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לעניין סעיף 57ב, במקום "מבית המשפט, המוסמך לדון בעבירות תעבורה"   )1(
יבוא  57א)א("  בסעיף  כאמור  "העבירה  ובמקום  השלום"  משפט  "מבית  יבוא 
"עבירות כאמור בסעיף 18א)ב1( לחוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי 

רכב משומשים )מניעת גניבות(, התשנ"ח-1998 )להלן - חוק מניעת גניבות(";

לעניין סעיף 57ג)א(, במקום "מן העבירות המנויות בתוספת השביעית" יבוא   )2(
"לפי סעיף 18א)ב1( לחוק מניעת גניבות";

לעניין סעיף 57ד, במקום "בית המשפט המוסמך לדון בעבירות תעבורה"   )3(
יבוא "בית משפט השלום" "

חוק זה יעמוד בתוקפו שנתיים מיום תחילתו; ואולם השר לביטחון הפנים, בהסכמת 7 הוראת שעה
שר התחבורה והבטיחות בדרכים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי להאריך 

את תוקפו לשנתיים נוספות 

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 התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 39(, התשס"ח-2008*

בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982  1, בסעיף 12 -1 תיקון סעיף 12

בסעיף קטן )א(, לפני "השר יקבע" יבוא "בכפוף להוראות סעיף קטן )א1(,";  )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

בעל רישיון שניתק שירות של מנוי בשל אי–פירעון במועד של חשבון ")א1(  )1(
התשלומים והחובות שהמנוי חויב בהם בעד שירות שקיבל מבעל הרישיון, 
לא יפסיק, יעכב או יגביל שירות שיחות של המנוי אל מוקד חירום לתקופה 

של חודשיים ממועד ניתוק השירות   

אין בהוראות פסקה )1( -   )2(

כדי למנוע מבעל רישיון לגבות תשלום בעד קו הטלפון העומד  )א( 
לרשות המנוי בתקופה האמורה באותה פסקה;

הפסקה  רישיון  מבעל  לבקש  מנוי  של  מזכותו  לגרוע  כדי  )ב( 
מוחלטת של שירות בזק 

בסעיף קטן זה -  )3(

"בעל רישיון" - בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים–ארציים נייחים;

"ניתוק שירות" - הפסקה זמנית של שירות בזק;

"שיחה אל מוקד חירום" - שיחה מאת מנוי של בעל רישיון אל המוקד 
הטלפוני של המשטרה, של מגן דוד אדום ושל מכבי אש "

*  התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשס"ח )31 במרס 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 
הכנסת - 185, מיום י"ח בכסלו התשס"ח )28 בנובמבר 2007(, עמ' 52 

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"ח, עמ' 70   1

לעניין סעיף 57ב, במקום "מבית המשפט, המוסמך לדון בעבירות תעבורה"   )1(
יבוא  57א)א("  בסעיף  כאמור  "העבירה  ובמקום  השלום"  משפט  "מבית  יבוא 
"עבירות כאמור בסעיף 18א)ב1( לחוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי 

רכב משומשים )מניעת גניבות(, התשנ"ח-1998 )להלן - חוק מניעת גניבות(";

לעניין סעיף 57ג)א(, במקום "מן העבירות המנויות בתוספת השביעית" יבוא   )2(
"לפי סעיף 18א)ב1( לחוק מניעת גניבות";

לעניין סעיף 57ד, במקום "בית המשפט המוסמך לדון בעבירות תעבורה"   )3(
יבוא "בית משפט השלום" "

חוק זה יעמוד בתוקפו שנתיים מיום תחילתו; ואולם השר לביטחון הפנים, בהסכמת 7 
שר התחבורה והבטיחות בדרכים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי להאריך 

את תוקפו לשנתיים נוספות 

הוראת שעה

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 התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 39(, התשס"ח-2008*

תיקון סעיף 12בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982  1, בסעיף 12 -1 

בסעיף קטן )א(, לפני "השר יקבע" יבוא "בכפוף להוראות סעיף קטן )א1(,";  )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

בעל רישיון שניתק שירות של מנוי בשל אי–פירעון במועד של חשבון ")א1(  )1(
התשלומים והחובות שהמנוי חויב בהם בעד שירות שקיבל מבעל הרישיון, 
לא יפסיק, יעכב או יגביל שירות שיחות של המנוי אל מוקד חירום לתקופה 

של חודשיים ממועד ניתוק השירות   

אין בהוראות פסקה )1( -   )2(

כדי למנוע מבעל רישיון לגבות תשלום בעד קו הטלפון העומד  )א( 
לרשות המנוי בתקופה האמורה באותה פסקה;

הפסקה  רישיון  מבעל  לבקש  מנוי  של  מזכותו  לגרוע  כדי  )ב( 
מוחלטת של שירות בזק 

בסעיף קטן זה -  )3(

"בעל רישיון" - בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים–ארציים נייחים;

"ניתוק שירות" - הפסקה זמנית של שירות בזק;

"שיחה אל מוקד חירום" - שיחה מאת מנוי של בעל רישיון אל המוקד 
הטלפוני של המשטרה, של מגן דוד אדום ושל מכבי אש "
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תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו 2 תחילה

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ס א י ט א ל  א י ר א               
                    שר התקשורת

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק התקנים )תיקון מס' 8(, התשס"ח-2008*

בחוק התקנים, התשי"ג-1953 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 4, אחרי סעיף קטן )א( 1 תיקון סעיף 4
יבוא:

השר, לאחר התייעצות עם ראש המכון, רשאי להציע לוועד הפועל של המכון  ")א1( 
שינויים ותיקונים בתקנון שהותקן כאמור בסעיף קטן )א(; על שינויים ותיקונים שהציע 

השר יחולו הוראות אותו סעיף קטן "

בסעיף 7 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:2 תיקון סעיף 7

השר, לאחר התייעצות עם ראש המכון, רשאי להציע למכון שינויים ותיקונים  ")ד( 
בכללים שנקבעו לפי סעיף קטן )א(, בכל הנוגע להשתתפות של נציגי היצרנים והצרכנים 
כאמור באותו סעיף קטן; על שינויים ותיקונים שהציע השר יחולו הוראות הסעיף הקטן 

האמור לעניין קביעת כללים "

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

חוק הרבנות הראשית לישראל )תיקון מס' 2(, התשס"ח-2008 *
  

בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980 1, בסעיף 17, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:1 תיקון סעיף 17

על אף הוראות סעיפים קטנים )א( ו–)ב(, הרבנים הראשיים לישראל רשאים, בכל  ")ג( 
עת, להסכים ביניהם על חלוקה אחרת של תפקידיהם, לעניין משך הכהונה בכל תפקיד 
וסדר מילוי התפקידים, ובלבד שהחלטה לפי סעיף קטן זה לא תתקבל יותר מפעם אחת 

במשך תקופת כהונתם של הרבנים הראשיים לישראל 

*  התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשס"ח )31 במרס 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 
הממשלה - 335, מיום ג' בחשוון התשס"ח )15 באוקטובר 2007(, עמ' 16, עמ' 170 

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשס"ה, עמ' 722   1

    

    

    

*  התקבל בכנסת ביום  כ"ו באדר ב' התשס"ח ) 2 באפריל 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 
הממשלה - 372, מיום ג' באדר ב' התשס"ח )10 במרס 2008(, עמ' 434 

1   ס"ח התש”ם, עמ' 90; התשס"ד, עמ' 300 
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