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חוקלתיקוןפקודתביטוחרכבמנועי)מס'19(,התשע"א-2011*

בפקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, התש"ל-1970  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 7)ד(, 1 תיקון סעיף 7
במקום ")הוראת שעה(, התשנ"ז-1996" יבוא ")ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים 

לתקופת מעבר והוראות לעניין אבנר(, התשנ"ז-1997 )בחוק זה - הפול(" 

אחרי סעיף 7 לפקודה יבוא:2 הוספת סעיף 7א

"מרכיב ההעמסה 
בתעריף הביטוח

בסעיף זה -7א  )א( 

"אופנוע" - כהגדרתו בסעיף 3)ג( לחוק;

במסגרת  שלא  מבוטח  שעל  הסכום   - ההעמסה"  "מרכיב 
הפול לשלם כתוצאה מעלויות ההשתתפות של מבטח 

במסגרת הפול;

"עלות אספקת השירותים" - כהגדרתה בסעיף 12ד לחוק;

"עלות הסיכון הטהור" - חלק מתעריף ביטוח שאינו כולל 
רווח, הוצאות ועלות אספקת שירותים, למעט הוצאות 
ליישוב תביעות כפי שהוגדרו בתכנית הסטטיסטית, 
המתבסס על ניסיון התביעות בעבר של ענף ביטוח 
רכב מנועי שחלה לגביו חובה לרכוש ביטוח לפי פקודה 
זו, כולו, לרבות ניסיון התביעות בפול, בתוספת אומדן 
של תשלומים עתידיים בשל אותן תביעות ובהתחשב 
ועל  התביעות  שכיחות  על  המשפיעות  במגמות 

עלותן;

"תכנית סטטיסטית" - תכנית שאישרה הרשות, המגדירה 
את האופן שבו על מבטח לקדד ולהעביר את המידע 
המידע,  ממאגרי  אחד  לכל  והתביעות  הפרמיות  על 
הכוללת בין השאר את פרטי המידע, אופן הגשתם, 
דרישות האיכות לגביהם ולוחות הזמנים לדיווח של 

כל מבטח 

מרכיב  יעמוד  לפול,  ביטוח  תעריפי  הרשות  קבעה  )ב( 
ההעמסה הצפוי למימון העלות לביטוח אופנועים במסגרת 

הפול על שישה אחוזים מעלות הסיכון הטהור "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א )3 באוגוסט 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 399, מיום ט' בתמוז התשע"א )11 ביולי 2011(, עמ' 214 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמ' 320; ס"ח התשס"ט, עמ' 192   1
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חוקהגנתהצרכן)תיקוןמס'30(,התשע"א-2011*

בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 13ז יבוא:1 הוספת סעיף 13ח

 "תעריף שנקבע 
לפי דין - איסור 

גביית עמלה ודרכי 
תשלום

בסעיף זה -13ח  )א( 

"בנק הדואר" - החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-
כהגדרתם  הכספיים  השירותים  את  בנותנה   ,2  1986
באותו חוק מטעם החברה הבת כמשמעותה בסעיף 

88יא לחוק האמור;

"כרטיס אשראי" - כהגדרתו בסעיף 14ב)ב(;

או  חישוב  לשם  הנעשית  פעולה  בשל  תשלום   - "עמלה" 
קביעה של חיוב או בשל דרך תשלום החיוב, למעט 

תשלום לפי דין בשל איחור בתשלום החיוב 

להם )ב( שנקבע  שירותים  או  טובין  המספק  עוסק   )1(
 - זה  )בסעיף  דין  לפי  צרכן  בידי  לתשלום  תעריף 
שירותים או טובין מפוקחים( לא יהיה רשאי לגבות 

מצרכן עמלה לגבי אותם טובין או שירותים   

או  שירותים  לגבי  גם  תחול   )1( פסקה  הוראת   )2(
טובין שאינם שירותים או טובין מפוקחים, אם התשלום 
לגביהם מתבצע לפי חשבונית או הודעת תשלום מאת 
עוסק המספק שירותים או טובין מפוקחים, והחשבונית 
או הודעת התשלום כוללת גם חיובים בעד שירותים 

או טובין מפוקחים 

עוסק כאמור בסעיף קטן )ב( יאפשר לצרכן לשלם בעד  )ג( 
שירותים או טובין מפוקחים, בעסקה מתמשכת, גם בדרכים 

אלה:

הרשאה לחיוב חשבון בכרטיס אשראי;  )1(

הרשאה לחיוב חשבון בהוראת קבע;  )2(

תשלום, לרבות במזומן או בשיק, בבנק הדואר   )3(
או בגופים אחרים שהתחייבו בהסכם עם העוסק שלא 
לגבות עמלה לגבי שירותים או טובין מפוקחים, ובלבד 
תהיה  במצטבר  גופים  באותם  התשלום  שאפשרות 

בפריסה ארצית, כפי שאישר השר 

לעוסק  יינתן  )ג()3(  קטן  בסעיף  כאמור  השר  אישור  )ד( 
בהתחשב בפריסה הארצית של בנק הדואר 

נקבעו לפי דין אחר או ברישיון שניתן לעוסק הוראות  )ה( 
לעניין תשלום במזומן, רשאי שר הממונה על הסדרת הענף 
שבו פועל העוסק, או גוף אחר שנתונות לו על פי דין סמכויות 
לעניין הסדרת הענף שבו פועל העוסק, להורות כי הוראות 

סעיף קטן )ג()3( לא יחולו על סוג מסוים של צרכנים " 

התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א )3 באוגוסט 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 377, מיום י' באדר ב' התשע"א )16 במרס 2011(, עמ' 125 

ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"א, עמ' 981   1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 79   2

חוקהגנתהצרכן)תיקוןמס'30(,התשע"א-2011*

הוספת סעיף 13חבחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 13ז יבוא:1 

 "תעריף שנקבע 
לפי דין - איסור 

גביית עמלה ודרכי 
תשלום

בסעיף זה -13ח  )א( 

"בנק הדואר" - החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-
כהגדרתם  הכספיים  השירותים  את  בנותנה   ,2  1986
באותו חוק מטעם החברה הבת כמשמעותה בסעיף 

88יא לחוק האמור;

"כרטיס אשראי" - כהגדרתו בסעיף 14ב)ב(;

או  חישוב  לשם  הנעשית  פעולה  בשל  תשלום   - "עמלה" 
קביעה של חיוב או בשל דרך תשלום החיוב, למעט 

תשלום לפי דין בשל איחור בתשלום החיוב 

להם )ב( שנקבע  שירותים  או  טובין  המספק  עוסק   )1(
 - זה  )בסעיף  דין  לפי  צרכן  בידי  לתשלום  תעריף 
שירותים או טובין מפוקחים( לא יהיה רשאי לגבות 

מצרכן עמלה לגבי אותם טובין או שירותים   

או  שירותים  לגבי  גם  תחול   )1( פסקה  הוראת   )2(
טובין שאינם שירותים או טובין מפוקחים, אם התשלום 
לגביהם מתבצע לפי חשבונית או הודעת תשלום מאת 
עוסק המספק שירותים או טובין מפוקחים, והחשבונית 
או הודעת התשלום כוללת גם חיובים בעד שירותים 

או טובין מפוקחים 

עוסק כאמור בסעיף קטן )ב( יאפשר לצרכן לשלם בעד  )ג( 
שירותים או טובין מפוקחים, בעסקה מתמשכת, גם בדרכים 

אלה:

הרשאה לחיוב חשבון בכרטיס אשראי;  )1(

הרשאה לחיוב חשבון בהוראת קבע;  )2(

תשלום, לרבות במזומן או בשיק, בבנק הדואר   )3(
או בגופים אחרים שהתחייבו בהסכם עם העוסק שלא 
לגבות עמלה לגבי שירותים או טובין מפוקחים, ובלבד 
תהיה  במצטבר  גופים  באותם  התשלום  שאפשרות 

בפריסה ארצית, כפי שאישר השר 

לעוסק  יינתן  )ג()3(  קטן  בסעיף  כאמור  השר  אישור  )ד( 
בהתחשב בפריסה הארצית של בנק הדואר 

נקבעו לפי דין אחר או ברישיון שניתן לעוסק הוראות  )ה( 
לעניין תשלום במזומן, רשאי שר הממונה על הסדרת הענף 
שבו פועל העוסק, או גוף אחר שנתונות לו על פי דין סמכויות 
לעניין הסדרת הענף שבו פועל העוסק, להורות כי הוראות 

סעיף קטן )ג()3( לא יחולו על סוג מסוים של צרכנים " 

ספר החוקים 2310, י"א באב התשע"א, 2011 8 11
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בסעיף 31א)א( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )2ב( יבוא:2 תיקון סעיף 31א

")2ג( ביקש צרכן מעוסק לשלם בעד שירותים או טובין בלא עמלה כאמור בסעיף 13ח)ב(, 
או לשלם כאמור באחת הדרכים המנויות בסעיף 13ח)ג( - והעוסק לא פעל בהתאם לכך;" 

תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( )להלן - יום התחילה( 3 תחילה

הוראות חוק זה יחולו על תשלומים שישולמו מיום התחילה ואילך גם בשל התקשרויות 4 תחולה
להספקת שירותים או טובין כאמור בסעיף 13ח לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, 

שנעשו לפני יום התחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

חוקהגנתהצרכן)תיקוןמס'31(,התשע"א-2011*

בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 18א, אחרי סעיף 1 תיקון סעיף 18א
קטן )א( יבוא:

עוסק המוכר טובין לצרכן ומוסר לו תעודת אחריות, ידביק או ימסור לו ")א1(  )1(
מדבקה לשם הדבקתה על הטובין, שבה יצוין תום תקופת האחריות )בחוק זה 

- מדבקת אחריות( 

הציג צרכן לעוסק טובין שמודבקת עליהם מדבקת אחריות תקפה ומקורית,   )2(
לא ידרוש העוסק מהצרכן להציג את תעודת האחריות כתנאי למתן שירות 

בהתאם לחיוביו לפי תעודת האחריות 

השר יקבע הוראות לעניין מדבקת אחריות, לרבות סוג המדבקה, תוכנה   )3(
ומידע שייכלל בה, צורתה, גודלה וגודל האותיות, וכן רשאי הוא, באישור ועדת 
הכלכלה של הכנסת, לקבוע סוגי טובין שהחובה הקבועה בפסקה )1( לא תחול 

לגביהם  

על אף הוראות פסקה )1( ובכפוף להוראות לפי פסקה )5(, עוסק המוכר טובין   )4(
לצרכן, והטובין מזוהים במספר סידורי או במספר זיהוי ייחודי, פטור מהחובה 

לפי אותה פסקה, אם הוא מקיים את כל אלה:

הוא אינו דורש מהצרכן להציג תעודת אחריות כתנאי למתן שירות  )א( 
בהתאם לחיוביו לפי תעודת האחריות, אלא מזהה את הטובין ואת מועד 

רכישתם לפי המספר הסידורי או מספר הזיהוי הייחודי;

הוא מאפשר לצרכן לבדוק את תום תקופת האחריות בכל עת באתר  )ב( 
המספר  באמצעות  מסרון,  ובאמצעות  חינם  בשיחת  בטלפון  אינטרנט, 

הסידורי או מספר הזיהוי הייחודי 

השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי טובין או מקרים   )5(
שהוראות פסקה )4( לא יחולו לגביהם "

התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א )3 באוגוסט 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 396, מיום ד' בתמוז התשע"א )6 ביולי 2011(, עמ' 204 

ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"א, עמ' 1021    1

ספר החוקים 2310, י"א באב התשע"א, 2011 8 11



1023

בסעיף 23)ב()8( לחוק העיקרי, אחרי "תעודות אחריות," יבוא "לא הדביק או לא מסר 2 תיקון סעיף 23
מדבקת אחריות" 

בסעיף 31א)א()7( לחוק העיקרי, אחרי "סעיף 18)א()5(" יבוא "או ביקש צרכן מעוסק לקבל 3  תיקון סעיף 31א
מדבקת אחריות, כפי שנדרש לפי סעיף 18א)א1(" ואחרי "מסר תעודה" יבוא "או מדבקה" 

תחילה ותקנות 
ראשונות 

תחילתו של חוק זה ביום י"א בסיוון התשע"ב )1 ביוני 2012(  4  )א( 

תקנות ראשונות לפי חוק זה יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת עד ליום ו'  )ב( 
בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

חוקסיועלשדרותוליישוביהנגבהמערבי)הוראתשעה()תיקוןמס'3(,
התשע"א-2011*

בחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה(, התשס"ז-2007  1 )להלן 1 תיקון סעיף 5
- החוק העיקרי(, בסעיף 5)ב( - 

ברישה, במקום "בסעיף 7)ה(" יבוא "בסעיף 7)ה( ו–)ו(";  )1(

בפסקה )2(, במקום הסיפה החל במילים "במקום האמור בה" יבוא "לא יקראו את   )2(
היישובים האלה: אבשלום, אור הנר, איבים, ארז, בארי, גבים, גברעם, דקל, זיקים, זמרת, 
חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרמיה, כרם 
שלום, מבטחים, מגן, מפלסים, נחל עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, 
סופה, סעד, עין הבשור, עין השלשה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, רעים, שדה אברהם, שובה, 

שוקדה, תושיה, תלמי יוסף, תקומה"  

בסעיף 7 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 7

סעיף קטן )א( - בטל;  )1(

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:  )2(

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את הוראות  ")ו( 
סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5)ב( לחוק 
זה, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת, ככל שהדבר מוצדק עקב 
המצב הביטחוני ששורר באזור קו עימות דרומי בשל סמיכותו לגדר המערכת 

המקיפה את רצועת עזה או ששרר בתקופת ההארכה הקודמת "

תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 3 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א )3 באוגוסט 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 405, מיום כ"ג בתמוז התשע"א )25 ביולי 2011(, עמ' 234 

ס"ח התשס"ז, עמ' 459; התש"ע, עמ' 445   1

בסעיף 23)ב()8( לחוק העיקרי, אחרי "תעודות אחריות," יבוא "לא הדביק או לא מסר 2 
מדבקת אחריות" 

תיקון סעיף 23

בסעיף 31א)א()7( לחוק העיקרי, אחרי "סעיף 18)א()5(" יבוא "או ביקש צרכן מעוסק לקבל 3  
מדבקת אחריות, כפי שנדרש לפי סעיף 18א)א1(" ואחרי "מסר תעודה" יבוא "או מדבקה" 

תיקון סעיף 31א

תחילתו של חוק זה ביום י"א בסיוון התשע"ב )1 ביוני 2012(  4  תחילה ותקנות )א( 
ראשונות 

תקנות ראשונות לפי חוק זה יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת עד ליום ו'  )ב( 
בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

חוקסיועלשדרותוליישוביהנגבהמערבי)הוראתשעה()תיקוןמס'3(,
התשע"א-2011*

בחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה(, התשס"ז-2007  1 )להלן 1 
- החוק העיקרי(, בסעיף 5)ב( - 

תיקון סעיף 5

ברישה, במקום "בסעיף 7)ה(" יבוא "בסעיף 7)ה( ו–)ו(";  )1(

בפסקה )2(, במקום הסיפה החל במילים "במקום האמור בה" יבוא "לא יקראו את   )2(
היישובים האלה: אבשלום, אור הנר, איבים, ארז, בארי, גבים, גברעם, דקל, זיקים, זמרת, 
חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרמיה, כרם 
שלום, מבטחים, מגן, מפלסים, נחל עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, 
סופה, סעד, עין הבשור, עין השלשה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, רעים, שדה אברהם, שובה, 

שוקדה, תושיה, תלמי יוסף, תקומה"  

תיקון סעיף 7בסעיף 7 לחוק העיקרי - 2 

סעיף קטן )א( - בטל;  )1(

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:  )2(

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את הוראות  ")ו( 
סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5)ב( לחוק 
זה, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת, ככל שהדבר מוצדק עקב 
המצב הביטחוני ששורר באזור קו עימות דרומי בשל סמיכותו לגדר המערכת 

המקיפה את רצועת עזה או ששרר בתקופת ההארכה הקודמת "

תחילהתחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 3 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת
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חוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'129(,התשע"א-2011*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 תיקון סעיף 224
224)ד(, אחרי פסקה )2( יבוא: 

לעניין הזכאות לגמלת סיעוד ושיעורה לא תובא בחשבון הכנסה שמקורה בקצבה   )3("
חודשית המשולמת על ידי מדינת חוץ בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם כגון -

קצבה כאמור בפסקאות )1( עד )3( להגדרה "קצבה בשל רדיפות הנאצים"  )א( 
שבחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007 2;

קצבה המשתלמת לפי הוראות החוק בדבר תשלום רנטות בשל עבודה  )ב( 
בגטו, כאמור בתיקון הספר השישי לחוק הסוציאלי, אשר התקבל בגרמניה ביום 

20 ביוני 2002 "

תחילתו של חוק זה ביום פרסומו )להלן - יום התחילה(, והוא יחול על גמלת סיעוד 2 תחילה ותחולה
המשתלמת ביום התחילה ואילך 

על אף האמור בסעיף 2, הוראות חוק זה יחולו לגבי מי שערב יום התחילה היה זכאי 3 הוראת מעבר
לגמלת סיעוד בשיעור חלקי, החל ב–1 בחודש שלאחר היום שבו המציא למוסד אישור 
בדבר קצבה חודשית המשולמת לו על ידי מדינת חוץ בקשר עם רדיפות הנאצים 
ועוזריהם כאמור בסעיף 224)ד()3( לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, או החל ב–1 בחודש 

שלאחר תום 90 ימים מיום התחילה, לפי המוקדם  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א )3 באוגוסט 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 405, מיום כ"ג בתמוז התשע"א )25 ביולי 2011(, עמ' 236 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"א, עמ' 966   1

ס"ח התשס"ז, עמ' 47   2

חוקהבטחתהכנסה)תיקוןמס'37(,התשע"א-2011

בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 14ב, ברישה, 1 תיקון סעיף 14ב
במקום "2% 3" יבוא "4% 6"  

תחילתו של סעיף 14ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ב–1 בחודש שלאחר 2  תחילה ותחולה
פרסומו )בסעיף זה - יום התחילה(, והוא יחול על מענק חימום המשתלם לפי הסעיף 

האמור ביום התחילה ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2011 באוגוסט   3( התשע"א  באב  ג'  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה - 614, מיום א' באב התשע"א )1 באוגוסט 2011(, עמ' 1550 

ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התשע"א, עמ' 18    1
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חוקלתיקוןפקודתהתעבורה)מס'99(,התשע"א-2011*

בפקודת התעבורה1, בסעיף 65ג)א(, בסופו יבוא "ואולם חובת חבישת קסדת מגן כאמור 1 תיקון סעיף 65ג
לא תחול על בגיר בדרך עירונית כהגדרתה לפי פקודה זו אלא בעת פעילות ספורטיבית 

בעיקרה" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א )3 באוגוסט 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 304, מיום י"ח בשבט התש"ע )2 בפברואר 2010(, עמ' 97 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"א, עמ' 95   1

חוקהמועצהלהשכלהגבוהה)תיקוןמס'16(,התשע"א-2011*

בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958  1, אחרי סעיף 8 יבוא: 1 הוספת סעיף 8א

"גמול והחזר 
הוצאות

החינוך 8א  ועדת  ובאישור  האוצר  שר  בהסכמת  החינוך,  שר 
בדבר  תקנות  של הכנסת, רשאי לקבוע  התרבות והספורט 

תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה וועדותיה "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2011 באוגוסט   3( התשע"א  באב  ג'  ביום  בכנסת  התקבל   *

הממשלה - 585, מיום י"ט באייר התשע"א )23 במאי 2011(, עמ' 670 
ס"ח התשי"ח, עמ' 191; התשס"ז, עמ' 323   1

חוקלתיקוןפקודתהתעבורה)מס'99(,התשע"א-2011*

בפקודת התעבורה1, בסעיף 65ג)א(, בסופו יבוא "ואולם חובת חבישת קסדת מגן כאמור 1 
לא תחול על בגיר בדרך עירונית כהגדרתה לפי פקודה זו אלא בעת פעילות ספורטיבית 

בעיקרה" 

תיקון סעיף 65ג

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א )3 באוגוסט 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 304, מיום י"ח בשבט התש"ע )2 בפברואר 2010(, עמ' 97 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"א, עמ' 95   1

חוקהמועצהלהשכלהגבוהה)תיקוןמס'16(,התשע"א-2011*

הוספת סעיף 8אבחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958  1, אחרי סעיף 8 יבוא: 1 

"גמול והחזר 
הוצאות

החינוך 8א  ועדת  ובאישור  האוצר  שר  בהסכמת  החינוך,  שר 
בדבר  תקנות  של הכנסת, רשאי לקבוע  התרבות והספורט 

תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה וועדותיה "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת
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חוקהעונשין)תיקוןמס'111(,התשע"א-2011*


בחוק העונשין, התשל"ז-1977  1, בסעיף 352 -1 תיקון סעיף 352

בסעיף קטן )א(, אחרי "לפי סימן זה," יבוא "בין על ידי כלל הציבור ובין על ידי   )1(
סביבתו הקרובה, או לרמוז על זיהויו כאמור, בין באמצעות פרסום של קולו, דמותו, 

כולה או חלקה, סביבתו או דמויות הקרובות לו, ובין בדרך אחרת,";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

המצלם אדם, בשל היותו מי שנפגע בעבירה או מי שהתלונן כי הוא נפגע  ")ג( 
בעבירה לפי סימן זה, תוך כדי בילוש או התחקות אחריו, העלולים להטרידו, או 
תוך הטרדה אחרת, לרבות תוך המתנה לאותו אדם בבית המשפט או בתחנת 
משטרה, והכל בלא הסכמתו שניתנה מראש, דינו - מאסר שישה חודשים או 
מחצית הקנס האמור בסעיף 61)א()4(; הסכמה כאמור תינתן לעניין בגיר - בכתב, 

ולעניין קטין - בפני בית המשפט 

הוראות סעיף זה לא יחולו על פרסום או צילום שנעשה על ידי המשטרה  )ד( 
או מטעמה לשם חקירת עבירות, חקירת מוות או איתור נעדרים, כשהפרסום או 

הצילום חיוני לצורך החקירה או האיתור כאמור "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר            
              יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז התשע"א )19 ביולי 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 377, מיום י' באדר ב' התשע"א )16 במרס 2011(, עמ' 126 

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"א, עמ' 950   1

חוקהבחירות)דרכיתעמולה()תיקוןמס'29(,התשע"א-2011*

בחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט-1959  1, בסעיף 16ד, אחרי סעיף קטן )י( יבוא:1  תיקון סעיף 16ד

")יא( הוראות סעיף זה יחולו לעניין תעמולת בחירות של מועמד לראשות מועצה 
אזורית לפי חוק המועצות האזוריות )בחירת ראש המועצה(, התשמ"ח-1988  2, הנערכות 

באותו יום שבו נערכות בחירות למועצת המועצה האזורית "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
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