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חוק הבנקאות )שירות ללקוח()תיקון מם׳ ד( ,התשנ״ח1998-י
הוספה סעיף 5א

בחוק הבנקאות)שירות ללקוח( ,התשנדא-ו96ו )להלן  -החוק העיקרי׳ אחרי סעיף

ו.

י

 5יבוא
5א) .א( מבלי לגרוע מהוראות סעיף  ,5תאגיד בנקאי ימסור ללקוחותיו
מידע בכתב על סכומי העמלות או על שיעור העמלות שהוא גובה בשל
שירות שהנגיד קבע בכללים לפי סעיף  5שהוא שירות עיקרי)בסעיף זה -
שירות עיקרי(; המידע יימסר בהתאם להוראות סעיפים קטנים <ב( ו־)ג(.
)ב( מידע כאמור בסעיף קטן)א( ,שאינו מתייחס ללקוח מסוים ,יוצג
במקום בולט לעין בכל סניפיו של התאגיד הבנקאי ,ובן ,אם התאגיד
הבנקאי מאפשר ללקוחותיו לקבל הודעות באמצעות מחשב  -יימסר גם
באמצעות המחשב.
)ג( )ו( בתום כל רבעון ישלח תאגיד בנקאי לבל לקדה שבמהלך
הרבעון נגבו ממנועמלות בשל שירדת עיקרי ,הודעה שבה יהיה
מידע מרוכז וסיכום של כל סכומי העמלות שנגבו ממנו בשל
שירות כאמור.
) (2קיבל לקוח הודעה לפי פסקה )ן( באמצעות מחשב ,יהיה
התאגיד הבנקאי פטור מהחובה לשלחה ללקוח.־

•מסירת מידע
על עמלות

תחירה והחולד

)א( תחילתו של סעיף 5א)ב( לחוק העיקרי ,כנוסחד בסעיף ז לחוק זד ,ביום ז׳ בתמוז
.2
התשנ׳׳ח )ו ביולי 998ו(.
)ב( תחילתו של סעיף 5א)ג( לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף ו לחוק זה ,ביום י״ז בתמוז
התשנ״ט)ו ביולי 999ו( ,והוא יחול על עמלות שגבה התאגיד הבנקאי החל ברבעון שתחילתו
ביום ט׳׳ו בניסן התשנ״ט)ו באפריל  ;(1999הנגיד ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,רשאי,
בצו ,לדחות את המועדים הנקובים בסעיף ק pדה ,לגבי תאגיד בנקאי מסוים ,לתקיפה שלא
תעלה על שישה חודשים.
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה

יעקב נ א מ ן
שד האוצר

דן ת י כ ו ן
יושב דאש הבנםת

• נתקבל בכנסת ביום ה׳ בתמוז התשניח ) 29בידני »98ז(; הצעת החדק ודברי דסבד פדד3מו בהצעות חוק
 ,2705מיום י־־ט באדר התשנ״דו)דז במרס 998ו( ,עמ׳ 6וג.
י ם־ח התשמ״א ,עמי  :258דזתשנ״ז ,עמי .506

חוק הבמזיח הלאומי)תיקחי מסי ,(27
תיקון בוהרת

סי" '
1ג

התשנ״ח 998-ך י

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשב״ה) '1995-להלן -
ז.
בפדק די ,סימן ג /בכותרת ,המילים ״להודה יחיד״  -יימחקו.

ההדק העיקרי(,

נתקבל בכנסת ביום זז־ בתמוז התשנ־ח ) 29ביוני  ;(1998הצעת החוק ודברי תסבר פורסמו בהצעןת חוק
 ,2708מיום כיח באדר התשנ־ח ) 23במים  ,(1998עמי .334
ק־ז־:
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תיקון סעיף 4ד

בסעיף  74לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן)בו( יבוא:
״)ב (2הוראות סעיף זה יחולו גם לגבי הורה שלו ארבעה ילדים לפחות ובתנאי
שהוא זכאי לאחד מאלה:
)ו( גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה:
) (2תשלום לפי חוק המזונות )הבטחת תשלום( ,התשל״ב2-ד9ו ;
2

) (3קצבה חודשית לפי סעיף 99ו)ו(;
) (4קצבה לפי סימנים ג׳ או ד׳ לפרק י״א.״
תחילתו של חוק זה ב־  1בחודש שלאחר פרסומו ,ואולם בעד שנת הלימודים התשנ׳׳ט
.3
ישולם מענק הלימודים החל ביום ט״ו בניסן התשנ״ט )ו באפריל .(1999
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה

:

תחילה ותתולה

א ל י ה ו ישי
שר העבודה והרווחה
דן ת י כ ו ן
יושב ראש הכנסת

ס־ה התשל״ב ,עמי .87

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס׳  ,(46התשנ״ח998-ו*
תיקון סעיף 64ב

בפקודת התעבורה' ,בסעיף 64ב -

) (1אחרי סעיף קטן)ב( יבוא:
״)בו( נפטר אדם עקב תאונת דרכים ,והיה לשוטר חשד סביר כי הוא היה
שיכור ,רשאי רופא ,שאליו הובא הנפטר ,ליטול ממנו דגימת דם לקביעת אחוז
האלכוהול או הסם שבדמו ,אם ביקש זאת השוטר :בסעיף קטן זה ,״שוטר״  -בפי
שקבע שר התחבורה.״;
) (2בסעיף קטן )ג( ,בפסקה ) ,(2במקום ״בנבדק״ יבוא ״בהתאם להוראות
סעיפים קטנים )ב( או)ב(1׳׳.
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה

שאול י ה ל ו ם
שר התחבורה
דן תיכון
יושב ראש הכנסת

• נתקבל בכנסת ביום ה׳ בתמוז התשנ־ח ) 29ביוני  :(1998הצעת דחוק ודברי הסבר פורסמו בהצעת חוק
 ,2480מיום ב־ד בטבת התשנ־ו) 16בינואר  998ו /עמי ג.42
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמי ג7ו :ס־ת התשנ״ח ,עמי .54
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חוק האזרחות )הודאת שעה( ,התשנ״ח־998-ו*
)א( תושב ישראל שהאזרחות הישראלית לא הוקנתה לד מחמת הצהרה שנתן לפי
ו.
סעיף )2גץ (2לחוק האזרחות ,התשי׳׳ב־952ו' )להלן  -החוק העיקרי( ,לפני תהילתו של חוק
זה )להלן  -יום התחילה( -
)ו( רשאי ,בהודעה לשר הפנים ,בתוך שנה מיום התחיל-

לבטל את

הצהרתו:
) (2רשאי שר הפנים או מי שהוא הסמיך לבך לבטל את הצהרתי .בתוך
התקופה האמורה בפסקה)ו( ,אם הוכח להנתת דעתו בי ניתנה בשגגה או מתוך
הנחה שרק הצהרה בזו תאפשר לו להמשיך ולהחזיק באזרחות קודמת שלו.
)ב( תושב ישראל בגיר שנבלל ,לפי סעיף  ) 2ג ^ לחוק העיקרי ,בהצהרת הוריו בעת
היותו קטין ,או שהוריו הצהירו לגביו לפי סעיף )2גץ (4לחוק העיקרי ,ובשל בך לא הוקנתה לו
אזרחות ישראלית -
)ו( רשאי ,בהודעה לשר הפנים ,בתוך שנה מיום התחילה ,לבטל את ־־צהרת
הוריו לגביו:
) (2רשאי שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך ,לבטל את הצהרה הוריי בתוך
התקופה האמורה בפסקה)ו( ,אם הוכח להנחת דעתו כי ניתנה בשגגה או מתוך
הנחה שרק הצהרה בזו תאפשר לו להמשיך ולהחזיק באזרחות קודמת שלו.
)ג( מי שהצהרתו בוטלה כאמור בסעיפים קטנים )א( או )ב( יהיה לאזיה ישראלי
מכוח שבות מיום ביטול ההצהרה.
)ד( עם ביטול הצהרה לפי סעיף קטן)א( יהיה גס קטין שהיה כלול באותה הצהרה
לאזרח ישראלי מכוח שבות ,ובלבד שביום הביטול הוא עדיין קטין ותושב ישראל בוטלה
הצהרתו של הורה אחד בלבד ,תחול הוראת סעיף קטן זה אם אותו הורה רשאי להחזיק לבדו
בקטין או שההורה השני הסכים בכתב לכך שביטול ההצהרה יחול אף על הסטין.
.2

תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.
בנימין נ ת נ י ה ו
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה

אליהו סוים!
שר הפנים
דן תיכון
יושב ראש הכנסת

נתקבל בכנסת ביום ה׳ בתמוז התשנ־ח ) 29ביוני  :(1998הצעת החוק ודברי הטבר פורדביו בד־גינית חוק
י ,264מיום כ״ו בתשרי התשנ״ח ) 27באוקטובר  ,(1997עמי .15
ס •ה התשי־ב ,עבר 46י• התשנ־ו ,עמי 62ל.
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