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 חוק הגנת זמנדבן(תיקון מם׳ 7), התשנ״ח-998ו*

ף .. 1״ ז בחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-ו98ו' (להלן - החוק העיקרי), במקום סעיף 4וג לחוק י ע ת ם פ ל ח  ה

 *וג״זהזספת י העי&רי יבוא:
 סעיפים 14 ז !.

ה . י י׳*סקתמכר 4וג, (א) בשיווק מרחוק חייב העוסק לגלות לצרכן פרטים אלה י 4 '  י
 3״־"י7״ לפחות:

 (ו) השם והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לארץ,

 (2) התבונות העיקריות של הנכס או של השירות:

 (5) מחיר הנכם או השירות ותנאי התשלום האפשריים:

 (4) מועד ודרך הספקת הנכם או השירות:

 (5) התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף:

 (6) פרטים בדבר אחריות לנכס:

זה בהתאם  (7) פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החו

 להוראות סעיף קטן(ג).

ת או  (ב) בעסקת מכר מרחוק יספק העוסק לצרכן בכתב, בעברי
עד הספקת הגבס או  בשפה שבה נעשתה הפניה לשיווק, לא יאוחר ממו

 השירות, מסמך הכולל פרטים אלה:

 (ו) הפרטים האמורים בסעיף קטן(אץו) ו־(2):

ם על י  (2) מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום החל
 העסקה:

 (ג) האופן שבו יכול הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקה
 בהתאם להוראות סעיף קטן(ג):

 (4) שם היצרן וארץ ייצור הנכם:

 (5) מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות:

 (6) תנאים נוספים החלים על העסקה.

 (ג) בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה -

ם מיום מי  (ו) בנכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר י
 קבלת הנכם או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים

 האמורים בסעיף קטן(ב), לפי המאוחר מביניהם:

ית העסקה, ם עשי ו  (2) בשירות - בתוך ארבעה עשר ימים מי
ם ימי נ  ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאי

.  מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן

 (ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של -

 (ו) טובין פםידים:

 נתקבל בכנסת ביומ כיו בתמוז התשנ־ח(20 ביולי 1998): הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק
 2710, מיום כ־ה באדר התשניח (23 במרס 1998), ענד 540 ובהצעות חוק »256, מיום ר בטבת התשנ־ז

 (16 בדצמבר 1996), עמי 87.
 ס־ח התשמ״א, עמי 248: התשנ־ח, עמי 182.
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 (2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד
 שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה,

 ממועד עשיית העסקה-,

 (3) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשניה-995ו2;

 (4) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

 (5) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן
 פתח את אריזתם המקורית.

 (ה) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע
 עסקאות של מכר מרחוק, שאינן מנויות בסעיף קטן(דx שהוראות סעיף זה,

 בולן או חלקן, לא יחולו עליהן.

 (ו) בסעיף זה -

 ״מחיר הנכס״ - מחירו הכולל של הנכס או של השירות, לרבות דמי
 ההובלה וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן:

 ״עסקת מכר מרחוק״ - התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות,
 כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות

 משותפת של הצדדים לעסקה:

 ״שיווק מרחוק״ - פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו,
 טלויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום
 קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר
 בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים

 האמורים.
ל 4וד. לענין הוראות סעיף 4וא(ג) ו־14ג(ג), ביטול בכתב יכול שייעשה גם ו 1 מ ך ב ר  ד

ל באמצעות פקסימיליה או תקשורת אלקטרונית.  בכתב ש

 תוצאות ביטול 4וה. (א) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 4וא(ג) או 4וג00 עקב פגם בנכס

ה נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, ? ס  ע

 לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 4וא(א) ו־(ב) או 14ג(א) ו־(ב) -

 (ו) יחזיר העוסק לצרכן בתוך 4ו ימים מיום קבלת ההודעה על
 הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן,
 יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן דמי

 ביטול כלשהם:

 (2) קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו
 לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכם ויודיע על כך לעוסק,
 והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית

 העסקה או החוזה.

 גב) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 4וא(ג) או 4וג(ג) שלא מהטעמים
 המנויים בסעיף קטן(א) -

 (ו) יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 4ו ימים מיום קבלת ההודעה
 על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי

 ס״ח התשניה, עמי 366.
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גבה בו של הצרכן בשל העסקה ולא י ו , יבטל את חי  הצרכן

עלה על עור שלא י ולת דמי ביטול בשי , ז ם כלשהו ו  מהצרכן סכ

זה או העסקה, או 100 שקלים ם נושא החו כ  5% ממחיר הנ

יהם. נ ך מבי מו ם, לפי הנ  חדשי

ירו זה, יחז כם נושא העסקה או החו  (2) קיבל הצרכן את הנ

ן לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן א הדי הו  לעוסק במקום עסקו, ו

ית העסקה או החוזה. ת עשי  בעקבו

תו של כו י לגרוע מז ד (ב) כ ־ ים (א) ו ם קטנ פי ת סעי ראו ן בהו  (ג) אי

צאה מהרעה כס פתת כתו ע את נזקיו, בשל כך שערך הנ  עוסק לתבו

. ת במצבו תי  משמעו

ת בשל בו י ת או התחי צאו  (ד) בסעיף זה, ״דמי ביטול״ - לרבות הו

ת העוסק הוצאו ת אחרת שלטענ בו י צאה או התחי זה או כל הו  משלוח, ארי

זה, או בשל ב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחו י א התחי ו או שהו ד  על י

 ביטולה.״

י ק ס ג ר ן ש ת ו נ ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב

ה והמסחר  ראש הממשלה שר התעשי

ן ו כ י ן ת ן ד מ צ י ר ו ז  ע

ה יושב ראש הכנסת נ י  נשיא המד

 חוק שירות לאומי(תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), התשנ״ח־-998ו*

 ו. בחוק זה -

ת בשירות לאומי כאמור בפסקה 3(ב) ו ב ד רות לאומי״ - מי שמשרת בהתנ  ״מתנדב בשי

' אף אם ו 995 ״ה- מי [נוסח משולב], התשנ לד שבסעיף 8ג2 לחוק הביטוח הלאו  להגדרה י

 שירת תקופה פחותה מ־12 חודשים;

ם בשירות דבי יה של מתנ תו לעסוק בטיפול ובהפנ  ״גוף מוכר״ - גוף שהשר אישר או

 לאומי;

וחה. דה והרו ו  ״השר״ - שר העב

ם י רות החל מי זכאי, במשך זמן שירותו, נוסף על תנאי השי רות לאו דב בשי  2. (א) מתנ

רות במפורט להלן: אי השי  עליו, גם לתנ

 (ו) דמי בלבלה:

 (2) דיור.

כר שהפנה י הגוף המו ד דב בשירות לאומי על י ו למתנ נתנ י ר י ו י הד  (ב) דמי הכלכלה ו

.  אותו לשירות הלאומי

רה ברכבות של התחבו עה באוטובוסים ו סי ה פטור מדמי נ הי דב בשירות לאומי י  3. מתנ

 הציבורית.

 תנאי שירות

 פטור מדמי
 נסיעה

ם למתן דמי י מבחנ ם ו י וחה של הכנסת, יקבע כלל ה והרו ד ו עדת העב  כללים ושיעורים 4. השר, באישור ו

את שיעורם. ור לפי סעיף 2, ו  כלכלה ודי
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 5. (א) השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה, למעט הוראות סעיף 3, והוא רשאי ביצוע ותקנות
 להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 (ב) שר התחבורה ממונה על ביצוע הוראות סעיף 3, והוא רשאי להתקין תקנות בכל
 הנוגע לביצועו.

ם ו ל ה ל י ו א שי ש ו י ה י ל ו א ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
 ראש הממשלה שר העבודה והרווחה שר התחבורה

ן ו כ י ן ת ן ד מ צ י ר ו ז  ע
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 י נתקבל בבנםת ביומ כיו בתמוז התשנ״ח(20 ביולי 1998); הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק.
 2688, מיומ כ־ בשבט התשנ״ח (16 בפברואר 1998), ענו 242.

 י ם״ח התשנ״ה, עבר 207.

 חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס׳ 28), התשנ״ח-998ו*

, בסעיף 245(ב), במקום ׳בניכוי תיקון סעיף 245  ו. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשג״ה-995וי
 הסכום העולה על ההכנסה המרבית״ יבוא ׳בניכוי 60% מהסכום העולה על ההכנסה

 המרבית״.

 2. תחילתו של חוק זה ביום י״ג בטבת התשנ״ט (ו בינואר 0999 (להלן - יום התחילה), תחילה ותחולה
 והוא יחול על קצבה המשתלמת בעד יום התחילה ואילך.

הו ישי הו אלי י תנ ן נ מי י  בנ
 ראש הממשלה שר העבודה והרווחה

ן כו יצמן דן תי  עזר ו
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

ו בתמוז התשניח(20 ביולי 1998), הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק  • נתקבל בכנסת ביום כ־
 ג271, מיום י׳ באייר התשנ־ח (6 במאי 1998), עמי 50צ.

 י ם־ח התשנ״ה, עמי 207; התשנ־ח, עמי 254.

 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס׳ 47), התשנ״ח-1998*

 ו. בפקודת התעבורה' (להלן - הפקודה), בסעיף ו - תיקון סעיף ו

 (1) לפני ההגדרה ״בעל״ יבוא:

 ״־בוחן נהיגה• ו״בוחן רכב״ - מי שרשות הרישוי הסמיכה להיות בוחן נהיגה או
 בוחן רכב, לפי הענין:״:

 (2) אחרי ההגדרה ״דרך יבוא:

 נתקבל בכנסת ביום כיו בתמוז התשנ־ח(20 ביולי 1998); הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק
 2677, מיום ב־א בטבת התשנ־ת (19 בינואר 1998/ עמי 184.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 175; התשניז. ענד 201.
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 ״טבוגרף־ - מכשיר המותקן ברכב לפי הוראות פקודה זו, המיועד לסמן או
 לרשום את היות הרכב במצב נסיעה או עצירה, וכן את מרחק הנסיעה, את

 מחירות הנסיעה ואת זמן הנהיגה של הנוהג ברכב:״;

 (3) במקום ההגדרה ״רשות הרישוי׳ יבוא:

 ״רשות הרישוי״ - עובד משרד התחבורה שמונה כדין להיות סגן מנהל כללי
א אצל לו  לתנועה במשרד התחבורה, לרבות עובד מדינה אחר, שהו
, לענין פלוני  מסמכותו כרשות הרישוי לשטח המדינה בולה או לחלק ממנו

 או לסוג של ענינים:״.

.  תיקון סעיף ג 2. בסעיף 3(א) לפקודה, המילים ״לאופניים עם מנוע עזר״ - יימחקו

 הוספת סעיף 2ואז 3. אחרי סעיף 2וא לפקודה יבוא:

תו גה בר תוקף לאו הי  ״חובת ליווי 2ואו. (א) בסעיף זה, ״מלווה׳ - מי שבידו רשיון נ

ם לפחות - אם מלאו לו י ־3 שנ  סוג רכב 5 שנים לפחות ומלאו לו 24 שנים, ו
 30 שנים.

 (ב) לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטור
גה, אלא אם כן  וטרקטורון, בחודשיים הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהי

 יושב, במושב שלצדו, מלווה.

גה ות לפי סעיף 2ו, מתן רשיון נהי  (ג) התיר שר התחבורה, בתקנ
ר בסעיף  לקטין שמלאו לו 7 ו שנים וטרם מלאו לו ג/ידו שנים ברכב כאמו
 קטן(ב), לא ינהג אותו נוהג חדש ברכב, כל עוד לא מלאו לו 2/י7ו שנים,
לו נוסף  אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה: הוראות סעיף קטן זה יחו

 על הוראות סעיף קטן(ב).

 (ד) רשות הרישוי תציין ברשיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש, את
גה ואת התקופה הי  התנאי שלפיו תוקפו של הרשיון מותנה בליווי בעת הנ

 שבה חלה תובת הליווי.

 (ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג רכב,
 במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רשיון נהיגה בר־תוקף מטעם צבא
ת על ת החלו ראו  הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולעגין זה יחולו ההו

 נוהג חדש לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה.״

 הוספת סעיף 27ג 4. אחרי סעיף ד2ב לפקודה יבוא:

 ־טכוגרף ד2ג. (א) רישום שנעשה בדיםקה או ברישום ממוחשב בטכוגרף המותקן

 ברכב כפי שנקבע בתקנות ובדרך שנקבעה בתקנות, והפועל באופן שנקבע
 בהן, יהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי לגבי -

 (1) שעות העבודה והמנוחה של הנוהג ברכב:

 (2) מהירות נסיעתו של הרכב:

 (3) מרחק נסיעתו של הרכב:

ת  ובלבד שהוכח בי הרישום בדיסקה או ברישום הממוחשב שהוגש לבי
י כ ע העבירה, ו צו  המשפט הוא הרישום שנעשה על ידי הטבוגרף בעת בי
 מרגע שהדיםקה או הרישום הממוחשב הוצא מהטכוגרף עד שהוגש לבית
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.5 

 ־סמכות בית
 המשפט לפסול

 רשיון נהיגה

 המשפט לא נעשתה בהם שום פעולה שיש בה בדי לשנות פרט מהפרטים
 שנרשמו בעת שהיו מותקנים בטבוגרף.

 (ב) שר המשפטים יקבע את אופן ההחזקה, השמירה והטיפול
 ברישום הממוחשב או בדיםקות שנרשמו על ידי הטכוגרף ואת אופן

 הגשתם לבית המשפט.

 (ג) תקנות לפי סעיף זה טעונות אישור ועדת הכלכלה של
 הכנסת.״

 במקום סעיף 35 לפקודה יבוא: החלפת סעיף 5ג

 35. הורשע אדם בעבירת תעבורה או בעבירה לפי חוק אחר הכרוכה
 בנהיגה ברכב, רשאי בית המשפט שהרשיעו, או שנתן, גם אס לא הרשיעו,
 צו שירות לפי סימן דיו לפרק ו׳ לחוק העונשין, התשל״ז-לליו*(להלן - צו
 שירות), או צו מבחן לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשב״ט-969וג
 (להלן - צו מבחן), נוסף על כל עונש אחר במקומו, לפסול אותו מלקבל או
 מלהחזיק רשיון נהיגה, לצמיתות או לתקופה מסוימת או עד שיתמלאו
 התנאים שקבע בית המשפט ולחייבו לקבל הדרכה בנהיגה נכונה כפי
 שקבע שר התחבורה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת: לענין סעיף זה,

 רואים צו שירות או צו מבחן כעונש אחר אף אם ניתן ללא הרשעה.״

 6. אחרי סעיף 52 לפקודה יבוא: הוספת סעיף 52א

-מבחן חוזר 52א. (א) היה לרשות הרישוי יסוד סביר להניח, בי יש ראיות לכאורה,

 שקיבל אדם רשיון נהיגה שלא כדין, רשאית הרשות, בנסיבות מיוחדות
 ומטעמים שיירשמו, להזמינו למבחן גהיגה חוזר, ובלבד שטרם חלפו 18

 חודשים מיום שקיבל רשיון נהיגה.

 (ב) נכשל בעל רשיון נהיגה כאמור בסעיף קטן(א), במבחן הנהיגה
 החוזר או שלא התייצב למבחן החוזר, רשאית רשות הרישוי לשלול את

 רשיון הנהיגה שלו עד שיעמוד בהצלחה במבחן נהיגה.״

 7. בסעיף 62 לפקודה, אחרי פסקה (9) יבוא: תיקון סעיף 62
 ״(10) משנה שלא בדין רישום של טכוגרף.״

 8. בסעיף 70 לפקודה, אחרי פסקה (17ג) יבוא: תיקון סעיף 70
 ״(7וד) מיתקנים או אמצעים אחרים שיש להתקינם ברכב, שמטרתם מניעת עבירות
 תעבורה, פיקוח על קיום ההוראות לפי פקודה זו או תיעוד הפרתן, לכלל כלי הרכב או
 לסוגים מסוימים, וכן דרך הפעלתם של אותם מיתקנים או אמצעים אחרים: תקנות

 לפי פסקה זו יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת:

 (7וה< חובות הנוהגים ברכב שבו מותקנים מיתקנים או אמצעים אחרים לפי
 הוראות פסקה (7וד): תקנות לפי פסקה זו יותקנו באישור ועדת הכלכלה של

 הכנסת,״.

 2 ס־ת התשל״ז, עמי 322.

 נ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312.
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 הוראת שעה 9. סעיף 12או(ג) לפקודה, בנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, יעמוד בתוקפו שנה ממועד תחילתו

 של חוק זה.

ם ו ל ה ל י ו א הו ש י תנ ן נ מי י  בנ

רה  ראש הממשלה שר התחבו
ן כו  עזר ויצמן דן תי

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת
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