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חוקהמפלגות)בחירותמקדימות()הוראתשעה()תיקון(,התשס"ז-2007*

החוק 1.הוספת סעיף 1א  - )להלן  התשס"ז-2007 1  שעה(,  )הוראת  מקדימות(  )בחירות  המפלגות  בחוק 
העיקרי(, אחרי סעיף 1 יבוא:

החוק העיקרי יחול, לענין ההוראות שבו שענינן בחירות 1א."הוראת שעה נוספת )א( 
מפלגה,  חבר  שהוא  מועמד  ולגבי  מפלגה  לגבי  מקדימות, 
כאמור בסעיף קטן )ב(, החל ביום פרסומו של חוק המפלגות 
התשס"ז-2007  )תיקון(,  שעה(  )הוראת  מקדימות(  )בחירות 
)להלן - הוראת השעה הנוספת( ועד ליום ו' באב התשס"ח 
)7 באוגוסט 2008(, והכל בשינויים המפורטים בהוראת השעה 

כאמור בסעיף 1 ובהוראת השעה הנוספת 

הוראות סעיף זה יחולו לגבי מועמד שהוא חבר מפלגה  )ב( 
אף אם לא התחילה תקופת בחירות מקדימות במפלגה שבה 
הוא חבר או במפלגה שבבחירות המקדימות שלה הוא מתכוון 

להתמודד 

במהלך  במפלגה  מקדימות  בחירות  תקופת  התחילה  )ג( 
התקופה האמורה בסעיף קטן )א( באופן שהבחירות המקדימות 
התקיימו לאחר יום ו' באב התשס"ח )7 באוגוסט 2008(, יחולו 

הוראות סעיף קטן )א( גם לגבי אותן בחירות מקדימות 

התחילה תקופת בחירות מקדימות לפי הוראת השעה  )ד( 
כאמור בסעיף 1, ערב תחילתה של הוראת השעה הנוספת, 
הבחירות  מערכת  בתום  החל  זה  סעיף  הוראות  יחולו 
בחירות  בה  שהתקיימו  מפלגה  לגבי  האמורה  המקדימות 

מקדימות כאמור או לגבי מועמד שהשתתף בהן "

בסעיף 4 לחוק העיקרי, אחרי סעיף 28ב המובא בו, יבוא:2.תיקון סעיף 4

"תקופת הבחירות 
המקדימות לענין 

הוראת השעה 
הנוספת

לענין הוראת השעה הנוספת כאמור בסעיף 1א לחוק המפלגות 28ב1.
)בחירות מקדימות( )הוראת שעה(, התשס"ז-2007, יחול סעיף 
28ב כנוסחו לפני יום כ' בשבט התשס"ז )8 בפברואר 2007(, 

בשינויים אלה:

במקום סעיף קטן )א( שבו יבוא:  )1(

תקופת הבחירות תהיה בתשעת החודשים שלפני  ")א( 
יום הבחירות ";

בסעיף קטן )ב(, המילים "ויחולו ההגבלות שבפרק זה"   )2(
- יימחקו;

בסעיף קטן )ג(, המילים "ויחולו ההגבלות" - יימחקו "  )3(

בסעיף 5 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:3.תיקון סעיף 5

בסופו יבוא:  )3("

התקבל בכנסת ביום י' באב התשס"ז )25 ביולי 2007(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *

- 167, מיום ב' באב התשס"ז )17 ביולי 2007(, עמ' 263 
ס"ח התשס"ז, עמ' 116   1
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לענין הוראת השעה הנוספת כאמור בסעיף 1א לחוק המפלגות )בחירות  ")ג( 
מקדימות( )הוראת שעה(, התשס"ז-2007, בתקופה האמורה בהוראת השעה 
הנוספת וכל עוד לא התחילה תקופת בחירות מקדימות במפלגה, יוכל מועמד 
לקבל מתורם ויוכל תורם לתת למועמד סכום כאמור בסעיף קטן )א(; התחילה 
תקופת בחירות במפלגה ועמד המועמד לבחירה לתפקיד כאמור בסעיף קטן )ב(, 
יוכל מועמד לקבל מאותו תורם ויוכל אותו תורם לתת למועמד את השלמת 

הסכום לסכום האמור בסעיף קטן )ב( ""

בסעיף 13 לחוק העיקרי, בסעיף 28כ המובא בו, בסופו יבוא:4.תיקון סעיף 13

לענין הוראת השעה הנוספת כאמור בסעיף 1א לחוק המפלגות )בחירות מקדימות(  ")ה( 
תורמים  )א(  קטן  בסעיף  האמורה  הרשימה  תכלול  התשס"ז-2007,  שעה(,  )הוראת 
ותרומות בשנה שקדמה ליום תחילתה של הוראת השעה הנוספת ועד יום מסירת 
הרשימה כאמור באותו סעיף קטן, ואם התקיימה יותר ממערכת בחירות מקדימות אחת 
באותה התקופה, תכלול הרשימה שלפי סעיף קטן זה תורמים ותרומות החל מתום 

מערכת הבחירות המקדימות הקודמת " 

חוקשירותנתוניאשראי)תיקוןמס'3(,התשס"ז–2007*

בחוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1, במקום 1.תיקון סעיף 1
ההגדרה "הועדה" יבוא:

""הוועדה" - ועדת הכלכלה של הכנסת;"

)6(, הסיפה החל במילים "ואולם מקור מוסמך" 2.תיקון סעיף 16 16)א( לחוק העיקרי, בפסקה  בסעיף 
- תימחק   

בסעיף 19 לחוק העיקרי, בפסקה )1(  –3.תיקון סעיף 19

ברישה, אחרי "וכפי שקבע השר" יבוא "באישור הוועדה";  )1(

בפסקת משנה )ד(, הסיפה החל במילים "ואולם בעל רישיון" - תימחק;  )2(

בפסקת משנה )ה(, הסיפה החל במילים "ואולם לענין פסקה זו" - תימחק;  )3(

בפסקת משנה )ו(, הסיפה החל במילים "ואולם בעל רישיון" - תימחק   )4(

בסעיף 31 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:4.תיקון סעיף 31

התקבל בכנסת ביום י' באב התשס"ז )25 ביולי 2007(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה     *

- 279, מיום י"ח בטבת התשס"ז )8 בינואר 2007(, עמ' 224 
ס"ח התשס"ב, עמ' 104; התשס"ג, עמ' 526   1

לענין הוראת השעה הנוספת כאמור בסעיף 1א לחוק המפלגות )בחירות  ")ג( 
מקדימות( )הוראת שעה(, התשס"ז-2007, בתקופה האמורה בהוראת השעה 
הנוספת וכל עוד לא התחילה תקופת בחירות מקדימות במפלגה, יוכל מועמד 
לקבל מתורם ויוכל תורם לתת למועמד סכום כאמור בסעיף קטן )א(; התחילה 
תקופת בחירות במפלגה ועמד המועמד לבחירה לתפקיד כאמור בסעיף קטן )ב(, 
יוכל מועמד לקבל מאותו תורם ויוכל אותו תורם לתת למועמד את השלמת 

הסכום לסכום האמור בסעיף קטן )ב( ""

תיקון סעיף 13בסעיף 13 לחוק העיקרי, בסעיף 28כ המובא בו, בסופו יבוא:4.

לענין הוראת השעה הנוספת כאמור בסעיף 1א לחוק המפלגות )בחירות מקדימות(  ")ה( 
תורמים  )א(  קטן  בסעיף  האמורה  הרשימה  תכלול  התשס"ז-2007,  שעה(,  )הוראת 
ותרומות בשנה שקדמה ליום תחילתה של הוראת השעה הנוספת ועד יום מסירת 
הרשימה כאמור באותו סעיף קטן, ואם התקיימה יותר ממערכת בחירות מקדימות אחת 
באותה התקופה, תכלול הרשימה שלפי סעיף קטן זה תורמים ותרומות החל מתום 

מערכת הבחירות המקדימות הקודמת " 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן מ ד י ר פ ל  א י נ  ד
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ק י צ י א ה  י ל  ד
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חוקשירותנתוניאשראי)תיקוןמס'3(,התשס"ז-2007*

בחוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1, במקום 1.
ההגדרה "הועדה" יבוא:

תיקון סעיף 1

""הוועדה" - ועדת הכלכלה של הכנסת;"

)6(, הסיפה החל במילים "ואולם מקור מוסמך" 2. 16)א( לחוק העיקרי, בפסקה  בסעיף 
- תימחק   

תיקון סעיף 16

תיקון סעיף 19בסעיף 19 לחוק העיקרי, בפסקה )1(  -3.

ברישה, אחרי "וכפי שקבע השר" יבוא "באישור הוועדה";  )1(

בפסקת משנה )ד(, הסיפה החל במילים "ואולם בעל רישיון" - תימחק;  )2(

בפסקת משנה )ה(, הסיפה החל במילים "ואולם לענין פסקה זו" - תימחק;  )3(

בפסקת משנה )ו(, הסיפה החל במילים "ואולם בעל רישיון" - תימחק   )4(

תיקון סעיף 31בסעיף 31 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:4.
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