענייני המרכז שיורה כאמור לרשות הרישוי
אלא אם כן התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות אחרת ומטעמים שיירשמו.
(ט) חלפו  60ימים מיום שהתקבלה הודעה לפי סעיף 108ב לחוק הפיקוח על הביטוח,
יבטל מנהל המרכז את העיקול ,ויודיע על כך לרשות הרישוי ולצדדים הנוגעים בדבר.
(י)

בסעיף זה -

"חוק הפיקוח על הביטוח"  -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א-
1981;9
"מבטח"  -כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;
"רכב באובדן"  -כהגדרתו בסעיף 108ב לחוק הפיקוח על הביטוח".
בפקודת המסים (גבייה) ,10בסעיף 12א ,האמור בו יסומן "(א)" ,ואחריו יבוא:
"(ב) קיבל גורם שהטיל עיקול על רכב מכוח פקודה זו הודעה ממבטח על שינוי מצבו
של רכב מעוקל לפי סעיף 108ב לחוק הפיקוח על הביטוח ,רשאי פקיד הגבייה להטיל
עיקול בידי צד שלישי על זכות החייב לתגמולים אצל המבטח.
(ג) בהליך למימוש תגמולים שהם חלף רכב שנגנב או רכב באובדן שהוטל עליהם
עיקול כאמור בסעיף קטן (ב) ,ישקול פקיד הגבייה שיקולים דומים לאלה שהיה שוקל
בהליך למימוש רכב שעוקל ,בשינויים המחויבים; פירעון החוב באמצעות מימוש
התגמולים כפוף להעברת הבעלות ברכב למבטח על פי ייפוי כוח מטעם החייב להעברת

7
8
9
10
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ס"ח התשמ"א ,עמ' .208
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;170התשע"ח ,עמ' .684
ס"ח התשמ"א ,עמ' .208
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' (ע) ( ,1374א)  ;1399ס"ח התשע"ח ,עמ' .214
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אלא אם כן התקיימו
התקיימו
כןהרישוי
לרשות
אלא אם
כאמור
הרישוי
שיורה
לרשות
שיפוטי
כאמור
שיורהפי צו
שיפוטיאו על
הבעלות ברכב
הבעלות ברכב או על פי צו
שיירשמו.ומטעמים שיירשמו.
המצדיקות אחרת
חריגותומטעמים
המצדיקות אחרת
נסיבות
נסיבות חריגות
הביטוח,הפיקוח על הביטוח,
108ב לחוק
הפיקוח על
לפי סעיף
לחוק
הודעה
שהתקבלה108ב
הודעה לפי סעיף
ימים מיום
שהתקבלה
מיוםחלפו 60
(ד) חלפו  60ימים(ד)
ולצדדים הנוגעים בדבר.
הרישוי בדבר.
לרשותהנוגעים
ולצדדים
הרישוי כך
ויודיע על
לרשות
העיקול,
על כך
ויודיעאת
העיקול,הגבייה
יבטל פקיד
יבטל פקיד הגבייה את
(ה) בסעיף זה ( -ה) בסעיף זה -
התשמ"א(-ביטוח) ,התשמ"א-
שירותים פיננסיים
פיננסיים (ביטוח),
הפיקוח על
שירותים
על  -חוק
הביטוח"
הפיקוח
חוקעל
הפיקוח
הביטוח" -
"חוק הפיקוח על "חוק
1981;11
1981;11
הביטוח;הפיקוח על הביטוח;
כהגדרתו בחוק
הפיקוח על
"מבטח" -
"מבטח"  -כהגדרתו בחוק
הפיקוח על הביטוח".
הביטוח".
108ב לחוק
הפיקוח על
כהגדרתו בסעיף
108ב לחוק
בסעיף -
כהגדרתובאובדן"
"רכב באובדן" " -רכב
תחילה
(להלן  -יום התחילה) .
התחילה) .
יוםפרסומו
מיום
(להלן -
חודשים
פרסומו
שלושה
חודשיםזהמיום
שלושהשל חוק
חוק זהתחילתו
תחילה תחילתו של .5
.5
הוראות מעבר
מעברלחוק
הוראות108ב
האמורים בסעיף
108ב לחוק
התנאים
בו בסעיף
האמורים
שהתקיימו
התנאים
לגבי רכב
שהתקיימו בו
רכב יחולו גם
חוק זה
לגבי
הוראות
זה יחולו גם
הוראות חוק .6
.6
הסעיף האמור ,יימנו 100
יימנו 100
ההודעהר,לפי
הסעיף האמו
חובת מתן
ההודעה לפי
מתן ולעניין
התחילה,
יוםחובת
ולעניין
התחילה ,ערב
העיקרי ערב יום העיקרי
למסירתה מיום התחילה.
התחילה.
הימים
הימים למסירתה מיום

ה וש ה כ ח ל ו ן
ב נימ י ן נ ת ני ה ו ב נימ י ן נ ת ני מ
ראש הממשלה ראש הממשלה שר האוצר

משה כחלון
שר האוצר

ר א וב ן ר יב ל י ן ר א וב ן ר יו
יב ל י ן יואל א ד ל שיוטלייי ןיואל א ד ל ש ט י י ן
נשיא המדינה
נשיא המדינהיושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת
11

ס"ח התשמ"א ,עמ' .208

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים) (תיקון מס' ,)15
התשע"ט*2018-
בסעיףסעיף 48
התשנ"ו1996- ,1תיקון
תיקון סעיף
(48א)(,)10
(48א)(,)10

בסעיף
מעצרים),
התשנ"ו1996-,1
מעצרים),אכיפה  -
הפלילי( -סמכויות
הדיןאכיפה
(סמכויות
בחוק סדר
הדין הפלילי
בחוק48סדר .1
.1
ובסופו יבוא "התנה בית
"התנה בית
במוסד,",
עבודהיבוא
איסורובסופו
במוסד,",
"ובכלל זה
יבוא עבודה
"בעבירה",איסור
אחרי"ובכלל זה
אחרי "בעבירה ",יבוא
למשוחרר אישור משטרה;
לתתמשטרה;
אישור
למשוחררשלא
במוסד ,יורה
עבודהלתת
יורה שלא
באיסור
במוסד,
השחרור
עבודה
באיסוראת
המשפט
המשפט את השחרור
לעניין זה -
לעניין זה -
מסוימים ,במוסדות מסוימים,
עברייני מין
במוסדות
העסקה של
עברייני מין
שללמניעת
בחוק
העסקה
כהגדרתם
למניעת
ו"עבודה" -
כהגדרתם בחוק
"מוסד" ו"עבודה" "-מוסד"
התשס"א2001- ;2התשס"א2001-;2

בסעיף  3לחוק האמור;".
האמור;".
כמשמעותו
בסעיף  3לחוק
משטרה" -
כמשמעותו
"אישור משטרה" "-אישור
ב נימ י ן נ ת ני ה ו ב נימ י ן נ ת ני ה
איו י לת ש ק ד
ראש הממשלה ראש הממשלה
שרת המשפטים

אי י לת ש ק ד
שרת המשפטים

יוטלייי ןיואל א ד ל ש ט י י ן
ר א וב ן ר יב ל י ן ר א וב ן ר יב
יו ל י ן יואל א ד ל ש
נשיא המדינהיושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת
נשיא המדינה
*
1
2

התקבל בכנסת ביום כ"ז בחשוון התשע"ט ( 5בנובמבר  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,794 -מיום י"ט בתמוז התשע"ח ( 2ביולי  ,)2018עמ' .218
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;338התשע"ח ,עמ' .824
ס"ח התשס"א ,עמ' .509
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