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 חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרבים (תיקון מס׳ 7), התשמ״ט-1989•

נות דרכים, התשל״ה-1975' (להלן - החוק העיקרי), אחרי  1. בחוק פיצויים לנפגעי תאו
ת פרק ב׳ יבוא: ״סימן א׳: פיצויים על נזקי גרף״. ר ת ו  כ

 2. בסעיף 4(ב) לחוק העיקרי, במקום ״סעיף קטן (א)(2)״ יבוא ״סעיף קטן (א)(3)׳׳.

 3. אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא: ״סימן ב׳: תשלומים תכופים״.

 4. במקום סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:

 ״תשלום תכוף 5. (א) בפרק זה -

 ״תלויים״ ־ מי שזכאי לפיצויים לפי סעיף 78 לפקודת הנזיקין.

ת. ו  ״דרישה״ - כפי שנקבע בתקנ

פגע או למי  (ב) מי שחייב בפיצויים לפי חוק זה ישלם, כחלק מהם, לנ
ב - ת כ ת דרישתו ב ל ב ק יים בו, תוך 60 ימים מ  מהתלו

ת הוצאות אישפוז ו ב ר  (1) הוצאות שהוציא הנפגע לצרכי ריפויו, ל
ת חולים!  בבי

 (2) תשלומים חדשיים שיהיה בהם כדי לספק, עד להחלטה הסופית
 בענין הפיצויים, את צרכי ריפויו של הנפגע וסיעודו ואת צרכי
סתם עליו או את צרכי מחייתם  מחייתו ומחיית בני משפחתו שפרנ
ך  של התלויים בו, לפי הענין: התשלומים לצרכי מחיה ייקבעו תו
בלבד שאם ת הדרכים, ו נ בר לתאו ת בהכנסתו של הנפגע עו  התחשבו
ן ההכנסה ת תילקח בחשבו  הכנסתו עלתה על ההכנסה המרבי

 המרבית בלבד.

ת לפי חוק זה,  (ג) הוראות סעיף זה יחולו גם על מבטח שביטח חבו
ת ביטוח כאמור בסעיף 3(א)(2) לפקודת הביטוח. ו ב ר  ל

ל סעיף קטן (ב) ייקרא להלן ת (1) או (2) ש  (ד) תשלום לפי פסקאו
 ״תשלום תכוף״.

ם לפי סעיף 5  5א. (א) עברו 60 ימים מיום שהוגשה לחייב דרישה לתשלו
ף, אף ם תכו ת המשפט בקשה לתשלו , רשאי הוא להגיש לבי  והדורש לא קיבלו
ת דרכים (להלן - התביעה נ  בנפרד מהתביעה ליתר הפיצויים בשל אותה תאו

 העיקרית).

, 2 נוסח משולב], התשמ״ד-1984  (ב) על אף האמור בחוק בתי המשפט [
ם תכוף לבית משפט השלום שיש לו סמכות מקומית לדון  תוגש בקשה לתשלו
ת משפט שלום פלוני או ר התביעה העיקרית לבי ב  בענין, אולם אם הוגשה כ

ם תכוף. ת משפט מחוזי, תוגש לאותו בית משפט גם הבקשה לתשלו  לבי

 כקשה לתשלום
 תכוף לבית

 המשפט

 הוספת כותרת
 סימן א׳

 תיקון סעיף 4

 הוספת כותרת
 סימן ב׳

 החלפת סעיף 5

 • נתקבל בכנסת ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ט (4 באפריל 1989): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1885,
 מיום י״ב בתמוז התשמ״ח (27 ביוני 1988), עמ׳ 198.

 1 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 234: התשל׳׳ח, עמי 49: התש״ס, עמ׳ 69 ועמי 188 : התשמ״ג, עמ׳ 42: התשמ״ה, עמי 16 : התשמ״ט,

 עמ׳ 16.
 2 סייח התשמ״ד, עמ׳ 195.
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ר בית המשפט כי לכאורה זכאי המבקש לפיצויים לפי חוק זה, ב  5ב. (א) ס
ת ר יקבע בי  רשאי הוא להחליט שישולם לו תשלום תכוף: בהחלטה כאמו
ן - המועד האחרון), ל ה ל ) ת י ר ק י ע  המשפט את המועד האחרון להגשת התביעה ה
ת, ו ת סעיף 5 לחוק ההתישנ  אולם אין בקביעה כאמור כדי לפגוע בהוראו

. 3  התשי״ח-1958

ן, יופסק  (ב) לא הגיש המבקש את התביעה העיקרית עד המועד האחרו
ת וביטלה  התשלום התכוף מאותו מועד: הגיש המבקש את התביעה העיקרי

ם התכוף מיום ביטול התביעה.  לאחר מכן, יופסק התשלו

ם תכוף לא תהווה מעשה בית דין  5ג. החלטת בית המשפט בבקשה לתשלו
 לגבי התביעה העיקרית.

ל הסכום  5ד. חייב שלא שילם תשלום תכוף על־פי דרישה במועד, ישלם ע
ר של 12% לשנה, ספת הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעו  שהושהה תו
 שיחושבו החל במועד האמור עד יום התשלום בפועל, זולת אם מצא

ת נמוך מזה. בי בות המצדיקות שיעור רי  בית־המשפט נסי

 בסעיף זה -

 ״מועד״ -

ת הדרישה: ל ב ק  (1) לענין סעיף 5(ב)(1) - 60 ימים מ

ם ו  (2) לענין סעיף 5(ב)(2) - היום שקבע בית המשפט כמועד התשל
 החודשי:

. 4 ת והצמדה, התשכ״א-1961 בי  ״הפרשי הצמדה״ - כהגדרתם בחוק פסיקת רי

ה ש ק ב ם תכוף, לא ייזקק ל ה לתשלו ש ק ב  5ה. (א) נתן בית המשפט החלטה ב
ם תכוף או לבקשה בדבר שינויה של ההחלטה הקודמת, אלא אם וספת לתשלו  נ
ו במידה בות השתנ  כן עברו ששה חדשים מיום שניתנה ההחלטה הקודמת והנסי
וספת או בקשה לשינוי החלטה  המצדיקה מתן החלטה חדשה: בקשה להחלטה נ
גש לאותו בית משפט שבו הוגשה ת משפט שלום תו  קודמת שיש להגישה לבי

 הבקשה הקודמת.

ף בעד תקופה העולה על שנתיים  (ב) לא יפסוק בית המשפט תשלום תכו
ם תכוף. נה הוגשה הבקשה לתשלו י נת הדרכים שבג ת תאו  מיום קרו

ת פו ת את התקו ו  (ג) בית המשפט רשאי, מטעמים שיירשמו, לשנ
 הקבועות בסעיפים קטנים (א) ו־(ב).

ת - ו נ ע בתק ר המשפטים רשאי לקבו  5ו. ש

ם תכוף:  (1) סדר דין מיוחד בבקשה לתשלו

ף 5(ב)(2)״. ו סעי י ל ״צרכי מחייה״ ו״צרכי סיעוד״ לענ  (2) הגדרות ש

ת ת האמורות בסעיף 5ב(ב), וכן אם נד1זתה התביעה העיקרי בו סי  5ז. (א) בנ
ר ע זכאי להחז ב ת נ ר שילם לתובע תשלום תכוף, יהא ה ב תבע כ  לאחר שהנ

 התשלום מאת אחד מאלה:

 (1) התובע:

 החלטת בית־
 המשפט

 החלטה כבקשה
 אינה מעשה

 בית דין

 ריבית פיגורים

 סייגים לעניו
 בקשה

 תקנות

 זכות חזרה
 בתשלום תכוף

 ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ׳ 112.
 סייח התשכ״א, עמ׳ 192.
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ל דין! זק לפי כ  (2) מי שאחראי לנ

 (3) הקרן כמשמעותה בפרק ג׳ (להלן - הקרן)!

ם תבע לתובע כתשלום תכוף, והעולה על הסכו  הוא הדין לענין סכום ששילם הנ
פסק לטובתו בתביעה העיקרית.  שנ

א) או החזירה ) בע תשלום תכוף כאמור בסעיף קטן  (ב) שילמה הקרן לתו
בע או על מי שאחראי לנזק  תשלום כאמור לנתבע, תהא לה זכות חזרה על התו
ת פ ו ק  לפי כל דין, וחבותם כלפיה על פי חוק זה תהא ביחד ולחוד! לענין ת
ת לפי סעיף קטן זה, יראו את היום שבו שולם או הוחזר עו ות בתבי  ההתישנ

ו נולדה עילת התובענה.  תשלום כאמור כיום שב

ע ב ת נ ם לפי סעיף קטן (א), חייב ה  (ג) החזירה הקרן לנתבע תשלו
רה כדי לסייע לה במימוש] ש ולנקוט כל פעולה סבי ק ב ת  להושיט לה כל עזרה ש
, ולא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכות האמורה ( ב )  זכותה לפי סעיף קטן

 או למנוע בעד מימושה.

(א) וי(ב) יוחזרו בצירוף הפרשי  (ד) כספים שיש להחזירם לפי סעיף קטן
ת והצמדה, התשכ״א־1961. בי בית כמשמעותם בחוק פסיקת רי רי  הצמדה ו

א הכותרת: ״סימן גי: שונות״.  5. לפני סעיף 6 לחוק העיקרי תבו

 בסעיף 7 לחוק העיקרי -

בלת זכאותם של נפגעים״! ת השוליים יבוא: ״הג ר ת ו  (1) במקום כ

 (2) בסעיף קטן (א), הסימן ׳׳(א)״ - יימחק, ואחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) מי שנהג ברכב ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח, או כשהביטוח שהיה לו
 לא כיסה את שימושו ברכב!

ב כשאין לו ביטוח לפי כ ר ג ב ר לאחר לנהו ב או המחזיק בו, שהתי כ ר  (6) בעל ה
ת הנדונה ושנפגע  פקודת הביטוח או כשהביטוח שיש לו אינו מכסה את החבו
ב ובין מחוצה לו״! כ ר ת דרכים שאירעה באותה נהיגה, בין בהיותו ב נ  בתאו

 (3) סעיף קטן (ב) - בטל. (

.6 

 אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:

ב בהיתר מאת בעליו כ ר ף 7(5), מי שנפגע כשנהג ב  7א. על אף האמור בסעי
 או מאת המחזיק בו, ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח, או כשהביטוח אינו מכסה
ר י ב ת הענין גם לא היה ס בו סי בנ , והוא לא ידע על כך ו  את שימושו ברכב
ע פיצויים מן הקרן כפי שזכאי לכך נפגע לפי סעיף  שיידע, יהא זכאי לתבו

 12(ב).

 ״זכאותו של
 נוהג בהיתר

 לתבוע פיצויים

ע פיצויים לפי חוק זה גם אם הנפגע עצמו  7ב. תלויים בנפגע יהיו זכאים לתבו
הג ללא ביטוח פגע כשנ יים במי שנ  לא היה זכאי לכך לפי סעיף 7, ואם היו תלו
ת הנדונה, יהיו זכאים  לפי פקודת הביטוח או כשהביטוח אינו מכסה את החבו

ע כאמור מן הקרן.״  לתבו

 זכאותם של
 תלויים לתבוע

 פיצויים

, בסופו יבוא:  בסעיף 9(א) לחוק העיקרי

 ״(3) בעל הרכב או המחזיק בו כאמור בסעיף 7א.

 הוספת נוחרת
 סימן ג׳

 תיקון סעיף 7

 הוספת סעיפים
 7א ו־7ב

 תיקון סעיף 9
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 9. בסעיף 10 לחוק העיקרי, המלים ״(להלן - הקרן)״ - יימחקו. תיקון סעיף 10

. תחילת והוראות  10. (א) תחילתו של חוק זה ששים ימים מיום פרסומו
 מעבר

י נ פ ת ועומדות ל ו י ף התלו ם תכו ת לתשלו  (ב) הוראות סעיפים 5,4 ויד יחולו גם על בקשו
ימה שמיעת ת עיקריות כאמור שבהן לא הסתי עו לתו של חוק זה, וכן על תבי ב תחי ר  בית המשפט ע

 הראיות.
ד ו ד י ר ן מ ר ד י מ ק ש ח צ  י
ר המשפטים  ראש הממשלה ש

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 חוק הנוטיימימ (תיקון מס׳ 4), התשמ״ט-1989•

 1. בסעיף 45 לחוק הנוטריונים, התשל״ו-1976' - תיקון סעיף 45

, במקום הסיפה המתחילה במלים ״בידי עובד מדינה״ יבוא ( א ) ן ט  (1) בסעיף ק
ר המשפטים״. ך בידי ש כ ו ל נ  ״בידי רשם בית־משפט שלום או עובד מדינה שמו

) - יימחק. ב ) ן ט  (2) סעיף ק

ד ו ד י ר ן מ ר ד י מ ק ש ח צ  י
ר המשפטים  ראש הממשלה ש

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ׳׳ט (4 באפריל 1989)¡ הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1909,
 מיום כ״ד בחשון התשמ״ט (4 בנובמבר 1988), עמי• 1.

 סייח התשל״ו, עמי 196¡ התשל״ח, עמי 92: התשל״ט, עמ׳ 148¡ התש׳׳ם, עמ׳ 111.

 חוק לתיקון פקודת החברות (מס׳ 3), התשמ״ע-1989*

 1. בסעיף 169 לפקודת החברותי (להלן - הפקודה) -

ן״ - יימחקו. ת השוליים, המלים ״על מקרקעי ר ת ו כ  (1) ב

 (2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

ת אשראי ח ט ב ה , שעבוד נכס שנעשה ל ( ב ) ן ט  ״(ד) על אף האמור בסעיף ק
 שאיפשר רכישת נכס, יהיה עדיף על שעבוד צף קודם, אם האשראי שימש
כר ובין  בפועל לרכישת הנכס המשועבד, והוא בין שהאשראי ניתן בידי המו
ת כספית״. בו י ת מתן התחי ו ב ר  שניתן בידי אדם אחר: לענין זה, ״אשראי״ - ל

ק זה. ל חו  2. תחילתו של סעיף 1 תשעים ימים מיום פרסומו ש

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ט (4 באפריל 1989): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1908,
 מיום ט׳ באלול התשמ׳׳ח (22 באוגוסט 1988), עמ׳ 308.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ׳ 761.
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ף 1, ר כסעי  3. שעבוד נכס להבטחת אשראי שניתן לחברה לשם רכישת אותו הנכם כאמו
ך 90 ימים מן היום האמור, אף אם חלפו צר לפני יום פרסומו של חוק זה ניתן לרישום תו ו  שנ

ת בסעיף 179 לפקודה! תוקפו של השעבוד מיום רישומו. בו קו ת הנ פו  התקו

ד ו ד י ר ן מ ר ד י מ ק ש ח צ  י
ר המשפטים  ראש הממשלה ש

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 חוק בתי המשפט (תיקון מס׳ 7), התשמ״ט-989ז*

 תיקון סעיף 9 1. האמור בסעיף 9 לחוק בתי המשפט ן נוסח משולב], התשמ״ד-1984י (להלן - החוק
 העיקרי) יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:

ר המשפטים, א) יהיה לתקופה של ארבע שנים, ורשאי ש )  ׳׳(ב) מינוי כאמור בסעיף קטן
יעצות עם נשיא בית המשפט העליון, להאריכו לארבע שנים נוספות!  בהתי

ת רצופות כנשיא או כסגן נשיא של בית משפט, לא יתמנה פו  (ג) מי שכיהן שתי תקו
וספת לאותו תפקיד.״ פת כהונה נ  לתקו

 הוספת סעיף 9א 2. אחרי סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא:

 ׳׳המשך כהונה 9א. (א) נשיא של בית משפט שלום שנתמנה לשופט בית משפט מחוזי,
, להמשיך ולכהן כנשיא של בית משפט שלום אם החליט על כך א רשאי, בהסכמתו י ש ל נ  ש

תו נ  שר המשפטים, בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, ואולם בעת כהו
ת בית משפט שלום נים לסמכו  כנשיא בית משפט שלום הוא ידון בענינים הנתו

 בלבד.

 (ב) אין בהוראת סעיף זה כדי לפגוע בהוראות סעיף 9.״

 תיקון סעיף 108 3. בסעיף 108 לחוק העיקרי -

 (1) האמור בו יסומן (א) ובו -

 (1) בפסקה (3), במקום ״הערכת הוצאות המשפט״ יבוא ״הטלת הוצאות
 משפט, הערכתן״!

 (2) אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) קביעת שיעורי התשלומים שרשאי בית משפט או רשם לחייב בהם
ל הדיון, בין ידנית ובין ר רישום פרוטוקו  בעל דין בהליך אזרחי עבו
ת - ו ב ר  במכשיר הקלטה או באמצעים אחרים (להלן - התשלומים), ל

 (1) סוגי ההליכים בהם ניתן להטיל את התשלומים!

ית התשלומים;  (2) דרכי גבי

י ת להטילם לפנ  (3) מועדי הטלתם של התשלומים, תוך מתן אפשרו
ות עם סיום ההליך החלטה  ההליך, במהלכו או עם סיומו וכן לשנ

יתנה קודם לכן לענין זה:  שנ

 • נתקבל בכנסת ביום ז׳ בניסן התשמ״ט(12 באפריל 1989): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1895, מיום כ״ו
 בתמוז התשמ״ח (11 ביולי 1988), עמי 261.

 י ם״חהתשמ״ד, עמי 198: התשמ״ה, עמ׳ 138: התשמ׳־ו, עמ׳ 36, עמ׳ 216, עמי 221: התשמ״ז, עמ׳ 45: התשמ״ח, עמ׳ 188.

 48 ספר החוקים 1274, ח׳ בניסן התשמ״ט, 13.4.1989



 חיקון חוק
 ביח הדין

 לעבודה

ל בעל הדין; ת ביכולתו הכספית ש  (4) התחשבו

 (5) קביעת אגרה מיוחדת שתיועד למימון רישום פרוטוקולים
לם על־ידי בעל דין בהליך אזרחי בדרך  כאמור בפסקה (4), שתשו

״: ות. קבע בתקנ  שתי

 (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

נות אישורה של ועדת,החוקה חוק ת לפי סעיף קטן(א)(4) ו־(5) טעו ו נ  ״(ב) תק
 ומשפט של הכנסת״.

- 2  בסעיף 43 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969

 (1) בסעיף קטן (ב) -

 (א) בפסקה (4), במקום ״הערכת הוצאות משפט״ יבוא ״הטלת הוצאות
 משפט, הערכתן״:

 (ב) אחרי פסקה (8) יבוא:

יב בהם עת שיעורי התשלומים שרשאי בית דין או רשם לחי  ״(9) קבי
ל הדיון, בין ידנית ובין ר רישום פרוטוקו  בעל דין בהליך אזרחי עבו
ת - ו ב ר , ל  במכשיר הקלטה או באמצעים אחרים (להלן - התשלומים)

 (1) סוגי ההליכים בהם ניתן להטיל את התשלומים:

ית התשלומים:  (2) דרכי גבי

י ת להטילם לפנ  (3) מועדי הטלתם של התשלומים, תוך מתן אפשרו
ות עם סיום ההליך החלטה  ההליך, במהלכו או עם סיומו וכן לשנ

יתנה קודם לכן לענין זה:  שנ

ת ביכולתו הכספית של בעל הדין:  (4) התחשבו

עת אגרה מיוחדת שתיועד למימון רישום פרוטוקולים  (5) קבי
קבע ל דין בדרך שתי ע ר בפסקה (9), ותשולם על־ידי ב  כאמו

ות״.  בתקנ

 (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

נות אישורה של ועדת החוקה ) ו־(10) טעו 9 ) ( כ ) ן ט ת לפי סעיף ק ו  ״(ג) תקנ
 חוק ומשפט של הכנסת״.

לתו כיהן כנשיא תחולה והוראות  5. (א) הוראות סעיף 9(ב) ו־(ג) לחוק העיקרי לא יחולו על מי שביום תחי
י כ ע ל בית משפט מחוזי או של בית משפט שלום. מ ן נשיא ש  או כסג

ום ל גם על שופט של בית משפט מחוזי שבי  (ב) הוראת סעיף 9א לחוק העיקרי תחו
ק לתו של חוק זה כיהן בפועל כנשיא של בית משפט שלום, והוראות סעיף 9(ב) ו־(ג) לחו  תחי

 העיקרי לא יחולו עליו.

ד ו ד י ר ן מ  ד
ר המשפטים  ש

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 סייח התשכ״ט, עמ׳ 70.
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 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס׳ 8), התשמ״ס-989ן״

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ׳יז-1967' (להלן - החוק העיקרי), בסופו יבוא:

 ״״לשכה״ או ״לשכת הוצאה לפועל״ - לשכת הוצאה לפועל שהוקמה כאמור בסעיף 2״.

 תיקון סעיף 7 2. בסעיף 7(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא:

כלל ת נוסח של פסיקתה או של צו שנ  ״בסעיף קטן זה, ״העתק פסיקתה או צו״ - לרבו
 באזהרה אשר הופקה באמצעות מערכת ממוכנת״.

 הוספת סעיף 10א 3. אחרי סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא:

 ׳׳ריבית פיגורים 10א. (א) חוב שנפסק ולא שולם על ידי החייב במועד שנפסק או במועד
ף זה - מועד הפרעון), מו בפסק הדין, לפי המאוחר (להלן בסעי  שנקבע לתשלו
ת והצמדה, בי קת רי  יתווספו עליו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסי
ן בסעיף זה - החוק) וריבית צמודה כמשמעותה בחוק ל ה ל ) 2 1 9 6 1 - א ״ כ ש ת  ה

 בשיעור של 10% ממועד הפרעון עד התשלום בפועל.

, רשאים ראש ההוצאה לפועל או ( א ) ן ט  (ב) על אף האמור בסעיף ק
ת החייב ומטעמים מיוחדים שיירשמו, לקבוע שיעור ש ק ת שיפוטית, לפי ב  רשו
 נמוך יותר מ־10%, לתקופה שממועד הפרעון עד התשלום בפועל, ובלבד שלא

ן.  יפחת מהשיעור שנקבע בפסק הדין לתקופה שעד למועד הפרעו

 (ג) על ריבית לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 7 לחוק.

(2) או ב) ת האמורות בסעיף 6( בו סי  (ד) הוראות סעיף זה לא יחולו בנ
 (3) לחוק.

 • (ה) בסעיף זה, ״רשות שיפוטית״ - כמשמעותה בסעיף 1 לחוק.

 הוספת סעיף 69א 4. אחרי סעיף 69 לחוק העיקרי יבוא:

 ״כללים 69א. נשיא של בית משפט שלום רשאי לקבוע, לענין הליכים המתנהלים
בות פסוקים במלואם או זור שיפוטו, כללים בדבר תשלום חו  בלשכות שבאי
 בשיעורים, במועדים ובתנאים שיקבע! כללים כאמור ייקבעו בהסכמת מנהל
ו בקשה לפי סעיף 69(ב),  בתי־המשפט ויחולו על תשלום כל חוב שהוגשה לגבי
ת ש ק  אלא אם כן ציווה ראש ההוצאה לפועל אחרת, לענין חוב פלוני, על פי ב

 הזוכה או החייב.״

״ יבוא ״לפי סעיף 69(א), (ב) ( ג ) , במקום ״לפי סעיף 69(א), (ב) או  תיקון סעיף 70 5. בסעיף 70 לחוק העיקרי
 או (ג), או לפי סעיף 69א״.

ס לחצרים של החייב כנ  תיקון סעיף 79 6. בסעיף 79(א) לחוק העיקרי, אחרי ״רשאי מוציא לפועל״ יבוא ״להי
 וכן רשאי הוא״.

 • נתקבל בכנסת ביום ז׳ בניסן התשמ״ט(12 באפריל 1989),׳ הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1892, מיום כ׳
 בתמוז התשמ״ח (5 ביולי 1988), עמ׳ 238.

 1 ס״ח התשכ״ז, עמי 116: התשכ״ט, עמי 16: התשל״א, עמי 186: התשל״ה, עמי 12: התשל״ח, עמי 29: התש׳׳ם, עמ׳ 132:

 התשמ״ד, עמ׳ 52: התשמ״ו, עמ׳ 62.
 י סייח התשכ״א, עמי 192: התשמ״ז, עמי 14.
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.7 

 ״מסמך מיכון -
 ראיה לכאורה

.8 

 אחרי סעיף 79 לחוק העיקרי יבוא: היספח סעיף 79א

 79א. מסמך שהופק באמצעות מערכת ממוכנת שבלשכה והכולל פרטים בדבר
ות נ כו כנם של צו, דרישה, אזהרה או מסמך אחר, ישמש ראיה לכאורה לנ  תו
 האמור בו, אולם לא יקובל מסמך בהליך משפטי אלא אם כן פקיד הלשכה אישר

 על גביו בחתימת ידו שהופק כאמור.״

 בסעיף 81א לחוק העיקרי _ תיקון סעיף 81א

 (1) במקום סעיפים קטנים (א) ו־(ב) יבוא:

ק זה - ו ח ב ) ת ו ר ט ש  ״(א) שטר חליפין, שטר חוב ושיק כמשמעותם בפקודת ה
יגבה ב בשטר י קו  שטר) ניתנים לביצוע כמו פסק דין של בית משפט: הסכום הנ
ת בי ת רי פ ס ו ת ספת הפרשי הצמדה וריבית או - לפי בקשתו של הזוכה - ב  בתו
ת והצמדה, התשכ״א-1961 בי  בשיעור שנקבע בסעיף 4(א) לחוק פסיקת רי
קבע בו ו של השטר, ואם לא נ נ  (להלן בסעיף זה - החוק), הכל החל במועד פרעו
 מועד - החל ביום הצגת השטר לפרעו־ן! בקשתו של הזוכה לפי סעיף קטן זה
ור בו ממנה.  תוגש יחד עם הבקשה לביצוע השטר, והזוכה לא יהיה רשאי לחז

 (ב) המבקש ביצועו של שטר יגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשה על כך,
 והוראות סעיף 7(ב) יחולו עליה כאילו היתה בקשה לביצוע פסק דין.״;

 (2) במקום סעיף קטן (ד) יבוא:

 ״(ד) ראש ההוצאה לפועל רשאי, לפי בקשת החייב, ומטעמים מיוחדים
ת בי ספת הרי ספת הפרשי ההצמדה והריבית או את תו  שיירשמו, להקטין את תו

 האמורות בסעיף קטן (א).

ת לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 7 לחוק. בי  (ה) על רי

 (ו) בסעיף זה -

ף  ״הפרשי הצמדה וריבית״ - הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק, בצירו

ב בשטר לאחר שנוספו קו  ריבית צמודה בשיעור 10% לשנה על הסכום הנ

 עליו הפרשי הצמדה כאמור:

בית צמודה״ - כמשמעותה בחוק.״  ״רי

ת בדבר ו נ ן תק ר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להתקי  9. ש
ת בו ת תיקים התלויים ועומדים בלשכה ביום תחילתו של חוק זה - למעט תיקים של חו ר י ג  ס
ב או יתרת החוב בהם אינה מגיעה לסכום שקבע השר כסכום ל כך שהחו ש  הנובעים ממזונות - ב
גים ל סו ת יחולו ע רו ת האמו ו  המזערי המצדיק המשך נקיטת הליכים: ורשאי השר לקבוע כי התקנ
ם ת החוב העומד לתשלו ר ת ל תיקים, כפי שיקבע. בסעיף זה, ״סכום מזערי״ - סכום החוב או י  ש

לתו של חוק זה.  ביום תחי

פסק אן הוראות מעבר  10. (א) נפסק סכום או הוגש שטר לביצוע לפני תחילתו של חוק זה, והסכום שנ

ת החוב ר ת ב בשטר לא שולם עד תום שלושה חדשים מיום תחילתו של חוק זה, יתווספו על י קו  הנ
לתו של החוק עד יום  שלא שולמה הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור של 10% לשנה מיום תחי

 התשלום בפועל.

ת נמוך יותר לענין בי א) יחול אף אם נקבע בפסק דין שיעור רי ) ן ט  (ב) האמור בסעיף ק
ת החייב ומטעמים ש ק  סכום שלא שולם במועד הפרעון: אולם רשאי ראש ההוצאה לפועל, לפי ב
ע ב ק נ  מיוחדים שיירשמו, לקבוע שיעור ריבית נמוך מ־10% לשנה, ובלבד שלא יפחת מהשיעור ש
ך - כמשמעותו בסעיף 10 א. ו ע ר  בפסק הדין לתקופה שעד מועד הפרעון. בסעיף זה, ״מועד פ

 סגירת תיקים
 הוראת שעה
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 הוספת העיף 87א 11. אחרי סעיף 87 לחוק העיקרי יבוא:

ר ועדת החוקה  87א. (א) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישו
ות את שיעורי הריבית הקבועים בסעיפים ל הכנסת, רשאי לשנ  חוק משפט ש

 10א(א) ו־81א(א).

ל שיעור חדש, , יחול כ (א)  (ב) שונו שיעורי הריבית כאמור בסעיף קטן
 מיום השינוי, על הסכום שטרם שולם.״

 ״תקנות בדבר
 שינוי שיעורים

ת והצמדה, התשכ״א-1961 - בי  12. בחוק פסיקת רי

 (1) בסעיף 1 -

בית״ רי  (א) במקום הגדרת ״הפרשי הצמדה וריבית״ יבוא ״״הפרשי הצמדה ו

^ ם ו כ ם - הפרשי הצמדה בצירוף ריבית צמודה בשיעור של 8% לשנה על ה
 שמדובר בו, כאמור בסעיף 2״:

ת על הסכום שמדובר בו לאחר בי ת צמודה״ - רי בי  (ב) בסופו יבוא: ״רי
 שנוספו עליו הפרשי הצמדה.״!

 (2) בסעיף 3א(א), הםיפה המתחילה במלה ״אולם״ - תימחק!

 (3) בסעיף 5(א), בכל מקום בו נאמר ״עד יום התשלום״ או ״עד התשלום״ יבוא:
ו ניתן ף זה, ״מועד הפרעון״ - המועד שב  ״עד מועד הפרעון״! ובסופו יבוא: ״בסעי

י המאוחר.״ לפ . , ב  פסק הדין או המועד שנקבע בפסק הדין לתשלומו של החו

 (4) במקום סעיף 7 יבוא:

״ רף לקרן אחת לשנה.  ״ריבית דריבית 7. ריבית שנפסקה לפי חוק זה, תצו

נה, במקום פסקה (6) ספת הראשו / בתו 1 9 7 2 - ג ״ ל ש ת  13. בחוק הריבית (שינוי שיעורים), ה
 יבוא:

ת והצמדה, בי קת רי  ״(6) הגדרת הפרשי הצמדה וריבית בסעיף 1 וסעיף 4 לחוק פסי
 התשכ״א-1961.״

 תיקון חוק
 פסיקת ריבית

 והונמדה

 תיקון חוק
 הריבית (שינוי

 שיעורים)

ד ו ד י ר  דן מ
ר המשפטים  ש

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 ס״ח התשל״ג, עמי 12: התשמ״ח, עמי 191.

 חוק המילוות (הודאות שונות)(תיקון מסי 5), התשמ'׳ט-989ן•

 חיקו! סעיף 2 1. בסעיף 2(א) לחוק המילוות (הוראות שונות), התשל״ח-1977' (להלן - החוק העיקרי),
 במקום פסקה (1) יבוא:

ק נ ב ה ל ר ב ע ה ספת השניה יהיה ניתן ל  ״(1) כי מילווה המצויין בפרטים 6א עד 6ב בתו
 ישראל בתנאים הקבועים בתקנות!״.

 נתקבל בכנסת ביום ה׳ בניסן התשמ״ט(10 באפריל 1989): הצעת החוק ודבר־ הסבר פורטמו בהצעות חוק 1921, מיום ל׳
 באדר א׳ התשמ״ט (7 במרס 1989), עמי 55.

 ס״ח התשל״ח, עמי 18: התשל״ט, עמי 38: התש״ם, עמי 38: התשמ״ב, עמי 199: התשמ״ח, עמי 75.
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 הוספת סעיפים
 5א ו־5ב

 2. אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:

ספת הראשונה, מילווה לפי אחד  5א. על אף האמור בחוקים המצויינים בתו
ל המילווה או לילדיהם, על פי ע ל ב  מחוקים אלה יהיה ניתן להעברה לבן־זוגו ש

 פסק דין לגירושין של בית משפט או של בית דין מוסמך.

ת מם נה, שנ ספת הראשו  5ב. על אף האמור בכל אחד מהחוקים המצויינים בתו
לתה ב־1 באפריל ל שנים־עשר חדשים שתחי  לענין חוקים אלה תהא תקופה ש

 של כל שנה.״

 ״העברה עקב
 גירושין

 אי־תחולת
 שינוי שנת מם

ספת הראשונה לחוק העיקרי, בסופה יבוא: תיקון התוספת  בתו
 הראשונה

! 2  ״24. חוק מילוות חסכון, התשל״ו-1976

! 3  25. חוק למימון מבצע שלום הגליל, התשמ״ב-1982

״. 4  26. חוק מילווה בטחון (הארכה מרצון), התשמ״ד-1984

נה ובסעיף תיקון חוקי ספת הראשו  בסעיף 7(ב) לכל אחד מהחוקים המצויינים בפרטים 9 עד 12 לתו
 מילוות

.4 
ספת -  7(ד) לחוק המצויין בפרט 14 לאותה תו

 (1) אחרי ״יחיד״ יבוא ״בעל מילויה״!

 (2) המלה ״ששילם״ - תימחק.

נואר 1987). תחילה 1 בי ) ז לתו של סעיף 5ב כנוסחו בסעיף 2 ביום ל׳ בכסלו התשמ״  5. (א) תחי

לתו של סעיף 3 ביום כ״ו בניסן התשמ״ט (1 במאי 1989).  (ב) תחי

ס ר ן פ ו ע מ  ש
ר האוצר  ש

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 296: התשל״ח, עמ׳ 2, עמ׳ 19.
 ס״ח התשמ״ב, עמ׳ 180: התשמ״ח, עמ׳ 76.

 ם״ח התשמ״ד, עמי 164.

 חוק מילווה בטחון (הארכה מרצון) (תיקון), התשמ״ט-989ו*

: הוספת סעיף 5א א ו ב ׳ י  1. אחרי סעיף 5 לחוק מילווה בטחון (הארכה מרצון), התשמ״ד-11984

 ״פרעון ליורשים 5א. נפטר יחיד בעל מילווה, ייפרע המילווה לבן זוגו, ואם לא השאיר בן זוג -
 ליורשיו האחרים״.

 2. תחילתו של סעיף 1 ביום כ׳ בתשרי התשמ״ח (1 באוקטובר 1988). תחילי

ם ר ן פ ו ע מ  ש
ר האוצר  ש

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום ה׳ בניסן התשמ״ט(10 באפריל 1989)¡ הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1921, מיום ל׳
 באדר א־ התשמ״ט.(7 במרס 1989), עמי 56.

 י ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 164.
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 חוק הדשויות המקומיות (מימון בחידות) (הוראות שעה) (תיקון),
 התשמ״ט-989ז•

, 1 ת שעה), התשמ״ח-1988 ו א ר ו ה ) ( ת ו ר י ח יות המקומיות (מימון ב  תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2 לחוק הרשו
 (להלן - החוק העיקרי), במקום ״10״ יבוא ״19״.

לת החוק העיקרי.  תחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום תחי

י ע ר ה ד י ר ר א י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר הפנים

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום ה׳ בניסן התשמ׳׳ט (10 באפריל 1989): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1925, מיום
 כ״ח באדר ב׳ התשמ״ט (4 באפריל 1989), עמי 66.

 ס״ח התשמ״ח, עמי 240. י
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