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 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מם׳ 86), התשם״ח-2008*

 הוספת סעיף 40א 1, בפקודת התעבורהי (להלן - הפקודה), אחרי סעיף 40 יבוא:

 ״פסילה בשל 40א , (א) (1) הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיפים 62(3),

ת 64, 64א, 65(א)(2) או (3) או 67, או על עבירה לפי סעיף ו ר ז ו ת ח ו ע ש ר  ה

, תוך שימוש ברכב,  298 לחוק העונשין, התשל״ז-21977

 ובעשר השנים שקדמו למועד ביצוע אותה עבירה כבר

 הורשע לפחות פעמיים על אחת מהעבירות האמורות,

 דינו - נוסף על כל עונש אחר - פסילה מקבל או מהחזיק

 רישיון נהיגה, לתקופה שלא תפחת מעשר שנים,

 (2) נפסל אדם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לפי

 פסקה (1), והוא הורשע על עבירה מהעבירות המנויות

 בפסקה האמורה שעבר בתקופה שממועד פסילת הרישיון

 ועד שנתיים לאחר שחודש, דינו - נוסף על כל עונש אחר

- פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לצמיתות ,

 (ב) (1) הורשע אדם על עבירה המנויה בתוספת העשירית,

 ובחמש השנים שקדמו למועד ביצוע אותה עבירה כבר

 הורשע לפחות פעמיים על אחת מהעבירות האמורות,

 דינו - נוסף על כל עונש אחר - פסילה מקבל או מהחזיק

 רישיון נהיגה, לתקופה שלא תפחת משנתיים

 (2) נפסל אדם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לפי

 פסקה (1), והוא הורשע שלוש פעמים על עבירה

 מהעבירות המנויות בתוספת העשירית שעבר בתקופה

 שממועד פסילת הרישיון ועד חמש שנים לאחר שחודש,

 דינו - נוסף על כל עונש אחר - פסילה מקבל או מהחזיק

 רישיון נהיגה, לתקופה שלא תפחת מחמש שנים

 (3) נפסל אדם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לפי

 פסקה (2), והוא הורשע שלוש פעמים על עבירה

 מהעבירות המנויות בתוספת העשירית שעבר בתקופה

ון ועד חמש שנים לאחר  שממועד פסילת הרישי

 שחודש, דינו - נוסף על כל עונש אחר - פסילה מקבל

 או מהחזיק רישיון נהיגה לצמיתות,

 (ג) בית המשפט רשאי -

 (1) בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות

 על פסילה לתקופות קצרות יותר מהתקופות האמורות

 בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), ובלבד ששוכנע כי אין בהמשך

 הנהיגה על ידי הנאשם משום סכנה לציבור;

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בכנסת ביום י״א באדר בי התשס״ח (18 במרס 2008); ה

 הכנסת - 169, מיום ח׳ באב התשס״ז (23 ביולי 2007), עמי 271,

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173; ס״ח התשס״ח, עמי 232,

 2 ס״ח התשל״ז, עמי 226,
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 הוספת תוספת
 עשירית

 תחילה

 (2) לקבוע כי פסיליה שנקבעע כפי סעיף אזנק לפהודה

 זו תהיה חופפת לפסילה לפי סעיף זה.

 (ד) לעניין סעיף זה, יראנ מספר עבירות באירוע אחד,

 כעבירה אחת כעבירה אחת

 (ה) במניין ההר שעות הקודמות כאמור בסעיף קטן(א)

 או (ב) יובאו בחשבון גם הרשעות שקדמו ליום תחילתו של

 חוק לתיקון פקודת התע בורה(מגסי 86), התשס״ח-8 0 320, למעט

 הרשעות בעבירות קהנרסשעות בעבירות קנס

 (ו) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרות מהור אות כיל דין לעניין

 פסילת מינימום של רישיון נהיגה.״

 ת אתוחסרפיתהתוספ2ת התשאיחערייתהלתפוקסופדתה יהבתואש:יעית לפקודה יבוא:

 ״תוםפת עשירית

 (סעיף 40א(ב)) (סעיף 40א(ב))

 1, עבירה לפי סעיף 0 1 לפקודה, שנעברה על ידיי בגיר, למעט נהיגת רכב על ידי מי

 שהיה בעל רישיון נהיגה ולא חידשו.

 2 , העבירות המנויות בסעיף 40א(א)(1) לפקודה ,

 3 עבירה לפי תקנ3ה 22ע בליתרקהנ ולתפ,ילתעקניניןה 2א2י לציתוקתנ ולתר,מלזוערנייאןדואים ציות לרמזור אדום

 4, עבירה לפי תקנה 47 לתקנ ות, למעט ע4ירת קנס,

 5, עבירה לפי תקנה 54 לתקנות, למעט עבירת קוס,

 6 , עבירה לפי תקנה 67 לתקנ ות, למעט ע6ירת קוס,״

 התחילתו של 3חוק זהתשחילולתשוהשחלודחושיקםזהמ יושםלופשרהס וחמוודשים מיום פרסומו

ז פ ו ל מ ו א  ש
 שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה

ק י צ י ה א י ל  ד
 יושבת ראש הכנסת

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה

 ס״ח התשס״ח, עמי 382,

 חוק שמאי מקרקעין (ותיקון מם׳ 2), התשם״ ח-2008*

 1י בחוק שמאי מקרקעין, התשס״א-12001 (להלן - ״החוק העיקרי), בסעיף 7(א)(3י, המילים תיקון סעיף 7

 ״שנה אחת״ - יימחקו, במקום ׳׳!:ששמאות מקרקעין״ יבוא ״בשמאות מקרקעין, במשך

 שנה אחת -״, ובמקום ״ובתנאים״ יבוא ״או במשך שנתיים - בהיקף שלא פםת מ־20

 שעות בשבוע, והכלשבעותנתאביםש״בוע, והכל בתנאים״

 2י בסעיף 8 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(ב) יבוא: תיקון סעיף 8

 * התקבל בכנסת ביום י״א באדר בי התשס״ח (18 במרס 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

 הממשלה - 299, מיום די בסיון התשס״ז (21 במאי 2007), עמי 620,

 1 ס״ח התשס״א, עמי 436; התשס״ז, עמי 31,
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 ״(ג) שולמה האגרה התקופתית ובמהלך השנה שבשלה שולמה האגרה כאמור הותלה

 או בוטל רישומו של שמאי המקרקעין בפנקס, לא יהיה זכאי שמאי המקרקעין להשבת

 סכום האגרה ששילם, כולו או חלקו

 (ד) הותלה מרצון רישומו של שמאי מקרקעין בפנקס כאמור בסעיף 8א, לא יחויב

 שמאי המקרקעין בתשלום אגרה תקופתית למשך התקופה שתחילתה בחודש ינואר

 הראשון שחל בתקופת ההתליה וסיומה במועד תום תקופת ההתליה; הסתיימה תקופת

 ההתליה במהלך שנה שלא שולמה בשלה אגרה תקופתית, ישלם שמאי המקרקעין,

 כתנאי לחידוש רישומו בפנקס, אגרה בשיעור השווה למכפלת מספר חודשי השנה

 שנותרו מתום תקופת ההתליה עד חודש דצמבר של אותה שנה, בסכום האגרה

 התקופתית כשהוא מחולק ב־12; לעניין זה, דין חלקי חודש כדין חודש שלם,״

 אחרי סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא:

 ״הודעה על התליית 8א
 רישום מרצון

 שמאי מקרקעין המבקש שלא לעסוק בשומת מקרקעין רשאי

ת רישומו  להודיע למועצה, בכתב, על רצונו להתלות א

 בפנקס, לתקופה כפי שיפרט בהודעתו; מסר שמאי מקרקעין

 הודעה כאמור, יותלה רישומו בפנקס למשך התקופה שפורטה

 בהודעתו ״

 אחרי סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא:

 ״תחולת הוראות 13א , שמאי מקרקעין שרישומו בפנקס הותלה יחולו עליו, בתקופת
 החוק בתקופת

ם ההתליה הוראות חוק זה; לעניין סעיף 13, לא יראו מי שרישומו ו ש י ת ר י י ל ת  ה

 בפנקס הותלה כשמאי מקרקעין ״
 בסעיף 25 לחוק העיקרי -

 (1) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב 1) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב), רשאי המתלונן להיות נוכח בדיון

 משמעתי, אלא אם כן החליטה ועדת המשמעת, מטעמים שיירשמו, שלא להרשות

 לו להיות נוכח בדיון או בכל חלק ממנו; ועדת המשמעת תשלח הודעה בדבר

 החלטתה בדיון המשמעתי למתלונן שלא נכח בדיון בשעת מתן פסק הדין, אלא

 אם כן החליטה, מטעמים שיירשמו, שלא לשלחה; החליטה ועדת המשמעת שלא

 להודיע למתלונן על החלטתה, תשלח לו הודעה על כך״;

 (2) בסעיף קטן (ג), במקום ״בסעיף קטן (ב)״ יבוא ״בסעיפים קטנים (ב) או (ב1)״

 אחרי סעיף 42 לחוק העיקרי יבוא:

 42א, נבחן שנהג במהלך בחינה שנערכה בטרם החלה תקופת

 התמחותו באופן הפוגע בטוהר הבחינות עבר עבירת משמעת;

 ועדת המשמעת רשאית, בשל עבירת משמעת כאמור, לפסול

 את הנבחן מלהירשם כמתמחה או לפסלו מלהירשם בפנקס,

 לתקופה קצובה שלא תעלה על חמש שנים ויחולו לעניין זה

 הוראות סעיף 42(ג), בשינויים המחויבים ״

 בסעיף 43(א) לחוק העיקרי -

 (1) בפסקה (1), בסופה יבוא ״לרבות קביעה דרך כלל או לגבי בחינות מסוג מסוים,

 כי לאחר שחלפה תקופה קצובה מיום עריכת הבחינה, כפי שיקבע, לא תהיה הבחינה

 תקפה לצורך קיום התנאים המנויים בסעיף 7(א)(2) או (4), לפי העניין, ויהיה על הנבחן

 לשוב ולהיבחן באותה בחינה;״;

 ״שיפוט משמעתי
 של נבחן לפני

 התמחות

 הוספת סעיף 8א

 הוספת סעיף 13א

 תיקון סעיף 25

 הוספת סעיף 42א

 תיקון סעיף 43

3 

4 

5 

6 

7 
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 (2) בפסקה (5), אחרי ״בחינות״ יבוא ״בעבור הגשת בערר ים על צהנים בעחעותע

 8. בסעיף 45(א)(1) לחוק העי45י, בסיפה המתחילה בסיפה ״ואולם״, בפסקות משנה (ג״, פיקקןסעיףנ4

 במקום ״והיקפה לא יפחת״ יבוא ״בהיקף שלא יפחת״ ובסופה לבוא ״או ברת שנתיים

 בהיקף שלא יפחת ב־20 שעות בשבוע״.

ן מ ד י ר ל פ א י נ ט ד ר מ ל ו ד א ו ה  א

 ראש הממשלה שר המשפטים

ק י צ י ה א י ל ס ד ר ן פ ו ע מ  ש

 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 סהועיסףפ ת2 יסבעויףא:2א

 הוספת תוספת

 ״תנאים להשתתפות ״2תאנ
 במכרז

 חוק חובת המכרזים (ותיקון מם׳ 19), התשם ״ח-2008*

 בחוק חובת המכרזים, התשנ״ב-11992 (להלן - נ״חוק העיקרי), אח רה סעיף ע יבוא:

 (א) עורך מכרז לא יקבע תראי להשתתפות של מציע במכרפ,

 אלא אם כן התנאי אמלתאחיאיבם מכןאוהפתיונ איוממתמחהיויבתומשאולפיהומאכור זממ

 (ב) קבע עורך המכרז תנאי בנושא מן הנושאים המנויים

 בטור אי לתוספת, המצ יב דרתשה מחמירה יותר מהאמור

 בטור בי לתוספת, או ותנאי התורש ניסיון מוכח בעבודה עם

 עורך המכרז או עםעגורפיךםהאמחכריזםאוהעמנםו יגיוםפיבםסאעיחףרי2,םינהממקנ ויאיתם

 החלטתו במסמכי ההמחכלרזט תו במסמכי המכרז

 (ג) שר האוצר, (בג)אישושררועהדאותצרה,חבוקאיהשוחרוקו ועדמתש פהטחושקלה

 הכנסת, רשאי לשנות, בצו, ראות התוספת,״

 אתוחסרפיתסעיף 29ל חוק אהחעיריק רסיעייבףו9א :לחוק העיקרי יבוא:

 ״תוםפת

 (סעיף 2א(ב)) (סעיף 2א(ב))

 טור אי טור בי

ו נטנל התקשרות ו ל ר ה ם ו ח ת ב ה י  1, ותק - דרישה כי למציע ותר של ש

 במכרז, או ותק בתחום כאמ ור השקוה למשך ביצוע ההתק לשרות

 המתוכנן, לפי הגבוהממתבוינכינן,הםל;פיב כהלג במוקהר המ,בילניאהתם;עלבהכ לד רמיקשרתה,

 הוותק על חמש שניהםוותק על חמש שנים

 2 ניסיון קודם - 2 ניסדירויןשקוהדכםי-המציע בדירציעשעהבכויד המאצחיתע קבוידצמעתעבוהדיקהףאכחסתפ יקואדומ

 כמותי השווה להיקכףמוהתעיבוהדשהווהשבלמהכירקז,ף אהועכביודההמצשיבעמבכירזצ,עא

 עד שלוש עבודות קעודדמשולתו,ששעהבהוידקוףת הקוכדסמפוית,א ושהכהמיוקתףי השכלס

ת מהן שווה למחצית ההיקף! כאמור של העבודה ח  כל א

 שבמכרז שבמכרז

 * התקבל בכנסת ביום י״א באדר בי התשס״ח (18 במרס 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

 הכנסת - 188, מיום בי בטבת התשס״ח (11 בדצמבר 2007), עמי 68,

 1 ס״ח התשנ״ב, עמי 114; התשס״ו, עמי 356,

 ספר החוקים 2142, כי באדר בי התשס״ח, 3,2008 ,27 385



 טור אי טור בי

 דרישה כי למציע מחזור כספי שנתי בשיעור של כפל ההיקף

 הכספי השנתי המוערך לביצוע ההתקשרות שבמכרז, לכל

 היותר; דרישה כאמור תתייחס לכל היותר לכל אחת משלוש

 השנים שקדמו להתקשרות

 בחוזה לביצוע עסקה בטובין - דרישה להיקף ייצור או

 הספקה שאינה עולה על כפל ההיקף השנתי הנדרש במסגרת

 ההתקשרות; דרישה כאמור תתייחס לכל היותר לכל אחת

 משלוש השנים שקדמו להתקשרות ״

 תחילתו של חוק זה שישים ימים מיום פרסומו והוא יחול על מכרזים שיפורסמו מיום

 תחילתו ואילך

 3 היקף מחזור

 כספי -

 4 היקף ייצור

 או הספקה -

ן ו א ־ ר י ב נ ו  ר
 שר האוצר

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה

 תחילה ותחולה

ק י צ י ה א י ל  ד
 יושבת ראש הכנסת

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה

3 

 חוק עבודת נשים (תיקון מם׳ 44), התשם״ח-2008*

, בסעיף 7 -  בחוק עבודת נשים, התשי״ד-11954

 (1) בסעיף קטן (ד)(1), במקום ״עשרים וארבעה חדשים״ יבוא ״שנים עשר חודשים״;

 (2) בסעיף קטן (ד1), במקום ״עשרים וארבעה חדשים״ יבוא ״שנים עשר חודשים״

 תחילתו של חוק זה ביום פרסומו (להלן - יום התחילה), והוא יחול לגבי עובדת או

 עובד שיום הלידה של ילדם חל ביום התחילה ואילך

 תיקון סעיף 7

 תחילה ותחולה

י ש ו י ה י ל ט א ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ק י צ י ה א י ל  ד
 יושבת ראש הכנסת

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בכנסת ביום י״א באדר בי התשס״ח (18 במרס 2008); ה

 הכנסת - 213, מיום כ״ו באדר אי התשס״ח (3 במרס 2008), עמי 226

 1 ס״ח התשי״ד, עמי 154; התשס״ח, עמי 206,

2 

 386 ספר החוקים 2142, כי באדר בי התשס״ח, 2008 3 27



 חוק שהייה שלא כד ין (איםור םיו ע)(הוראות שעד!) (תיקו״ מם׳ 11),
 התשם״ח-2008*

(להלן - ״החוק תיקון סעיף 1 1  1י בחוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות ששעה), התשנ״ו-996ו

 העיקרי), בסעיף 1 -העיקרי), בסעיף 1 -

 (1) ברישה, במקום ״עד ליום כ״ד באד ר בבי התשס״ח (ב3 במרס 2008)״ יבוא ״עד סיום

 וי בניסן התשס״ט (1וי3 בנימרסןסה09ת0ש2)ס״״;ט (31 במרס 2009)״;

 (2) בפסקה (2), ה(מ2)תקנבתפסאקתהח(ו2)ק, הכמניתסקנהתליאשתראחול,ק ההתכנשייס״בה-ל2י95ש1ר2,אלב,סהעיתףש2י״1בא(-ג512)219, בסעיף 12

 המובא בה, במקום ״לתקופה של שלושים ימים״ יב וא ״לתקופמ שלא תעלה עול 48

 שעות, ולעניין עבירה שתעברה בשטח כאמור בסעין) קטן (דא3) - לתקופה שלא ותעלה

 על שלושים ימים״ על שלושים ימים״
ף 2 י ע ן ס ו ק י  2תיקון סבעיסףע2יף 2 לחו2ק העיקברסיעי-ף 2 לחוק העיקרי - ת

 (1) ברישה, אחרי ״מ ספר המלקרים״ ״בוא ״בשנה שקדמה למועד הדיווח הבזו

 שלפניה״; שלפניה״;

 (2) אחרי פסקה ( (4)2 )יבוא:חרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) נאסר שימוש ברכב וניטל רשיון בהרכב ליפי סעיף 12א(ג1) לחיק הכניסה

 לישראל, התשי״ב-2לי95ש1ר״אל, התשי״ב-1952 ״

י דיאכבטירדיכטר ב י א ש ו אילשייהו י ה י ל  אאהוהודדאואלולמרמרטט א

 ראראששהמהממשלשהלה שר התעשירהההתמעסשיחרה וההמתסעחסרו וקהתעסוקה השר לביהטשחרוןלבפיניטםחון פנים

ה דאיליציהקאיציק י ל  שמשעומןעופןר ספרס ד

 נשינאשיהאמ דהינמהדינה יושבת ירואששבתהכרנאסשת הכנסת

 * התקבל בכנסת ביום י״א באדר בי התשס״ח (18 במרס 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

 הממשלה - 350, מיום יי בטבת התשס״ח (19 בדצמבר 2007), עמי 276

 1 ס״ח התשנ״ו, עמי 168; התשס״ז, עמי 146,

 2 ס״ח התשי״ב, עמי 354

 ספר החוקים 2142, כי באדר בי התשס״ח, 3,2008 ,27 387
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