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 חוק החברות הממשלתיות (תיקון מם׳ 24), התשם״ח-2008*

 תיקון סעיף 58 ן, בחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה-975וי (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 58(א),

 אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(4א) לעניין ישיבות דירקטוריון וועדותיו - בחברה מעורבת שמחצית מכוח ההצבעה

ם בידי  באסיפותיה הכלליות או הזכות למנות מחצית ממספר הדירקטורים בה ה

 המדינה, לבדה או יחד עם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, או שבידי המדינה,

 לבדה או יחד עם חברה או חברה בת כאמור, השיעור הגבוה ביותר של זכויות ההצבעה

 באסיפה הכללית או של הזכות למנות דירקטורים:

 (א) הזמנה לישיבות הדירקטוריון וועדותיו כאמור בסימנים די ו־ח׳ לפרק

 שלישי בחלק שלישי בחוק החברות, התשנ״ט-999ו2 (בסעיף זה - חוק החברות),

 תימסר גם לרשות ולבעל המניות בעל השיעור הגבוה ביותר של זכויות ההצבעה

 באסיפה הכללית או של הזכות למנות דירקטורים בחברה, שאינו המדינה, חברה

 ממשלתית או חברת בת ממשלתית, והם יהיו רשאים לשלוח לכל ישיבה נציגים

 קבועים מטעמם, שיהיו רשאים להיות נוכחים בכל ישיבות הדירקטוריון וועדותיו

 ולהשתתף בהן, אך לא תהיה להם זכות הצבעה בישיבות; על החלפת נציג תימסר

 הודעה בכתב לחברה;

 (ב) הנציגים האמורים בפסקת משנה (א) לא יהיו נוכחים במועד הצבעת

 הדירקטורים, אם ביקשו זאת יושב ראש הדירקטוריון או שני דירקטורים; אין

 באמור בפסקת משנה זו כדי למנוע קבלת פרוטוקול הישיבה או מידע על אודות

 דרך הצבעת הדירקטורים בישיבה;

 (ג) הנציגים האמורים בפסקת משנה (א) יהיו רשאים לדרוש קיום ישיבת

ת  דירקטוריון, לבקש לכלול נושא בסדר היום של ישיבת דירקטוריון וכן לבדוק א

 מסמכי החברה, רישומיה ונכסיה, ולקבל העתקים לפי סעיפים 98(ב)(2) ו־(ד),

 99(3) ו־265 לחוק החברות, בהתאמה,״

 תיקון סעיף 59 2 בסעיף 59ה(ג) לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים ״שניירות ערך שלה״ יבוא

 ״שמניותיה, כהגדרתן בסעיף 63א, הוצעו לציבור על פי תשקיף ומוחזקות בידי

 הציבור״

 הוספת פרק ח׳3 3 אחרי סעיף 59כ לחוק העיקרי יבוא:

 ״פרק ח׳3: יישוב םכםוכים בין חברות ממשלתיות

 בענייני תשתיות

 הגדרות 59כא, בפרק זה -

 ״ועדה ליישוב סכסוכים״ - ועדה שהוקמה לפי סעיף 59כב;

 ״חברת תשתית״ - חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית

 המנויות בתוספת הראשונה, וכן כל חברת בת ממשלתית

 שלהן שעיסוקה נוגע לתשתיות;

 ״עבודות תשתית״ - תכנון או ביצוע של עבודה הקשורה

 בתשתיות של חברת תשתית ובכלל זה הקמה, פיתוח

 והעתקה של תשתיות;

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בכנסת ביום כ״ה בתמוז התשס״ח (28 ביולי 2008); ה

 הממשלה - 335, מיום ג׳ בחשוון התשס״ח (5ו באוקטובר 2007), עמ׳ 6ו ועמ׳ 04ו,

 ו ס״ח התשל״ה, עמ׳ 32ו; התשס״ז, עמ׳ 82,

 2 ס״ח התשנ״ט, עמ׳ 89ו,
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 ״תשתיות״ - לרבות דרכים, מסילות ברזל, נמלי ים, נמבי

ק רקעיים ־ ת  תעופה, מיתקנים וקוויה עיליים א ו ת

 להולכה, לחלוקה, להספקה, להעקרה או לאחסון של

 חשמל, בזק כהגדרתחושבמחלו,קבזהקתקכהשוגרדרת (תוב זבקחווקשיהדותרקיםש)ו,

, ביוב, מיום, -לק, גז, חומרים מסוכנים,  התשמ״ב-982ו3

 וכן לסילוק פסולת ולטיפול בביוס.

 הקמת ועדה ליישוב 59כב. (א) תוקם ועדה, אחת או יותר, שתפקידה לופ סוק בסכסוכים
 סכסוכים ותפקידיה _!

 1 בין חברות תשתית בעניינים אלה:

 (ו) תיאום לגבי עב)דו ת תשתית;

 (2) היקפן של עב(ו2ד)ות תהישקתפיןת;של עבודות תשתית;

 (3) לוחות הזמנים(3)לבי צלועח ועתבוהדזומתניתםשלתביתצ;וע עבודו

 (4) התשלום הנד(ר4)ש ב עהדתבשילצווםעהענבדורדושתבתעדש תביתצ;וע

 (5) תיאום לגבי מעבר בשטחים המוחזקים בידי חםרת

 תשתית; תשתית;

 (6) סכסוך אחר המעכב או העלול לעכב עבודות

 תשתית תשתית

 (ב) היה גורם נוסף שאייו חברת תשתית צידד חבכתוך בית

 חברות תשתית כאמור בסעיף קטן (א), וכרלב או חלקן (בפרק

 זה - הגורם הנוסף), ההי ה הוועדה סיישוב סכסוכים כל וסמכת

 לפסוק באותו חלק של הסכסוך הנוגע לגורה הנוסף, אום ניתנה

 לכך הסכמתו בכתבל,כוךא םהסהכימתתהוהבמכדתינב,הואהגםו רהםיתהנהוהסףמ ד-י נאהם

 ניתן לכך אישור בכתת מאד; היועץ המשפטי לממשלה ,

 (ג) הוועדה ליישו(גב) סכהסווכיעדםהללאייתשדוןב וסלכאסותכיפסםולקאבסתכדוסןו ךו

 שגוף אחר הפועל על ףי דין מוסמך להחליט בו(בסעךף זה

- גוף מוסמך) - גוף מוסמך)

 (ד) על אף האמור(דב)סעיעףלקאטןף (הג),א מהוירהבלספעניףהקווטןע (דג)ה, סהכיסהוךל

 שנתון לסמכותה לפי והוראות ופרה זה, ומצאה כי לצזרך

 ההכרעה בו נדרשת הכלעה בעניין שמוסמך להחלנט בו גוף

 מוסמך, תעביר הוועמדוסהמאך,תתהעעבניירי ןהלווהעחדלהט תאו;תההגועףנייהןמלוהסחמלך

 יחליט בעניין ויודיע לוועדה יעל החלטתו בתוך ש לושים

 ימים והוא רשאי להתיר לוועדה לדון ולהחליט באותו ועניין,

 לרבות לפי תנאים שבקבע; יה ודנע םגוף המוסמך־ לוועדה

 בהודעה מנומקת כי נדרשת לו תקו פה נוספת לשם קבלת

 החלטה בעניין, תואחל התבופה האמורה בתקופה נוספות

 שלא תעלה על שלוששליאם יתמעילם;ה העלחלשטלתו שהיגוםףימהימםו;סהמךחלתטחתי יהב

ת הוועדה ת הוועדה א  א

 (ה) בכפוף להוראות פרק זה, הסמכות הבלעדית לדון

 ולפסוק בסכסוך כאמור ב סעיף! זה נתונה לוועדה לי ישוב

 סכסוכים, אלא אם סכןכ סהוחכילים,ט הא לשאלאםל פכןס והקחבליסטכסהוךשלבאה תלפאסםו

 להוראות סעיף 59כח(הר
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 59כג, (א) וזה הרכבה של הוועדה ליישוב סכסוכים:

 (ו) מנהל הרשות או נציגו, והוא יהיה היושב ראש;

 (2) משפטן שהוא עובד המדינה הכשיר לכהן כשופט

 של בית משפט שלום, שימנה היועץ המשפטי לממשלה

 (בפרק זה - המשפטן);

 (3) נציג ציבור שימנה שר האוצר, שהוא מהנדס

 הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו בחוק

, ובעל ניסיון  המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח-958ו4

ות (בפרק זה  של שבע שנים לפחות בתחום התשתי

- המהנדס);

 (4) נציג ציבור שימנה שר האוצר, שהוא כלכלן בעל

 ניסיון של שבע שנים לפחות, מתוכן שנתיים לפחות

 בתחום התשתיות (בפרק זה - הכלכלן)

 (ב) תקופת כהונתו של חבר הוועדה, זולת מנהל הרשות,

 תהיה שלוש שנים מיום מינויו, וניתן למנותו לתקופות כהונה

 נוספות

 (ג) שר האוצר או היועץ המשפטי לממשלה, ימנה, לפי

 העניין, ממלאי מקום קבועים לחברי הוועדה המנויים בסעיף

 קטן (א)(2) עד (4) שמתקיימים בהם התנאים לפי הוראות סעיף

 זה וסעיף 59כד

 59כד (א) לא יכהן כחבר הוועדה ליישוב סכסוכים -

 (ו) מי שהוכרז פסול־דין או פושט רגל;

 (2) מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה

 ונסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה;

 (3) מי שהורשע בפסק דין חלוט בעבירה מהעבירות

 המפורטות בסעיף 226 לחוק החברות, התשנ״ט-999ו,

 וטרם חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו

 הורשע;

 (4) מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב

 של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין

 אחר או עיסוק אחר שלו; לעניין זה לא יראו בחבר

 הוועדה שהוא עובד הרשות כמי שמעצם תפקידו

 ברשות עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור

 (ב) חבר הוועדה ליישוב סכסוכים יחדל לכהן אם חדל

 להתקיים בו תנאי מהתנאים למינויו או אם התקיימה בו

 נסיבה הפוסלת אדם מכהונה כחבר הוועדה כאמור בסעיף

 קטן (א)

 (ג) המהנדס או הכלכלן יחדל לכהן כחבר הוועדה לפני תום

 תקופת כהונתו במסירת כתב התפטרות לשר האוצר; כהונתו

 תיפסק בתום שלושה חודשים מהגשת כתב התפטרות אם לא

 קבע שר האוצר מועד מוקדם יותר

 הרכב הוועדה
 ליישוב סכסוכים

 סייגים לכהונה
 וסיום כהונה
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 (ד) חבר הוועדה, (זדו)לת חמנברה להוהורעדשוה,ת ,ז וילחתדלמנלהכלה ןהלרפנשיו ת,ויםח

 תקופת כהונתו, גם תבקאוחפת מכהאולנה:תו, גם באחת מאלה:

 (ו) לדעת יושב ראש הוועדה, נבצר ממ נו דעך קבע

ת תפקידו;  למלא את תפקידו; למלא א

 (2) יושב ראש הו(ו2ע)דה,יולשאבחראהשתיהיועוצעודתה,עלםאהחירו עהץת

 המשפטי לממשלה, מצא שהוא מאינו ממלא אש תפקידו

 כהלכה; כהלכה;

 החלטה בעניין סיום חהונה לפי ס עיף ק טן זזה תהחה מנומקות

 ובכתב ולאחר שניתנה לחבר הרועדה נהדמחות לטעון האת

 טענותיו בעניין לפניט יעונושתבי ורבאעשנ ייהןו ולעפדניהיושב ראש הוועדה

ת בדיוני ו פ כ ת ש ה  59כהע חבר הוועדה ל״שוב סכסוכים ילמנע מ

 הוועד ה אם הסכסוך שלפניה הלול לג רום לי להימצ א,

 במישרין או בעקיפין, במצב זוז ל ניגוד ענבינים בשן תפקידו

 כחבר הוועדה לבין עניין אחע או עיסוק אחר ששלו הנוגעים

 לאותו סכסוך לאותו סכסוך

 59כה (א) חברת תשתית רשאית לפנות, בכתב, לוו עדה לי ישוב

ועדה מוסמכת  סםסוכים, בבקשה שתפסוק בסכסוך שהו

 לפסוק בו לפי פרק זזה ובלבד שחלפו ח זמש עשרה ימים מהיום

ת האחרת הל כוונתה  שבו הודיעה בכתב לחברת התשתי

 לפנות לוועדה ליישלופבנ וסתכלסווכיעדםהאלםי ילשאו יביפסכתסרוכהיסםכסאוםך, לואםי

 היו חברות התשתיהתיוכחאבמורורתבהתתחושםתיאתחרכיואתמו רשבלתאחותםו אשחרר

- שלושים ימים מיו-םשמלותןשיהםהיומדיעםהמכיואםמ ומרתן ההודעה כאמ

ת או ששר  (ב) ראה השר האחראי על הענייני חברת תשתי

 האוצר כי קיים סכסוך שהוועדה ליישוב סכסוכעם מוסמכת

 לפסוק בו לפי פרק זלפהסרוקש אביו הלופיא פלרפנקוזתהארלשהאויועהודאה ,לבפכנותתב,

 בבקשה שתפסוק בסבכבסקושך,הו בשלתבפדסושקחלבפסוכסשולך,ו ושבילםבידמישםחמליפוום

 שהודיע השר לחברות התשתיש שהן צדתים לסכסוך בהוצעה

 בכתב, על כוונתו לבפכנותתב, לעוולעכדוהונכתוא מלופר,נ ואתםלולואעדיהפתכרואמאור,ת

 הסכסוך ביניהן בתוהךסכשסלוךשיביםנימהןיםבתוך שלושים ימים

 (ג) פנו חברת תשתית או שר לוועדת כאמור בסעיף זה,

 יעבירו במועד פנייתע העתק ממנה לצתדיה האחרים לסכסוך,

 לשר האוצר, לשרים האחראים לענייני חברות התשתית שחן

 צדדים לסכסוך, ואם יש רשות סמוסאכת על פי דין לפקח על

 פעולתה של חברתפתעושלתיתתה שלה יחאבצרדת לתסשכתסיוךת, בשעהניייאן צהדנ וגלעס

 לסכסוך - גם לרשות כאמו ר

״ שוב סכסוכים ת כריע בסכסוך שלפניה בתוס  59כע (אה הו ועדה ל

 תקופה קצרה ככל שנותן בנסיבות העשץ תלא יאוחר מענם

 ארבעים וחמישה ימרם מהמועד שבו קיב לה פנעה כבמור

ת שתקופה האמורה,  בסעיף 59כו; הוועדה רשאית להאריך א

 מטעמים מיוחדים שמיטיערמשימםו מיוחדים שיירשמו

 ניגוד עניינים
 בסכסוך מסוים

 פנייה לוועדה
 ליישוב סכסוכים

 המועד להכרעת
 הוועדה ליישוב

 סכסוכים
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 (ב) מצאה הוועדה כי קיים גורם נוסף בסכסוך שלפניה,

 תפנה אליו כדי לברר אם הוא מסכים שהחלק בסכסוך הנוגע

 לו יוכרע על ידיה, ותודיע לו על המועד לתגובתו באותו

 עניין; פנתה הוועדה כאמור, יימנה המועד להכרעתה לפי

 סעיף קטן (א) מיום תגובת הגורם הנוסף או מתום המועד

 שנקבע לתגובתו, לפי העניין

 הכרעת הוועדה 59כח, (א) הוועדה ליישוב סכסוכים תכריע בסכסוך בדרך הנראית
 ליישוב סכסוכים

 לה יעילה, הוגנת וצודקת, בנסיבות העניין, בהתחשב, בין

 השאר, בדין החל ובטובת הציבור; הכרעת הוועדה תינתן

 בכתב ותהיה מנומקת

 (ב) הוועדה תיתן דעתה בהכרעתה, בין השאר, לזכויותיהם

 של בעלי זכויות בחברות התשתית שהן צד לסכסוך

 (ג) היה לפני הוועדה סכסוך הנוגע להיקף התשלום בעד

א ת או למועד התשלום בלבד, רשאית הי  עבודות תשתי

ת הכרעתה הסופית, כי ביצוע עבודות  להורות, בטרם תיתן א

ת ביצוען על חברת תשתית,  התשתית לא יעוכב, ולהטיל א

 אחת או יותר, שהיא צד לסכסוך

 (ד) הוועדה רשאית לתת תוקף של הכרעה סופית לפשרה

 שכל הצדדים לסכסוך הסכימו לה

 (ה) הוועדה רשאית להחליט שלא לפסוק בסכסוך אם סברה

 שאינו מתאים לידון לפניה, בין השאר בשל היקפו המצומצם

 או בשל חלקם של גורמים נוספים בו, ובלבד שרוב חברי

 הוועדה ובהם יושב ראש הוועדה הסכימו לכך; החלטת

 הוועדה לפי סעיף קטן זה תינתן בכתב בתוך שבוע מהמועד

 שבו קיבלה פנייה כאמור בסעיף 59כו או ממועד קבלת כל

 המסמכים הדרושים לה לשם הכרעה בסכסוך, לפי המאוחר,

 ותודיע לצדדים לסכסוך על החלטתה עם קבלתה

 (ו) דינה של הכרעה סופית של הוועדה ליישוב סכסוכים

 שלא הוגשה עליה בקשת רשות ערעור במועד הקבוע לכך

 או שלא ניתנה לגביה רשות ערעור, כדין פסק דין סופי של

 בית משפט

דס או הכלכלן יהיה זכאי לגמול והחזר הוצאות  גמול והחזר 59כט, המהנ

ה מאוצר המדינה בעד השתתפותו בכל ישיבה של הוועדה ד ע ^ ^ י צ  ה

ם לסכום הגמול וההוצאות שלו א ת ה  ליישוב סכסוכים ליישוב סכסוכים, ב

 זכאי דירקטור בחברה ממשלתית בעלת הסיווג הגבוה ביותר

 בעד השתתפות בישיבת דירקטוריון כפי שנקבע לפי הוראות

 סעיף 9ו,

ס אחת לשבועיים נ כ ת  סדרי עבודת הוועדה 59ל, (א) הוועדה ליישוב סכסוכים ת
 ליישוב סכסוכים

 לפחות, ככל שיש לפניה סכסוכים בין חברות תשתית
 (ב) הוועדה רשאית להיעזר ביועצים ובמומחים הדרושים,

 לפי שיקול דעתה, לצורך הכרעה בסכסוך שלפניה,

 (ג) החלטותיה של הוועדה יתקבלו ברוב דעות החברים בה;

 היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש הוועדה
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 תיקון סעיף 60א

 תיקון כותרת
 התוספת

 הוספת תוספת
 ראשונה

 ערעור מינהלי

 (ד) הוועדה רשאית לחייב אדם למסו ר מיידע, דםמכיס,

 ידיעות או הסברים! העדר שים לה להכרעה בסכסוך, והיא

 רשאית לחייבו להתישאב לפניה, וישו נתובות לה לשם כני

 הסמכויות הנתונות לוועדי: חקירה לפי סעיפים 9 עד וו לח וק

 ועדות חקירה, התשכ״ט-8ח9יר

ת הוצאות הדיון,  (ה) הוועדה רשא(ת לההיל על הצדדים א

 לרבות שכר טרחת עורך דין, שטר עדים, מ ומחים כיו עצים,

 לפי שיקול דעתה לפי שיקול דעתה

 (ו) שר המשפטים, לאחר התייעצות עם שר האוצר, רשאי

 לקבוע הוראות בדבר סדרי דין לוועדה; הוועדה תקבע אות

 סדרי דיוניה ועבודתסדהריכ כדליונישלהאו נעקבובדעות הלפכיכחלוקשזלהא נקבעו לפ

 59לא. הכרעה סופיות של הוועדה ליפישוב סכסוכעם ניתנת לערעור

 בשאלה משפטית בלבד לפני בית המשפט ללניינים מינהליפם,

 אם ניתנה רשות לכך מאת שופט בלכת המשפט לעניינים

 מינהליים; בקשת רמישנוהתלייערם;עוברקלשפתי רסשעיוףת זעהרעתוורגשל פביתוסךע י

 שלושים ימים ממועד המצאת הכרעות הוועדה; ניתנה רשות

 ערעור יראו את כתעברהעוברקישרהא וכאכתבכעתרבעוהרבקשה ככתב ערעו

 59לב , שר והאוצר, לאלב התייעצות עם חשר האחצות על ענייריה

 של חברה ממשלתית או חברות בת ממשלתית, רשאת בצו,

 להוסיף חברה כאמור לרישימב החברות שבתשספת הראשונה,

 או למחוק אותה ממאנוהלמחוק אותה ממנה

ת ע ת ל ש ו שש חום החברות שמ מ ת ק ש  59לת , !:ותקופה שמיום ת

 (תיקון מס׳ 24), התשס״ח-08 620, ועד תשם ש-וש שנים מאותו

 מועד, תגיש הרשות לוועדת החוקה חתק ומשפט שלל הכנסת,

 באמצעות שר האוצר, אחת לשנה, דוחו על ביצו ע הוהאות פרק

 זה; בדוח ייכללו, ביזןה;הבשדאור,ח יאילכהל:לו, בין השאר, אלה:

 (ו) הרכב הוועדה לייהוב סכסוכים או הוועדות לכישוא

 סכסוכים שהוקמו; סכסוכים שהוקמו;

 (2) הסכסוכים ש (ה2ו)בא והלספכניס והכויוםעדשה ולבייאוש ולבפנסיכהסווכיעדם;ה ליי

ה שלוא מ ל ח  (3) סכסוכים שהוועד ה ליישוב שכסוכים ה

 לפסוק בהם; לפסוק בהם;

 (4) משך הזמן שנ(ד4)רש למהשכךרעהזהמןבסשכנסדורכישםלהשכהרועכרהעוב;סכסוכי

רים שהוגשו על הכרשות הו ועדה ליישוב  (5) ערעו

 סכסוכים; סכסוכים;

 (6) קשיים שהתגלעו ביישום הוראות פרק יש״

 בסעיף 60א(ב) לחוק סעיק רי, אפסקה (ק), בכק מקבפ, אה רי ״בתוספת״ יבוא ״השניה״;

 כובתרותספת, בכו5תרת, באתחורסיפ״ת,וסבפכותת״ריתב,ו א ״חרשינ י״הת״וספת״ יבוא ״שניה״

 ת לתופנסיפ תה תוספת6 השנילהפ נייבוהא:תוספת השניה יבוא:

 שינוי התוספת
 הראשונה

 חובת דיווח
 הוראת שעה

 4תיק
 ת5יק

 ה6וס

 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 28

 ס״ח התשס״ח, עמ׳ 804
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 ״תוספת ראשונה

 (ההגדרה ״חברת תשתית״ - סעיף 59כא)

 חברות תשתית

 ו מע״צ - החברה הלאומית לדרכים בע״מ

 2 חברת נתיבי איילון בע״מ

 3 חברת כביש חוצה ישראל בע״מ

 4 חברת רכבת ישראל בע״מ

 5, חברת נת״ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע״מ,

 6 חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע״מ

 7, חברת נמל אשדוד בע״מ,

 8 חברת נמל חיפה בע״מ

 9 חברת נמל אילת בע״מ

 0ו מקורות חברת מים בע״מ

 וו, חברת החשמל לישראל בע״מ,

 2ו חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע״מ

 3ו חברת קו מוצרי דלק בע״מ

 4ו חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע״מ ״

 בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש״ס-00 720, בתוספת השניה, אחרי פרט 4ו

 יבוא:

 ״5ו ערעור על הכרעה סופית של הוועדה ליישוב סכסוכים לפי סעיף 59לא לחוק

,״  החברות הממשלתיות, התשל״ה-975ו8

 תיקון חוק בית
נים י י  משפט לענ

ם - מס׳ ו4 י נהלי  מי

ן ו א ־ ר י ב נ ו  ר
 שר האוצר

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 התש״ס, עמ׳ 90ו; התשס״ח, עמ׳ 785,

 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 32ו,

 חוק האזרחות (תיקון מסי 9), התשס״ח-2008*

, במקום סעיף וו יבוא:  בחוק האזרחות, התשי״ב-952וו

 ״ביטול אזרחות וו, (א) שר הפנים רשאי לבטל את אזרחותו הישראלית של אדם

 אם הוכח להנחת דעתו שהאזרחות נרכשה על יסוד פרטים

 כוזבים, וטרם חלפו שלוש שנים מיום שנרכשה האזרחות

 כאמור

ת סעיף וו פ ל ח  ה

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בכנסת ביום כ״ה בתמוז התשס״ח (28 ביולי 2008); ה

 הכנסת - 75ו, מיום כ״ח בתשרי התשס״ח (0ו באוקטובר 2007), עמ׳ 0ו,

 ו ס״ח התשי״ב, עמ׳ 46ו; התשס״ד, עמ׳ ו52
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 (ב) בית המשפט לעניינים מינהליים עבסעיף זה - בבית

 המשפט), רשאי, להבקמשפתט),ש ררשהפאינ,י םל,בלקבשטתל שארת האפזנריחםו,תול

 הישראלית של אדםה יאשםר אהלתיקתי ישםלאאחדםמאםלה:תקיים אחד מא

 (ו) האזרחות נרכשה על יסוד פ רטים כוזבלם וחלפו

 לפחות שלוש שניםלמפיחווםתששנלרוכשהש נכיאםממוירו;ם שנרכשה

 (2) אותו אדם עשה מעשה שיש בו משום הפרית

 אמונים למדינת ישראאמול,נ יוםב לבמדדינשעתקיבשרביאטלו,לו בהלאבזדרחשועת

 הישראלית לא ייוותר אותו אדם חסר כל אזרחות,

 ואם ייוותר חסר כל אזרחות ראמור - יינתן ולו רישיון

 לישיבה בישראל, כפי שיורה בית המשפט; לעריהן פסקה

 זו, חזקה על מי שיוזוש,בחזדקרהך קעבלעמימחשויוץשליבשדראךלקכביעלמא

 ייוותר חסר כל אזרחות; בפסקה זו, ״הפרת אמונים

 למדינת ישראל״, כלמאדחינדתמיאשלרה:אל״, כל אחד מאלה:

 (א) מעשה טרור (כאה)גדרמתועשבהחוטקר וראיכסוהרג דמריתמון

 טרור, התשס״ה-005ט2ר2ו,ר,סיהותעשאסו״השי-ד5ו0ל0 2ל2,מסעיושעה

 כאמור, או נטילתכאחמלוקר, פאעוי לנטביאלרתגוןח לטקרופר

 כהגדרתו בחוק האכמוהרג;דרתו בחוק האמור;

 (ב) מעשה המהוו(הב)בג ימדעהשלהפ יהסמעהיופויהםב7ג9י דעהד

, או ריגוש חמו7  99 לחוק העונשין, התשל״ז-77עו3

 לפי סעיף 3וו(ב) לחלפ האמור;

 (ג) רכישת אזרחות או יכות לישיבת קבע

 במדינה או בשטח המנויים אותוספת!

 (ג) לא תוגש בקשה לפי סעיף קוטן (ב)(2) אלא בהסכמתו

 בכתב של היועץ הבמכשתפבט ישלמהמיושעלץה המשפטי לממשלה

 (ד) בהליכים לפי סעיף זה יתקיים הד יסן בפני התזרח שעניינ ו

 נדון, אלא אם כן הונמן כדין ו לא התיהצב במדעד שנקבע ואם

 סבר בית המשפט שסלבאר יביהיתההבמקישופםטהשדילוןא ישהליאה בפקנייווםמהשדויוםן

 עיוות דין עיוות דין

 (ה) בהליכים לפי סעיף זה רשאי בית המשפט, מטעמים

 שיירשמו, לסטות מדשיינירהשרמאו,י ולת,סטוולתק במלדירניא יוהתראישולת,א ובלנוקכבחלורת

 האזרח שעניינו נדון או בא כוחו או בלי לגלותן כהם, אם לאחר

 שעיין בראיה או שמע טענרת שוכנע כי גילעי תראיה עלכיל

 לפגוע בביטחון המלינה או ביחסי החוץ שלה וכי אי-גיחויה

 עדיף על פני גילויה לשם עשיית לצדק (בשעיף זדי - ראיות

 חסויות); בית המשחס רשאי, בטרם יקביל החאטה לפי סעבף

 זה, לעיין בראיה או ללשמיין הסברהם ושלא בנוכחות האזרח

 ובא כוחו; החליט בויבתאהכמוחשו;פ טהלחקליבטל בריאיתותהמחשסופיטותל,קיוברלהראעילו

 העברת תמצית שלההערבאריותתתהמחציסותיושת,ל כהכרלאיושנתי תהןחלסעויושות,ת כןכ

 בלי לפגוע בביטחון המדינה או ביחסי החוץ, שלה, לאזרח או

 לבא כוחו; דיון לפי סעיף קטח זה יתקיחם בדלתיים סגורות, אלא

 אם כן קבע בית המשפט הוראה אחרת לעני ין וזה.

 ס״ח התשס״ה, עמ׳ 76

 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 226
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 (ו) החליט בית המשפט לבטל את אזרחותו הישראלית של

 אדם, תבוטל האזרחות מהיום שלא ניתן עוד לערער על פסק

 הדין או ממועד מאוחר יותר שקבע בית המשפט

 (ז) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות סדרי דין לעניין

 הליכים לפי סעיף זה

 (ח) שר הפנים ימנה ועדה, בראשות שופט בדימוס או מי

 שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, אשר תייעץ לו

 לעניין החלטות והגשת בקשות לפי סעיף זה

 (ט) השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת,

ת התוספת ״  רשאי לשנות א

 הוספת תוספת 2 אחרי סעיף 9ו לחוק העיקרי יבוא:

 ״תוספת

 (סעיף וו)

 איראן, אפגניסטן, לבנון, לוב, סודאן, סוריה, עיראק, פקיסטן, תימן, שטח רצועת עזה ״

ת י ר ט ר ש י א ט מ ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה שר הפנים

ק י צ י ה א י ל ס ד ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 חוק העונשין (תיקון מסי 100), התשס״ח-2008*

 בחוק העונשין, התשל״ז-977וו (להלן - החוק העיקרי), סעיף 98ו - בטל

 הוראת סעיף 4 לחוק העיקרי לא תחול על ביטול סעיף 98ו לחוק העיקרי כאמור בחוק

 ביטול סעיף 98ו ו

 סייג לתחולת סעיף 4 2 ,

 זה

ן מ ד י ר ל פ א י נ  ד
 שר המשפטים

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

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בכנסת ביום כ״ה בתמוז התשס״ח (28 ביולי 2008); ה

 הכנסת - 240, מיום כ״ז בסיוון התשס״ח (30 ביוני 2008), עמ׳ 357

 ו ס״ח התשל״ז, עמ׳ 226; התשס״ח, עמ׳ 7ו2,

 2ו8 ספר החוקים 76ו2, ה׳ באב התשס״ח, 8,2008 ,6



 חוק בתי המשפט (תיבת מסי 55), התשס ״ח-2008*

, בסעתף 7(ג) - תיקון סעיף 7  וי בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984וו

 (ו) האמור בו יס(מן כפסקה (ו), ובזו;, הסיפה החלל במילים ״אולם הצעת הועדא״

- תימחק;

 (2) אחרי פסקה (ו) יבוא:

 ״(2) על אף הוראות פסקה (ו ), והצעת הוועד דה על מינוי של שופע לבינת

 המשפט העליון תהיה שפ דעע שב עה מחברי הוועדה; פחת מרפר המשתתפים

 בהצבעה מתשעה תהיה עהצבעה על דעת רוב המשתתפים ש לא יפחת ממספר

 המשתתפים בהחסיר שניים.״

 2, תחילתו של 2וק זה ביום א׳ באלול התשס״ח(ו בספטמבר 2008) , תחילה

ן מ ד י ר ל פ א י נ ל פר י ד מן ד א י נ מ ר ט ד ד א ו ל ו ה ט א ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה ראש המ מ ש ל ה שר המש פ ט ים שר המשפטים

ק י צ י ה א י ל ע ו ן פ ר ס ד מ  ש
ה נ י ד מ א ה י ש  נשיא ה מדינ ה יושבת רא ש ה כ נסת יושבת ראש הכנסת נ

 * התקבל בכנסת ביום כ״ה בתמוז התשס״ח (28 ביולי 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

 הכנסת - 239, מיום כ׳ בסיוון התשס״ח (23 ביוני 2008), עמ׳ 354,

 ו ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 98ו; התשס״ח, עמ׳ 784,

 חוק החברות (תיחון מסי 9), התשס״ ח-2008*

 וי בחוק החברות, התשנ״ט-ה99ור(להלן- החוקהעיקרי), ב-עהף 7- תיקון סעיף 7

 ( ו) האמור בו יסומן ״(א)״, ובו, אח רי ״חמש )שניב״ יבוא ״(בסעיף זנה - תקואת ההגבלה)״

 ובסופו יבוא ״(בסעיוףב זסוהפו- יצבואהג״(בבלסה)עי״;ף זה - צו הגבלה)״;

 (2) אחרי סעיף ק (טן2 )(א)יאבחוראי: סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(ב) בית משפט שנתן צו המבלה ישלחן לר שם החברות הודעה על הרצו

 ופרטיו ופרטיו

ה ו ח ל  (ג) בלי לגרוע מהוראו ת סעלף 6, המפר או הגבלה ח ב מחובות החברה ש

 הופר הצו ושנוצרו בתקופת ההגבלהו״

^ כנו סחו בח וק זה, למעט סע יף קקן(ג) לשבו, בסתום שנטה תחילה ל  2. תחילתו של סעיף 7 לחולק זה ש

 מיום פרסומו מיום פרסומו

ן מ ד י ר ל פ א י נ ל פר י ד מן ד א י נ מ ר ט ד ד א ו ל ו ה ט א ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה ראש המ מ ש ל ה שר המש פ ט ים שר המשפטים

ק י צ י ה א י ל ע ו ן פ ר ס ד מ  ש
ה נ י ד מ א ה י ש  נשיא ה מדינ ה יושבת רא ש ה כ נסת יושבת ראש הכנסת נ

 * התקבל בכנסת ביום כ״ה בתמוז התשס״ח (28 ביולי 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

 הכנסת - 232, מיום ט״ז באייר התשס״ח (ו2 במאי 2008), עמ׳ 8ו3,

 ו ס״ח התשנ״ט, עמ׳ 89ו; התשס״ח, עמ׳ 53ו,

 ספר החוקים 76ו2, ה׳ באב התשס״ח, 8,2008 ,6 3ו8



 חוק שירות ביטחון (תיקון מסי 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה
 ושירות מוכר) (תיקון מסי 9), התשס״ח-2008*

 תיקון סעיף 6 ו, בחוק שירות ביטחון (תיקון מס׳ 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר),

, בסעיף 6, ברישה, במקום ״כ״ז בסיוון התשס״ח (30 ביוני 2008)״ יבוא  התשנ״ה-995וו

 ״ד׳ בטבת התשס״ט (ו3 בדצמבר 2008)״,

 תחילה 2 תחילתו של חוק זה ביום כ״ח בסיוון התשס״ח (ו ביולי 2008)

ק ר ד ב ו ה ט א ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה שר הביטחון

ק י צ י ה א י ל ס ד ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בכנסת ביום כ״ה בתמוז התשס״ח (28 ביולי 2008); ה

 הממשלה - 394, מיום כ״ז בסיוון התשס״ח (30 ביוני 2008), עמ׳ 636

 ו ס״ח התשנ״ה, עמ׳ 440; התשס״ח, עמ׳ 57ו

 חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר)
 (תיקון מסי 2), התשס״ח-2008*

 תיקון סעיף ו ו בחוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר), התשס״ה-

 2005ו, בסעיף ו, ברישה, במקום ״עד יום כ״ז בסיוון התשס״ח (30 ביוני 2008)״ יבוא ״עד

 יום ד׳ בטבת התשס״ט (ו3 בדצמבר 2008)״

 תחילה 2 תחילתו של חוק זה ביום כ״ח בסיוון התשס״ח (ו ביולי 2008)

ק ר ד ב ו ה ט א ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה שר הביטחון

ק י צ י ה א י ל ס ד ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בכנסת ביום כ״ה בתמוז התשס״ח (28 ביולי 2008); ה

 הממשלה - 394, מיום כ״ז בסיוון התשס״ח (30 ביוני 2008), עמ׳ 637

 ו ס״ח התשס״ה, עמ׳ 38ו; התשס״ח, עמ׳ 496

 חוק כרטיסי חיוב (תיקון מסי 4), התשס״ח-2008*

 תיקון סעיף 5 ו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו-986וו (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 5(ד), בפסקה (ו),

 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;״

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בכנסת ביום כ״ו בתמוז התשס״ח (29 ביולי 2008); ה

 הממשלה - 294, מיום י״ט באייר התשס״ז (7 במאי 2007), עמ׳ 576

 ו ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 87ו; התשנ״ח, עמ׳ 328

 4ו8 ספר החוקים 76ו2, ה׳ באב התשס״ח, 8,2008 ,6



 תיקון סעיף 6 2 , בסעיף 6 לחוק העיקרי -

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

 (2) בסעיף קטן (ג), במקום ״חמישה עשר ימים״ יבוא ״עשרה ימי עסקים״,

 תיקון סעיף 6א 3 , בסעיף 6א(ב) לחוק העיקרי, במקום ״מ־30 ימים״ יבוא ״מעשרה ימי עסקים״,

 תיקון סעיף 9 4, בסעיף 9(ב) לחוק העיקרי, במקום ״חמישה עשר ימים״ יבוא ״עשרה ימי עסקים״,

 תיקון סעיף 0ו ^ בסעיף 0ו לחוק העיקרי -

 (ו) 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

ת הלקוח בשל  כרטיס אשראי, כי מתקיימים שניים אלה, יפסיק המנפיק לחייב א

 אותה עסקה, במועד קבלת ההודעה:

 (ו) הנכס 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;

ת העסקה  (2) הלקוח ביטל א

 (או) המנפיק לא יהיה אחראי לנזק אם פעל בתום לב ובלא התרשלות על פי

 הודעת הלקוח כאמור בסעיף קטן (א)

ת האשראי ללקוח לצורך ביצוע  (א2) לעניין סעיף זה אין נפקא מינה מי נתן א

 העסקה; ואולם הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עסקה בתשלום אחד, שהספק

ת מלוא תמורתה טרם הודעת הלקוח כאמור באותו סעיף קטן, ומי שנתן  קיבל א

 לספק אשראי בשל אותה עסקה אינו יכול להיפרע מהספק בדרך של קיזוז,״;

 (3) בסעיף קטן (ג), במקום ״סופק ללקוח״ יבוא ״סופק ללקוח במועד ההספקה שסוכם,

 שהספק לא הפסיק, דרך קבע, לספק נכסים מסוגו של הנכס שנרכש בעסקה,״

 הוספת סעיפים 6 אחרי סעיף 0ו לחוק העיקרי יבוא:
 0וא ו־0וב

 ״הפסקת תשלום 0וא, (א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 0ו, הובא 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

ת הספק בשל אותה  הצו האמור, יפסיק המנפיק לזכות א

 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

ת התשלומים שגבה  מעשרה ימי עסקים מיום מתן הצו, א

 ממנו בשל אותה עסקה במהלך תקופת הפסקת הזיכוי

 (ב) בית משפט הדן בבקשה למתן צו כאמור בסעיף קטן (א),

ת הספק בשל אותה  רשאי לקבוע כי המנפיק יחזור ויזכה א

 עסקה, אם שוכנע שהנכס שנרכש בעסקה סופק ללקוח או כי

 אין במתן צו כאמור כדי לפגוע בלקוח; בית המשפט רשאי

 ספר החוקים 76ו2, ה׳ באב התשס״ח, 8,2008 ,6 5ו8



ת עמדתו של הממונה על הגנת הצרכן  לשמוע לעניין זה א

 והסחר ההוגן, כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-
 ו98ו2

 (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

ת הנימוקים לזיכוי הספק, לפחות חמישה עשר  המפרטת א

 ימים לפני הזיכוי בפועל, וימסור ללקוח, לפי דרישתו, עותקי

 מסמכים שבידו לעניין זה

 (ד) לעניין סעיף זה יחולו הוראות סעיף 0ו(א2)

 (ה) הוראות סעיף זה יחולו על המנפיק, גם כלפי אדם אחר

 שאינו הספק שהתקשר בעסקה עם הלקוח, אם אותו אדם

ת המסמך המעיד על העסקה באמצעות  הציג למנפיק א

 כרטיס אשראי

 0וב , 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 וו לחוק העיקרי, במקום ״סעיף 0ו״ יבוא ״סעיפים 0ו עד 0וב״,

 בסעיף 2ו לחוק העיקרי, אחרי ״או נציגו״ יבוא ״פירוט של העסקאות שלגביהן נעשה

 שימוש לרעה כהגדרתו בסעיף 5,״,

 בסעיף 5ו לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף 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

ת תשלום ק ס פ  ה
ה א ש ר ת ה ו ע צ מ א  ב

 לחיוב חשבון
 בכרטיס חיוב

 0ו

 תיקון סעיף וו

 תיקון סעיף 2ו

 תיקון סעיף 5ו

ה ל י ח  ת

ן מ ד י ר ל פ א י נ  ד
 שר המשפטים

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 התשמ״א, עמ׳ 248,

 חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), התשם״דו-2008*

 ו בחוק זה -

;  ״מבטח״ - כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-ו98וו
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 הגדרות

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בכנסת ביום כ״ו בתמוז התשס״ח (29 ביולי 2008); ה

 הכנסת - 0ו2, מיום כ׳ באדר א׳ התשס״ח (26 בפברואר 2008), עמ׳ 207

 ו ס״ח התשמ״א, עמ׳ 208

 6ו8 ספר החוקים 76ו2, ה׳ באב התשס״ח, 8,2008 ,6



 ״מידע״ - מידע על תיקונים או טיפולים שבוצעו ברכב או כל מידע אחר שיש בו כדי

 להעיד על מצב הרכב ותקינותו, ולעניין מבטח - סכום תגמולי הביטוח ששולמו

 בעד הרכב ופירוט סוג הנזק או ירידת הערך שבשלם שולמו;

, שעיסוקו מכירת 2  ״עוסק ברכב״ - עוסק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-ו98ו

 רכב משומש;

, וניתן עליו רישיון רכב, 3  ״רכב משומש״ - רכב שנרשם לפי פקודת התעבורה

 זכאות למידע על 2 (א) מי שרכש רכב משומש זכאי לקבל מכל מוסך שבו תוקן או טופל הרכב ומכל
 רכב משומש

 מבטח שביטח את הרכב, כל מידע שיש בידיהם על הרכב
 (ב) מוסך ומבטח רשאים לגבות תשלום בעד ההוצאות הכרוכות במסירת מידע כאמור

 בסעיף קטן (א)

 חובת שמירת מידע 3 (א) מוסך ישמור מידע על רכב שתוקן או טופל בו למשך שבע שנים מיום התיקון או

 הטיפול או מיום שהמידע הגיע לידיו

 (ב) מבטח ישמור מידע על רכב שביטח למשך שבע שנים מיום שהמידע נוצר על ידו

 או מיום שהגיע לידיו

 גילוי נאות 4, (א) לא יעשה עוסק ברכב עסקה בעניין מכירת רכב משומש, אלא אם כן התקיימו

 כל אלה:

 (ו) נחתם חוזה בכתב בינו לבין רוכש הרכב (בסעיף זה - החוזה);

 (2) העוסק ברכב מסר לרוכש הרכב, עד למועד חתימת החוזה ובנפרד מהחוזה,

 טופס חתום בידו, שמפורטים בו הפרטים כאמור בסעיף קטן (ב) (בסעיף זה - טופס

 גילוי);

ת קבלת טופס הגילוי,  (3) רוכש הרכב אישר בחתימת ידו א

ת הפרטים שלהלן:  (ב) עוסק ברכב יפרט במדויק, בטופס הגילוי, א

 (ו) שמו המלא, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה העוסק ברכב תאגיד - גם

ת סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא;  א

 (2) שמו המלא של בעל הרכב, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה הבעלים

ת סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא;  תאגיד - גם א

 (3) מספר הבעלים הקודמים של הרכב, וככל הידוע לו - אם הבעלים הקודמים

ת שמה ומספרה של החברה;  היה חברה שעיסוקה החכר - גם א

 (4) פגיעות שנגרמו לרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, עד למועד מסירת טופס

 הגילוי;

 (5) מספר הקילומטרים שעבר הרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, מיום רישומו

 לראשונה ועד למועד מסירת טופס הגילוי;

 (6) הסכום שישולם בעבור הרכב

 (ג) בכל עסקה בעניין רכישת רכב משומש, שהעוסק ברכב הוא המוכר בה, יגלה

 העוסק ברכב לרוכש הרכב כי הוא מוכר או משווק כלי רכב דרך עיסוק

 (ד) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב), יראו לעניין אותם סעיפים קטנים

 מי שמוכר רכב משומש, שאינו רשום כבעליו ברישיון הרכב, כעוסק ברכב, אלא אם כן

 הוכיח אחרת; ואולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שמוכר רכב משומש של בן

 משפחתו מדרגה ראשונה

 2 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 248

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 73ו,

 ספר החוקים 76ו2, ה׳ באב התשס״ח, 8,2008 ,6 7ו8



 העובר על הוראות סעיף 4, דינו - קנס פי שבעה מהקנס כאמור בסעיף ו6(א)(2) לחוק

,  העונשין, התשל״ז-977ו4

 (א) במועד ביצוע המבחן השנתי לכשירותו לתנועה של רכב משומש לפי פקודת

ת מספר הקילומטרים שעבר הרכב  התעבורה, תמסור תחנת הבדיקה לרשות הרישוי, א

 הנבדק בשנה שקדמה למועד הבדיקה

 (ב) רשות הרישוי תציין ברישיון הרכב את מספר הקילומטרים שעבר הרכב הנבדק

 לפי ההודעה האחרונה שקיבלה מאת תחנת הבדיקה כאמור בסעיף קטן (א) ואת המועד

 שבו נמסרה לה ההודעה האמורה

 שר התחבורה והבטיחות בדרכים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת

 הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות לעניין דרכי מסירת המידע

 והמועדים למסירתו לפי סעיף 2

 אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר

 (א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 6, ארבעה חודשים מיום פרסומו

 (ב) תחילתו של סעיף 6, ביום ט״ו בטבת התש״ע (ו בינואר 0ו20),

 עונשין

 ציון מספר
 הקילומטרים

 ברישיון הרכב

 ביצוע ותקנות

 שמירת דינים

 תחילה

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 התשל״ז, עמי 226.
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