
 רשומות

 ספר החוקים
 י״ג בסיוון התשס״ח 2157 16 ביוני 2008

 עמוד

 חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון מסי 5), התשס״ח-2008 568

 חוק לתיקון פקודת הפטנטים והמדגמים (מסי 9), התשס״ח-2008 568

 חוק שיקים ללא כיסוי (תיקון מסי 7), התשס״ח-2008 569



 חוק הםדרת מקומות רחצה (תיקון מם׳ 5), התשם״ח-2008*

 תיקון סעיף 8 ן, בחוק הסדרת מקומות רחצה, התשב״ד-964וי, בסעיף 8 -

 ( ו) האמור בו יסומן ״(א)״, ובסופו יבוא ״ובבל מקרה לא ייגבו דמי בניסה למקום רחצה

 באמור -

 (ו) בעד ילד שטרם מלאו לו 3ו שנים;

 (2) בעד ילד שמלאו לו 3ו שנים אך טרם מלאו לו 7ו שנים, בסבום העולה על

 עשרה שקלים חדשים,״;

 (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(ב) במקום רחצה באמור בסעיף קטן (א), תוצג במקום בולט לעין בסמוך למקום

 שבו נגבים דמי הבניסה למקום הרחצה, בבל שגבייתם הותרה, הודעה המפרטת

ת ההגבלות לפי סעיף קטן (א) לעניין גביית דמי בניסה,״  א

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 הבנסת

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הבנסת ע צ  * התקבל בבנסת ביום זי בסיוון התשס״ח (0ו ביוני 2008); ה

- 206, מיום ו׳ באדר א׳ התשס״ח (2ו בפברואר 2008), עמי 85ו,

 ו ס״ח התשב״ד, עמי 72ו; התשס״ד, עמי 546,

 חוק לתיקון פקודת הפטנטים והמדגמים (מם׳ 9), התשם״ח-2008*

 הוספת סעיף 39א ^ בפקודת הפטנטים והמדגמיםו (להלן - הפקודה), אחרי סעיף 39 יבוא:

 ״שימוש במדגם 39א, (א) השר רשאי להתיר שימוש במדגם על ידי משרדי

ה הממשלה או על ידי מפעל או מוסד של המדינה, בין שנרשם נ י ד מ ת ה ב ו ט  ל

 לפי פקודה זו ובין שלא נרשם אך מבקשים לרשמו, אם ראה

 שהדבר דרוש להגנת המדינה או לקיום הספקה או שירותים

 חיוניים

 (ב) השר רשאי, אם ראה שהדבר דרוש למטרות המנויות

 בסעיף קטן (א), לתת היתר לפי הסעיף הקטן האמור גם לאדם

ת  הפועל על פי חוזה עם המדינה, בדי להבטיח או להקל א

 ביצועו של החוזה ולצורבי המדינה בלבד

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בבנסת ביום ז׳ בסיוון התשס״ח (0ו ביוני 2008); ה

 הממשלה - 53ו, מיום ב״ט בטבת התשס״ה (0ו בינואר 2005), עמי 3ו5,

 ו חוקי א״י, ברך בי, עמי (ע) 053ו, (א) 076ו; ס״ח התשס״ח, עמי 48ב,
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 (ג) הוראות סעיפיום 106, 08ו עד ווי ו-3וו עדי 5וו לחוק

, יחולו לענ״ין היותר שניתו לפי סעיף  הפטנטים, התשב״ז-967ו2

 זה, בשינויים המחוזיהב,י םבשינויים המחויבים

 (ד) בסעיף זה, ״ה(שד)ר״ -בסהעשירף זשה,קב״עההשרה״מ-מ שהלשהר ״שקבעה הממשלה ״

ה - בטל, ביטול חלק הי 2  2י חלק הי לפקו

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 הבנסת

 2 ס״ח התשב״ז, עמי 48ו

 חוק שיקים ללא כים וי(תיםון כים׳ 7), התשם״ ח-2008*

ק העיקול), בסעיף ו, אחרי תיקון סעיף ו ו (להלן - ה-ו  בחוק שיקים ללא ביסוי, התשמ״אאו98ו

 ההגדרה ״חשבון מהשוהתגףד״ר יהב״וחא:שבון משותף״ יבוא:

 ״״הברזה על שעת ״ח״ירהובםר״ז ה- עבל אשחעת מחיארלוהם:״ - בל אחת מאלה:

 (ו) הברזה על מצב מיוחד העורף לפי סעיח 9ג ׳לחוק הה תגוננות האזרחית,

;  התשי״א-ו95ו2

 (2) הברזה על אירוע אסון המוני לפי סע יא 90ב לפקודת המשטרה [נוסח חדש],

;  התשל״א-ו97ו3

 (3) קריאה לשירות מילואים ב נסיבות חירום או קריאה לשירות מילואיא ב מצב

 מיוחד לפי סעיפים 8 ואו 9 לחוק שירות המילואים, התשס״ח-2008י;״,

 בסעיף 2 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(או) יבוא: תיקון סעיף 2

 ״(א2) על אף האמור בסעיף קטן(א), הוב רזה שעת חיאום וסבו־ המפקח בי יש להש עות

 בהקדם האפשרי הגבלה של חשברן ובעליו באמור בסעוב זה, רשאי הוא לקבוע, לגבי

 המדינה בולה או לגבי שטח מסהם, בי בנק לא יגביל1 חשבון או בע יל בשבון בשל זוז יקים

 שסורבו בתקופה שיקסער בבלבד שהתקופה לא תעלה על ק9 ימ ים; המלקח רשאי מקבוע

 באמור מיום ההברזבהאמעולרשמיעותםחהירהובםר זולהאעילאושחערתמחישרלוםשיולםאי ימיאוםחלראמחרש לשוהשיסםת ייימיהם״לאחר שהסתיי

 בסעיף 0ו(א) לחוק הסיקרי, אחרי פסקה (3) יבוא: תיקון סעיף 0ו

 ״(4) נבצר מהלקוח לטפל בענייהו מחמת פגיעה, בו או חרבושו, עפעולת ואיבה, ובשל

 בך סורב השיק; בך סורב השיק;

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הבנסת ע צ  התקבל בבנסת ביום זי בסיוון התשס״ח (0ו ביוני 2008); ה

- 8ו2, מיום י״א באדר בי התשס״ח (8ו במרס 2008), עמי 240,

 ס״ח התשמ״א, עמי 36ו; התשס״ד, עמי ו9,

 ס״ח התשי״א, עמי 78,

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7ו, עמי 390,

 ס״ח התשס״ח, עמי 502

 ספר החוקים 57ו2, י״ג בסיוון התשס״ח, 6,6,2008ו 569



 (5) הלקוח הוא תושב של שטח שהוברזה לגביו שעת חירום באמור בפסקאות (ו)

 ו־(2) להגדרה ״הברזה על שעת חירום״, ובין המועד שבו נמשך השיק ובין המועד שבו

 הוצג לפירעון חלה הרעה משמעותית בהבנסותיו של הלקוח עקב שעת החירום, ובשל

 בך סורב השיק ״

 תיקון סעיף 20 4, בסעיף 20 לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (ו) יבוא:

 ״(וא) הוראות ביצוע לעניין הפעלת סמבותו לפי סעיף 2(א2);״;

 (2) בסעיף קטן (ב), אחרי ״סעיפים״ יבוא ״2(א2),״

 תיקון סעיף ו2 5 בסעיף ו2 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א)( ו), רשאי השר לקבוע סייגים לתחולת חוק זה, שיחולו

 בעתות חירום, לרבות בתקופת הברזה על שעת חירום, אם סבר בי בשל דחיפות העניין

ת הסייגים בדרך הקבועה בסעיף קטן (א)(ו); תקנות לפי סעיף קטן זה  לא ניתן לקבוע א

 טעונות את אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הבנסת, ואולם לא החליטה הוועדה

ת  בדבר אישור התקנות או דחייתן בתוך ו2 ימים מן היום שהתקנות נמסרו לה, יראו א

 התקנות באילו אושרו ״

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 הבנסת
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