
1001

חוקלתיקוןפקודתהרוקחים)מס'21(,התשע"א-2011*

בפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א-1981  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 47ד)ב()2(, 1  תיקון סעיף 47ד 
בכל מקום, במקום "חמש" יבוא "שש"  

סעיף 47ד)ב()2( לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחול לגבי תכשיר רפואי חדש 2 תחולה )א( 
שלשם רישומו בפנקס הסתמך המנהל על מידע סודי שנמסר לו בנוגע לתכשיר קודם, 
ובלבד שהתכשיר הקודם נרשם לראשונה בפנקס ביום תחילתו של חוק זה ואילך )להלן 

- יום התחילה(, והתקיים בתכשיר הקודם אחד מאלה: 

התכשיר הקודם לא היה רשום במדינה מוכרת לפני יום התחילה;  )1(

התכשיר הקודם נרשם לראשונה במדינה מוכרת בתקופה שמיום כ"ד בסיוון   )2(
התשס"ה )1 ביולי 2005( ועד יום התחילה 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 41)ב( לחוק המדיניות הכלכלית  )ב( 
לשנת הכספים 2005 )תיקוני חקיקה(, התשס"ה-2005  2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                  
                      ראש הממשלה ושר הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                
יושב ראש הכנסת                

התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשע"א )25 ביולי 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 568, מיום י' באדר א' התשע"א )14 בפברואר 2011(, עמ' 480 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694; ס"ח התשע"א, עמ' 782   1

ס"ח התשס"ה, עמ' 346   2

חוקהבנקאות)שירותללקוח()תיקוןמס'15(,התשע"א-2011*

בחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א-1981  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 1 הוספת סעיף 5ג
5ב יבוא: 

 "הנפקת טפסי
שיקים

בסעיף זה -5ג  )א( 

"לקוח" - יחיד שאינו תאגיד;

73 ו–76 לפקודת  "שיק", "שרטוט" - כמשמעותם בסעיפים 
השטרות 2, בהתאמה;

יהיו  ללקוחו,  מנפיק  בנקאי  שתאגיד  שיקים  בטופסי  )ב( 
השיקים משורטטים ויהיו מודפסות עליהם מילים האוסרות 
את העברתם, אלא אם כן ביקש הלקוח שיונפקו לו טופסי 

שיקים בלא השרטוט והמילים כאמור "

התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשע"א )25 ביולי 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 329, מיום ב' בתמוז התש"ע )14 ביוני 2010(, עמ' 180 

ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התש"ע, עמ' 514   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 2, עמ' 12   2
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שלשם רישומו בפנקס הסתמך המנהל על מידע סודי שנמסר לו בנוגע לתכשיר קודם, 
ובלבד שהתכשיר הקודם נרשם לראשונה בפנקס ביום תחילתו של חוק זה ואילך )להלן 

- יום התחילה(, והתקיים בתכשיר הקודם אחד מאלה: 

תחולה
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התכשיר הקודם נרשם לראשונה במדינה מוכרת בתקופה שמיום כ"ד בסיוון   )2(
התשס"ה )1 ביולי 2005( ועד יום התחילה 
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לשנת הכספים 2005 )תיקוני חקיקה(, התשס"ה-2005  2 
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נשיא המדינה
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התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשע"א )25 ביולי 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 568, מיום י' באדר א' התשע"א )14 בפברואר 2011(, עמ' 480 
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בחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א-1981  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 1 
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הוספת סעיף 5ג

 "הנפקת טופסי
שיקים

בסעיף זה -5ג  )א( 

"לקוח" - יחיד שאינו תאגיד;

73 ו–76 לפקודת  "שיק", "שרטוט" - כמשמעותם בסעיפים 
השטרות 2, בהתאמה;

יהיו  ללקוחו,  מנפיק  בנקאי  שתאגיד  שיקים  בטופסי  )ב( 
השיקים משורטטים ויהיו מודפסות עליהם מילים האוסרות 
את העברתם, אלא אם כן ביקש הלקוח שיונפקו לו טופסי 

שיקים בלא השרטוט והמילים כאמור "

ספר החוקים 2308, ז' באב התשע"א, 2011 8 7
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בסעיף 10)1( לחוק העיקרי, אחרי "למעט סעיפים 5, 5א" יבוא "5ג" 2 תיקון סעיף 10 

תחילתם של סעיפים 5ג ו–10)1( לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, ביום ג' בתשרי התשע"ב 3 תחילה
)1 באוקטובר 2011( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                  
                      יושב ראש הכנסת
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