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חוק אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח, התשס"ח-2008*

בחוק זה -1 הגדרות

"אמנת הבנק" - פרקי ההסכם בדבר הקמת הבנק אשר נחתמו בפריס ביום ה' בסיוון 
התש"ן )29 במאי 1990(;

 European Bank for Reconstruction( הבנק" - הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח"
)and Development

האישיות המשפטית 
של הבנק

לבנק תהיה אישיות משפטית בישראל בהתאם להוראות אמנת הבנק 2 

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוען 3 ביצוע ותקנות
של הוראות אמנת הבנק ולמילוי התחייבויותיה של המדינה על פיהן, לרבות בדבר 
המעמד, החסינויות וזכויות היתר של הבנק, של נגידיו ומנהליו וחליפיהם, של פקידיו 

ועובדיו ושל מומחים המבצעים משימות מטעם הבנק 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו א – ר ב ני  ו ר               
                    שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות )תיקון מס' 4(, 
התשס"ח-2008*

בחוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994 1 )להלן - החוק 1 תיקון מספר 1
העיקרי(, בסעיף 1, בהגדרה "השר האחראי", בפסקה )2(, במקום "שר העבודה והרווחה" 

יבוא "שר הרווחה והשירותים החברתיים" 

בסעיף 2)ב( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "וכן הוראות ותנאים לביצוע ההסעה והליווי 2 תיקון סעיף 2
של הפעוטות עם המוגבלות" 

בסעיף 3 לחוק העיקרי -3 תיקון סעיף 3 

)1( בכותרת השוליים, המילים "או מעון יום שיקומי" - יימחקו;

)2( במקום סעיף קטן )ב( יבוא: 

")ב( רשות מקומית שבתחום שיפוטה גר פעוט עם מוגבלות, אחראית לביצוע 
הסעה וליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות למעון היום השיקומי וממנו 
במשך שנת הלימודים, בהתאם לימי פעילותו ולשעות פעילותו של מעון היום 
השיקומי ועל פי הכללים והמבחנים, ההוראות והתנאים שנקבעו לפי סעיף 2)ב(;

התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשס"ח )24 ביוני 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 307, מיום ב' בתמוז התשס"ז )18 ביוני 2008(, עמ' 664 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 71; התשס"ה, עמ' 428   1

התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשס"ח )24 ביוני 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 359, מיום ט"ז בשבט התשס"ח )22 בינואר 2008(, עמ' 362 

ספר החוקים 2161, ל' בסיוון התשס"ח, 2008 7 3
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בסעיף קטן זה, "שנת לימודים" - שנת לימודים כמשמעותה בסעיף 14 לחוק חינוך 
מיוחד, התשמ"ח-1988 2, ואולם רשאי השר האחראי לקבוע שנת לימודים אחרת 

לעניין סעיף קטן זה, למקרה מסוים או לסוגי מקרים ";

)3( בסעיף קטן )ג( - 

)א( בפסקה )1(, המילים "שהעביר לרשות המקומית כתב התחייבות," - יימחקו, 
במקום "בהסעת" יבוא "בהסעה או בליווי בהסעה של" ואחרי "לרשות המקומית" 

יבוא "שבתחום שיפוטה גר הפעוט עם המוגבלות";

)ב( בפסקה )2(, במקום הרישה עד המילים "כאמור בפסקה )1(" יבוא "הובא 
)1(, בין בהודעה  לידיעתה של רשות מקומית קיומו של ליקוי כאמור בפסקה 
מאת מעון היום השיקומי לפי אותה פסקה ובין בדרך אחרת" ואחרי "תפעל" 

יבוא "הרשות המקומית" 

בסעיף 5)ב( לחוק העיקרי, במקום "לא יסיע מעון יום שיקומי או" יבוא "לא תסיע" 4 תיקון סעיף 5

בסעיף 6 לחוק העיקרי, בכל מקום, המילים "או מעון יום שיקומי" - יימחקו 5 תיקון סעיף 6

בסעיף 8 לחוק העיקרי, אחרי "חוק זה" יבוא "לעניין הסעה וליווי בהסעה של ילדים עם 6 תיקון סעיף 8
מוגבלות", ובסופו יבוא "ותקנות כאמור לעניין הסעה וליווי בהסעה של פעוטות עם 

מוגבלות יהיו באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת" 

וג צ ר ה ק  ח צ י
שר הרווחה והשירותים החברתיים

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

ר י מ ת י  ל ו י
שרת החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד
יושבת ראש הכנסת

ט ר מ ל ו א ד  ו ה א
ראש הממשלה

ס"ח התשמ"ח, עמ' 114   2

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 89(, התשס"ח-2008*

בפקודת התעבורה )להלן - הפקודה(  1, אחרי סעיף 70ב יבוא:1 הוספת סעיף 70ב1

)א( המפעיל חניון, בין שהחניון בבעלותו ובין שבבעלות 70ב1 "דמי חניה בחניון 
אחר, לא יגבה דמי חניה בחניון, אלא לפי יחידות זמן של 15 
דקות; הוראות סעיף קטן זה יחולו החל מתום שעת החניה 

הראשונה 

)ב( אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי למנוע גבייה של דמי חניה 
כוללים בעד יום, שבוע או חודש, באופן קבוע או חד–פעמי 

הכלכלה  ועדת  ובאישור  השר  בהסכמת  הפנים,  )ג( שר 
של הכנסת, רשאי לקבוע, משיקולי תחרות בענף ומשיקולי 
תחבורה, כי הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי סוגים של חניונים 

או לגבי אזורים מסוימים שיש בהם חניונים, כפי שיקבע "

בסעיף קטן זה, "שנת לימודים" - שנת לימודים כמשמעותה בסעיף 14 לחוק חינוך 
מיוחד, התשמ"ח-1988 2, ואולם רשאי השר האחראי לקבוע שנת לימודים אחרת 

לעניין סעיף קטן זה, למקרה מסוים או לסוגי מקרים ";

)3( בסעיף קטן )ג( - 

)א( בפסקה )1(, המילים "שהעביר לרשות המקומית כתב התחייבות," - יימחקו, 
במקום "בהסעת" יבוא "בהסעה או בליווי בהסעה של" ואחרי "לרשות המקומית" 

יבוא "שבתחום שיפוטה גר הפעוט עם המוגבלות";

)ב( בפסקה )2(, במקום הרישה עד המילים "כאמור בפסקה )1(" יבוא "הובא 
)1(, בין בהודעה  לידיעתה של רשות מקומית קיומו של ליקוי כאמור בפסקה 
מאת מעון היום השיקומי לפי אותה פסקה ובין בדרך אחרת" ואחרי "תפעל" 

יבוא "הרשות המקומית" 

תיקון סעיף 5בסעיף 5)ב( לחוק העיקרי, במקום "לא יסיע מעון יום שיקומי או" יבוא "לא תסיע" 4 

תיקון סעיף 6בסעיף 6 לחוק העיקרי, בכל מקום, המילים "או מעון יום שיקומי" - יימחקו 5 

בסעיף 8 לחוק העיקרי, אחרי "חוק זה" יבוא "לעניין הסעה וליווי בהסעה של ילדים עם 6 
מוגבלות", ובסופו יבוא "ותקנות כאמור לעניין הסעה וליווי בהסעה של פעוטות עם 

מוגבלות יהיו באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת" 

תיקון סעיף 8

וג צ ר ה ק  ח צ י
 שר הרווחה והשירותים 

החברתיים

ז פ ו מ ל  ו א ש
 שר התחבורה והבטיחות

בדרכים

ר י מ ת י  ל ו י
שרת החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד
יושבת ראש הכנסת

ט ר מ ל ו א ד  ו ה א
ראש הממשלה

ס"ח התשמ"ח, עמ' 114   2

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 89(, התשס"ח-2008*

הוספת סעיף 70ב1בפקודת התעבורה )להלן - הפקודה(  1, אחרי סעיף 70ב יבוא:1 

)א( המפעיל חניון, בין שהחניון בבעלותו ובין שבבעלות 70ב1 "דמי חניה בחניון 
אחר, לא יגבה דמי חניה בחניון, אלא לפי יחידות זמן של 15 
דקות; הוראות סעיף קטן זה יחולו החל מתום שעת החניה 

הראשונה 

)ב( אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי למנוע גבייה של דמי חניה 
כוללים בעד יום, שבוע או חודש, באופן קבוע או חד–פעמי 

הכלכלה  ועדת  ובאישור  השר  בהסכמת  הפנים,  )ג( שר 
של הכנסת, רשאי לקבוע, משיקולי תחרות בענף ומשיקולי 
תחבורה, כי הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי סוגים של חניונים 

או לגבי אזורים מסוימים שיש בהם חניונים, כפי שיקבע 

ספר החוקים 2161, ל' בסיוון התשס"ח, 2008 7 3

התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשס"ח )24 ביוני 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 208, מיום י"ד באדר א' התשס"ח )20 בפברואר 2008(, עמ' 198 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ח, עמ' 467    1
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תחילתו של סעיף 70ב1 לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, שישה חודשים מיום פרסומו 2 תחילה
של חוק זה 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

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

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 25(, התשס"ח-2008*

15, אחרי סעיף1 תיקון סעיף 15  בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 
קטן )ב( יבוא:

")ב1( עוסק שהודיע ברבים, למעט במקום העסק, על מכירה מיוחדת של טובין או 
שירותים, יכלול בפרסום את המספר המזערי של הפריטים המוצעים באותה מכירה 
מיוחדת, ואת המספר המזערי של הפריטים המוצעים בה בהנחה המרבית; הוראות 
סעיף קטן זה לא יחולו על טובין או שירותים שמחירם לצרכן, במכירה המיוחדת, אינו 
עולה על 50 שקלים חדשים; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי להעלות או 
להפחית את הסכום האמור לגבי סוגי טובין או שירותים שקבע, וכן לקבוע כי הוראות 
בדבר פרסום מספר מזערי של פריטים המוצעים במכירה מיוחדת לא יחולו על סוגי 

טובין או סוגי שירותים שקבע 

)ב2( עוסק שהודיע ברבים או במקום העסק על מכירה מיוחדת של טובין, יחזיק, 
בהתחשב במהותה ובהיקפה של ההודעה, מלאי סביר של הטובין הכלולים במכירה 

המיוחדת, זולת אם ציין העוסק בהודעתו אחרת 

)ב3( אזל מלאי הטובין שהוצעו במכירה מיוחדת, או שהשירותים, כולם או חלקם, 
אינם מוצעים עוד במכירה מיוחדת, לא ימשיך העוסק לפרסם ברבים או במקום העסק 
את ההודעה שפרסם על אותה מכירה; ואולם אזל חלק מהפריטים שבמלאי כאמור, 
רשאי העוסק להמשיך לפרסם את ההודעה שפרסם רק במקום העסק, ובלבד שיפרסם 

במקום העסק הודעה על הפריטים שאזלו "

בסעיף 23)ג()5( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "או לעניין החובה להחזיק מלאי סביר של 2 תיקון סעיף 23
טובין" 

תחילתו של חוק זה ביום ה' בטבת התשס"ט )1 בינואר 2009( 3 תחילה

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א        
             שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד              
                   יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשס"ח )24 ביוני 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 225, מיום כ"ד באדר ב' התשס"ח )31 במרס 2008(, עמ' 278   

ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשס"ח, עמ' 493   1

ספר החוקים 2161, ל' בסיוון התשס"ח, 2008 7 3
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חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 108(, התשס"ח-2008*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 1, בסעיף 370, האמור בו יסומן 1 תיקון סעיף 370
")א(" ואחריו יבוא:

")ב( על אף הוראות סעיף קטן )א(, רשאי עובד המוסד שהמינהלה הסמיכה לכך, לוותר 
מיוזמתו, על הפרש, קנס, תוספת או ריבית, כאמור באותו סעיף קטן, כולם או חלקם, גם 

אם לא הוגשה בקשה לפי הסעיף הקטן האמור, בהתקיים אחד מאלה:

)1( החייב בתשלום נפטר;

)2( עובד המוסד שוכנע, על יסוד אישור רפואי, כי מחמת מצב בריאותו של 
החייב בתשלום, נבצר ממנו להגיש בקשה כאמור;

)3( החייב מטפל בבן משפחה חולה הזקוק להשגחה מתמדת; בפסקה זו, "בן 
משפחה" - בן זוג, הורה או ילד;

)4( החייב מטופל במוסד, נמצא בתהליך גמילה מסם או אינו ניתן להשמה 
זו, "מוסד" ו"סם" - כהגדרתם  בעבודה כלשהי בגלל שימושו בסמים; בפסקה 

בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג-1993 2;

)5( אם הוויתור הוא על קנס, תוספת או ריבית - הסכום הכולל שעליו מוותרים 
אינו עולה על 10% מהשכר הממוצע, והחוב שבשלהם הוטלו הקנס, התוספת 

או הריבית שולם במלואו;

)6( מי שהשר קבע, בצו, לעניין זה "

תחילתו של חוק זה ב–1 בחודש לאחר פרסומו )להלן - יום התחילה(, והוא יחול על 2 תחילה
דמי ביטוח המשולמים בעד יום התחילה ואילך 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י     
          שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשס"ח )24 ביוני 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 382, מיום כ"ה באדר ב' התשס"ח )1 באפריל 2008(, עמ' 572 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"ח, עמ' 513   1

ס"ח התשנ"ג, עמ' 126   2

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 108(, התשס"ח-2008*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 1, בסעיף 370, האמור בו יסומן 1 
")א(" ואחריו יבוא:

תיקון סעיף 370

")ב( על אף הוראות סעיף קטן )א(, רשאי עובד המוסד שהמינהלה הסמיכה לכך, לוותר 
מיוזמתו, על הפרש, קנס, תוספת או ריבית, כאמור באותו סעיף קטן, כולם או חלקם, גם 

אם לא הוגשה בקשה לפי הסעיף הקטן האמור, בהתקיים אחד מאלה:

)1( החייב בתשלום נפטר;

)2( עובד המוסד שוכנע, על יסוד אישור רפואי, כי מחמת מצב בריאותו של 
החייב בתשלום, נבצר ממנו להגיש בקשה כאמור;

)3( החייב מטפל בבן משפחה חולה הזקוק להשגחה מתמדת; בפסקה זו, "בן 
משפחה" - בן זוג, הורה או ילד;

)4( החייב מטופל במוסד, נמצא בתהליך גמילה מסם או אינו ניתן להשמה 
זו, "מוסד" ו"סם" - כהגדרתם  בעבודה כלשהי בגלל שימושו בסמים; בפסקה 

בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג-1993 2;

)5( אם הוויתור הוא על קנס, תוספת או ריבית - הסכום הכולל שעליו מוותרים 
אינו עולה על 10% מהשכר הממוצע, והחוב שבשלהם הוטלו הקנס, התוספת 

או הריבית שולם במלואו;

)6( מי שהשר קבע, בצו, לעניין זה "

תחילתו של חוק זה ב–1 בחודש לאחר פרסומו )להלן - יום התחילה(, והוא יחול על 2 
דמי ביטוח המשולמים בעד יום התחילה ואילך 

תחילה

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י        
             שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד            
                 יושבת ראש הכנסת

ספר החוקים 2161, ל' בסיוון התשס"ח, 2008 7 3

התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשס"ח )24 ביוני 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 382, מיום כ"ה באדר ב' התשס"ח )1 באפריל 2008(, עמ' 572 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"ח, עמ' 513   1

ס"ח התשנ"ג, עמ' 126   2
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חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר )מס' 36(, התשס"ח-2008*

בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב-1971 1, בסעיף 68ב, במקום "באישור ועדת 1 תיקון סעיף 68ב
של  הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת  "באישור  יבוא  הכנסת"  של  ומשפט  חוק  החוקה, 

הכנסת" 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ר ט כ י ד י  ב א        
             השר לביטחון הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

חוק העונשין )תיקון מס' 98(, התשס"ח-2008*

בחוק העונשין, התשל"ז-1977 1, אחרי סעיף 34י יבוא:1 הוספת סעיף 34י1 

"הגנת בית מגורים, 
בית עסק ומשק 

חקלאי מגודר

)א( לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש 34י1 
באופן מיידי כדי להדוף מי שמתפרץ או נכנס לבית המגורים, 
בית העסק או המשק החקלאי המגודר, שלו או של זולתו, 
בכוונה לבצע עבירה, או מי שמנסה להתפרץ או להיכנס 

כאמור 

)ב( הוראת סעיף קטן )א( לא תחול אם - 

)1( המעשה היה לא סביר בעליל, בנסיבות העניין, 
לשם הדיפת המתפרץ או הנכנס;

)2( האדם הביא בהתנהגותו הפסולה להתפרצות או 
לכניסה תוך שהוא צופה מראש את אפשרות התפתחות 

הדברים 

)ג( לעניין סעיף זה, "משק חקלאי" - לרבות שטח מרעה 
ושטח המשמש לאחסון ציוד וכלי רכב במשק חקלאי "

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן מ ד י ר פ ל  א י נ ד        
             שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשס"ח )24 ביוני 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הכנסת - 208, מיום י"ד באדר א' התשס"ח )20 בפברואר 2008(, עמ' 196 
ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשס"ח, עמ' 217   1

התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשס"ח )24 ביוני 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הכנסת - 231, מיום ט"ו באייר התשס"ח )20 במאי 2008(, עמ' 308 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשס"ח, עמ' 540   1

ספר החוקים 2161, ל' בסיוון התשס"ח, 2008 7 3
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חוק ביטוח בריאות ממלכתי )הוראת שעה(, התשס"ח-2008 *

החל ביום כ"ז באייר התשס"ח )1 ביוני 2008( ועד ליום י"ד בטבת התש"ע )31 בדצמבר 1 
2010(, יקראו את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 1 )להלן - החוק העיקרי(, 

כך שאחרי סעיף 40 לחוק העיקרי יבוא:

"דיווח על תרומות 
בתחום הבריאות

תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל שהוא אחד 40א  )א( 
מהמפורטים להלן, שנתן תרומה בכסף או בשווה כסף לגופים 
העוסקים בתחום הבריאות והפועלים ללא מטרת רווח, ימסור 
לשר הבריאות עד יום 1 ביוני בכל שנה את רשימת הגופים 

שלהם תרם כאמור:

יצרן, יבואן או משווק של ציוד רפואי;  )1(

בעל רישום של תכשיר;  )2(

יצרן, יבואן או משווק של תכשיר, אף אם אינו בעל   )3(
הרישום;

תאגיד השולט או המצוי בשליטת אחד הגורמים   )4(
המנויים בפסקאות )1( עד )3( 

שר הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך, יפרסם באתר  )ב( 
האינטרנט של משרד הבריאות את הרשימות שהועברו לו 

לפי סעיף קטן )א( 

בסעיף זה -  )ג( 

"בעל רישום" - מי שקיבל תעודת רישום של תכשיר בפנקס 
לפי פקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א-1981 2;

"גופים העוסקים בתחום הבריאות" - לרבות כל אחד מאלה:

במחקר  שירותים,  בהספקת  העוסקים  גופים   )1(
ובפיתוח בתחום הבריאות, ובכלל זה בביצוע ניסויים 

קליניים;

גופים העוסקים בייצוג חולים או עובדים בתחום   )2(
הבריאות;

או  הבריאות  תחום  בקידום  העוסקים  גופים   )3(
בהגברת המודעות לנושאים בתחום הבריאות;

"פנקס" ו"תכשיר" - כהגדרתם בפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, 
התשמ"א-1981;

"ציוד רפואי" - לרבות מכשיר, תוכנת מחשב, אבזר, חומר 
כימי, מוצר ביולוגי או מוצר ביוטכנולוגי, המשמשים 
בטיפול רפואי או הנדרשים לצורך פעולתם של מכשיר, 
במסגרת  כאמור  מוצר  או  כימי,  חומר  אבזר,  תוכנה, 

טיפול רפואי, ולמעט תכשיר;

"שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 "

התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשס"ח )24 ביוני 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הממשלה - 335, מיום ג' בחשוון התשס"ח )15 באוקטובר 2007(, עמ' 16, עמ' 55 
ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשס"ח, עמ' 405   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694   2
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הוראת שעה - 
הוספת סעיף 40א
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על אף האמור בסעיף 40א)א( לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, דיווח ראשון לפי הסעיף 2 
האמור יימסר ביום ה' בטבת התשס"ט )1 בינואר 2009(, לגבי תרומות שניתנו החל ביום 

כ"ח בסיוון התשס"ח )1 ביולי 2008( 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

י ר ז י – ן ב ב  ק ע י               
                    שר הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                     
                             יושבת ראש הכנסת

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )תיקון מס' 21(, התשס"ח-2008 *
   

בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה–1975 26, אחרי סעיף 15א יבוא:1 הוספת סעיף 15א1

הקרן תמסור מידע שקיבלה לפי סעיף 15,  בדבר שם 15א1 "מסירת מידע מהקרן )א( 
המבטח של רכב ומספר הפוליסה שלו, לפי מספר הרישוי של 
הרכב, לנפגע או לגוף שייקבע, בהתאם לבקשתו שבה יצוין כי 
המידע נדרש לו לשם מימוש זכויותיו בקשר לתאונת דרכים; 
נוסף על המידע האמור, תמסור הקרן למשטרת ישראל מספרי 
תאונות  חקירת  לשם  רכב,  כלי  של  ביטוח  ותקופות  רישוי 
אכיפת  ולשם  לכך  הנוגעות  הדין  הוראות  ואכיפת  דרכים 

הוראות פקודת הביטוח 

ובאישור  המשפטים  שר  עם  בהתייעצות  האוצר,  שר  )ב( 
הגופים  את  יקבע  הכנסת,  של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת 
הזכאים לקבל מידע לפי סעיף קטן )א(, ואת האופן, המועד 
והתנאים למסירת המידע מהקרן לנפגעים, לגופים כאמור 
ולמשטרת ישראל, וכן את התשלום שרשאית הקרן לגבות 
בעד מסירתו, ורשאי שר האוצר, לקבוע הוראות שונות לגבי 

מבקשי מידע שונים "

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן מ ד י ר פ ל  א י נ ד               
                    שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                     
                             יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשס"ח )24 ביוני 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הממשלה - 335, מיום ג' בחשוון התשס"ח )15 באוקטובר 2007(, עמ' 16, עמ' 164 
ס"ח התשל"ה, עמ' 234; התשס"ח, עמ' 198    1

הוראת מעבר
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