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13  מגן שאול - בוצע

14  מרשם - חודשיים

15  נווה ים - 4 חודשים

16  ניצן - בוצע

17  ניצנים - בוצע

18  עין צורים - 5 חודשים

19  פלמחים - 4 חודשים

20  שומריה - בוצע

21  שוקדה - 6 חודשים

22  תלמי יפה - בוצע

ט ר מ ל ו א ד  ו ה א                  
                      ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל  ד
יושבת ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי )מס' 17(, התשס"ח-2008*

בפקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, התש"ל-1970  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 1, 1 תיקון סעיף 1
בהגדרה "פוליסה", המילים "וכתב כיסוי זמני" - יימחקו  

 אחרי סעיף 3 לפקודה יבוא:2 הוספת סעיף 3א

"השתתפות עצמית 
- הוראת שעה

)א( על אף הוראות סעיף 3)ב(, רשאית הרשות, בהסכמת שר 3א 
המשפטים, לתת הוראות המחייבות מבטח או המתירות לו 
לכלול בחוזה ביטוח, באופן ובתנאים שתורה, אחת או יותר 

מתניות אלה:

)1( זכותו של המבטח לנכות דמי השתתפות עצמית 
אבדן  בעד  ברכב  הנוהג  זכאי  שלהם  מהפיצויים 
השתכרות או בעד נזק שאינו נזק ממון, בסכום שלא 

יעלה על הסכום הכולל של הפיצויים כאמור;

)2( חובתו של מבוטח לשלם דמי השתתפות עצמית 
3)א(,  סעיף  לפי  פיצויים  המבטח  שילם  אם  למבטח 
ובלבד שדמי ההשתתפות העצמית לא יעלו על הסכום 
הכולל של הפיצויים כאמור; ואולם אם נפגע המבוטח 
בתאונת הדרכים, לא ישלם דמי השתתפות עצמית 
עצמית  השתתפות  דמי  וינוכו  זו  משנה  פסקת  לפי 

מהפיצויים שלהם הוא זכאי, לפי הוראות פסקה )1( 

)ב( בהוראות לפי סעיף קטן )א( תכלול הרשות עניינים אלה:

*  התקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' התשס"ח )25 במרס 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 

הכנסת - 172, מיום י' באב התשס"ז )25 ביולי 2007(, עמ' 292, ובהצעות חוק הממשלה - 345, מיום י"ח בכסלו 
התשס"ח )28 בנובמבר 2007(, עמ' 250 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמ' 320; ס"ח התשס"ו, עמ' 124   1
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בפקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, התש"ל-1970  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 1, 1 
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תיקון סעיף 1

הוספת סעיף 3א אחרי סעיף 3 לפקודה יבוא:2 

"השתתפות עצמית 
- הוראת שעה

)א( על אף הוראות סעיף 3)ב(, רשאית הרשות, בהסכמת שר 3א 
המשפטים, לתת הוראות המחייבות מבטח או המתירות לו 
לכלול בחוזה ביטוח, באופן ובתנאים שתורה, אחת או יותר 

מתניות אלה:

)1( זכותו של המבטח לנכות דמי השתתפות עצמית 
אבדן  בעד  ברכב  הנוהג  זכאי  שלהם  מהפיצויים 
השתכרות או בעד נזק שאינו נזק ממון, בסכום שלא 

יעלה על הסכום הכולל של הפיצויים כאמור;

)2( חובתו של מבוטח לשלם דמי השתתפות עצמית 
3)א(,  סעיף  לפי  פיצויים  המבטח  שילם  אם  למבטח 
ובלבד שדמי ההשתתפות העצמית לא יעלו על הסכום 
הכולל של הפיצויים כאמור; ואולם אם נפגע המבוטח 
בתאונת הדרכים, לא ישלם דמי השתתפות עצמית 
עצמית  השתתפות  דמי  וינוכו  זו  משנה  פסקת  לפי 
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)ב( בהוראות לפי סעיף קטן )א( תכלול הרשות עניינים אלה:
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)1( סכום ההשתתפות העצמית המרבי, ויכול שיהיה 
שונה לכלי רכב מסוגים שונים;

)2( הוראות לעניין הפחתת דמי הביטוח 

)ג( הוראות הרשות לפי סעיף קטן )א( יכול שיינתנו לכלל 
המבטחים, לסוג מסוים מהם או למבטח מסוים, ויראו אותן 
כהוראות שניתנו לפי סעיף 2)ב( לחוק הפיקוח על שירותים 
פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-1981  2, לרבות לעניין עיצום כספי 

לפי פרק ט'1 ופרסום הוראות לפי סעיף 111א, לחוק האמור 

ועדת  ובאישור  המשפטים  שר  בהסכמת  האוצר,  )ד( שר 
הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות בעניינים אלה:

ובתעודת  בפוליסה  למבוטח,  הגילוי  )1( מתכונת 
ביטוח, בדבר דמי השתתפות עצמית ותנאיהם; 

)2( סוגי כלי הרכב שלגביהם ניתן לכרות חוזה ביטוח 
לפי סעיף קטן )א(;

)3( מקרים שבהם לא תיכלל בחוזה הביטוח תניה 
לעניין דמי השתתפות עצמית של הנוהג ברכב 

ועדת  ובאישור  המשפטים  שר  בהסכמת  האוצר,  )ה( שר 
הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים שבהם זכאי הנוהג 
ברכב, גם אם אינו המבוטח, לבחור שלא תיכלל לגביו תניה 

בדבר השתתפות עצמית 

)ו( על הפרת הוראות שנקבעו לפי סעיפים קטנים )ד( ו–)ה( 
תהא הרשות רשאית להטיל עיצום כספי לפי פרק ט'1 לחוק 
התשמ"א-1981,  )ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח 
ויהיו נתונות לה, לעניין זה, סמכויות המפקח כהגדרתו בחוק 

האמור, לפי סעיף 92א)ג( לאותו חוק 

)א(, יידע מבטח  )ז( נתנה הרשות הוראות לפי סעיף קטן 
מבוטח בדבר זכותו לכרות חוזה ביטוח שאינו כולל תניה 
מהתניות לפי סעיף קטן )א( ויאפשר לו לכרות חוזה ביטוח 
כאמור; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי להטיל על מבטח חובה 

להתקשר בחוזה ביטוח 

)ח( נוכו דמי ההשתתפות העצמית מפיצויים בעד אבדן 
השתכרות כאמור בסעיף קטן )א(, לא יראו לעניין סעיף 11 לחוק 
דמי מחלה, התשל"ו-1976 3, את הסכום שנוכה כאמור, כתשלום 

על פי חיקוק בעד תקופת אי–כושר לעבודה מטעמי בריאות 

)ט( למבוטח או לנוהג ברכב ששילם דמי השתתפות עצמית 
או שנוכו מהפיצויים שלהם הוא זכאי דמי השתתפות עצמית, 
כאמור בסעיף קטן )א(, לא תהיה עילת תביעה לפי פקודת 

הנזיקין ]נוסח חדש[  4, בשל דמי ההשתתפות העצמית 

)י( בסעיף זה, "מבוטח" - מי שכרת חוזה ביטוח עם המבטח 
ושמו נקוב בתעודת הביטוח כבעל הפוליסה "

ס"ח התשמ"א, עמ' 208   2

ס"ח התשל"ו, עמ' 206    3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266    4
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 ביטול סעיפים
4 ו–5

סעיפים 4 ו–5 לפקודה - בטלים 3 

בסעיף 6 לפקודה, פסקה )3( - תימחק 4 תיקון סעיף 6

בסעיף 6א לפקודה, במקום "לפי סעיפים 4 עד 6" יבוא "לפי סעיף 6"  5 תיקון סעיף 6א

 ביטול סעיפים
10 ו–11 

סעיפים 10 ו–11 לפקודה - בטלים  6 

בסעיף 12 לפקודה, אחרי "על אף האמור בכל דין" יבוא "ובכפוף להוראות סעיף 3א" 7 תיקון סעיף 12

בסעיף 13)א( לפקודה, במקום "לפי סעיפים 4, 5 או 6" יבוא "לפי סעיף 6"  8 תיקון סעיף 13

בסעיף 17)א( לפקודה, במקום "לפי סעיפים 4, 5 או 6" יבוא "לפי סעיף 6" 9 תיקון סעיף 17

בסעיף 19 לפקודה, במקום "לפי סעיפים 4, 5 או 6" יבוא "לפי סעיף 6" 10 תיקון סעיף 19

בסעיף 21)א( לפקודה, במקום "לפי סעיפים 4, 5 או 6" יבוא "לפי סעיף 6" 11 תיקון סעיף 21

בסעיף 28)א( לפקודה, במקום "לפי סעיפים 4, 5 או 6" יבוא "לפי סעיף 6" 12 תיקון סעיף 28

בסעיף 29 לפקודה, במקום "לפי סעיפים 4, 5 או 6" יבוא "לפי סעיף 6" 13 תיקון סעיף 29

תקנות ראשונות לפי סעיף 3א)ג( לפקודה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יובאו לאישור ועדת 14 תקנות ראשונות
הכלכלה של הכנסת בתוך ארבעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה 

סעיפים 3א ו–12 לפקודה, כנוסחם בסעיפים 2 ו–7 לחוק זה, יעמדו בתוקפם ארבע שנים 15 תוקף
מיום תחילתו של חוק זה, ואולם שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי 

להאריך, בצו, את תוקפם לצמיתות 

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 סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 55(, התשס"ח-2008*

בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 9, 1 תיקון סעיף 9
אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

")ב1( בעבירות רצח וניסיון לרצח לפי סעיפים 300 ו–305 לחוק העונשין, התשל"ז-
1977  2, ובעבירה של קשר לפי סעיף 499 לחוק האמור לעבור עבירה מהעבירות האמורות, 

שבוצעו כלפי מי שכיהן כראש הממשלה בעת ביצוע העבירה - אין התיישנות "

הוראות סעיף 9)ב1( לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחולו גם על עבירות כאמור באותו סעיף 2 תחולה
שביום תחילתו של חוק זה טרם התיישנו לפי הדין שחל עליהן ערב המועד האמור 
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התקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' התשס"ח )25 במרס 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 195, מיום כ"ט בטבת התשס"ח )7 בינואר 2008(, עמ' 110 

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשס"ח, עמ' 48ג   1

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   2

 ביטול סעיפיםסעיפים 4 ו–5 לפקודה - בטלים 3 
4 ו–5

תיקון סעיף 6בסעיף 6 לפקודה, פסקה )3( - תימחק 4 

תיקון סעיף 6אבסעיף 6א לפקודה, במקום "לפי סעיפים 4 עד 6" יבוא "לפי סעיף 6"  5 

 ביטול סעיפיםסעיפים 10 ו–11 לפקודה - בטלים  6 
10 ו–11 

תיקון סעיף 12בסעיף 12 לפקודה, אחרי "על אף האמור בכל דין" יבוא "ובכפוף להוראות סעיף 3א" 7 

תיקון סעיף 13בסעיף 13)א( לפקודה, במקום "לפי סעיפים 4, 5 או 6" יבוא "לפי סעיף 6"  8 

תיקון סעיף 17בסעיף 17)א( לפקודה, במקום "לפי סעיפים 4, 5 או 6" יבוא "לפי סעיף 6" 9 

תיקון סעיף 19בסעיף 19 לפקודה, במקום "לפי סעיפים 4, 5 או 6" יבוא "לפי סעיף 6" 10 

תיקון סעיף 21בסעיף 21)א( לפקודה, במקום "לפי סעיפים 4, 5 או 6" יבוא "לפי סעיף 6" 11 

תיקון סעיף 28בסעיף 28)א( לפקודה, במקום "לפי סעיפים 4, 5 או 6" יבוא "לפי סעיף 6" 12 

תיקון סעיף 29בסעיף 29 לפקודה, במקום "לפי סעיפים 4, 5 או 6" יבוא "לפי סעיף 6" 13 

תקנות ראשונות לפי סעיף 3א)ג( לפקודה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יובאו לאישור ועדת 14 
הכלכלה של הכנסת בתוך ארבעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה 

תקנות ראשונות
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