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יר, תשט״ו-1955 ! (להלן חוק תשט״ו), בסעיף 1, אחרי הגדרת  1. בחוק הגנת הדי
ת משפט״ יבוא:  ״בי

 ״״חוק דמי מפתח״ - חוק דמי מפתח, תשי״ח-1958 2;

י תחילתו  ״דמי מפתח״ - כמשמעותם בחוק דמי מפתח, אפילו שולמו לפנ
״  של החוק האמור.

ו יבוא:  2, אחרי סעיף 8 לחוק תשט״
 8א. דירה או בית עמק (להלן - נכס) שביום תחילתו של חוק הגנת
יר  הדייר (הוראות שונות), תשכ״ח-1968 (להלן - חוק תשכ״ח), אין די
 הזכאי להחזיק בהט - לא יחולו עוד על שכירותמ הוראות חוק זה כל עוד

 לא יושכרו בדמי מפתח.
יר הזכאי  8ב. נכס אשר אחרי תחילתו של חוק תשכ״ח נתפנה מכל די
ן  להחזיק בו, בין שנתפנה מכוח פסק דין של בית משפט ובין שנתפנה כדי
 מחמת סיבה אחרת, לא יחולו עוד על שבירותו הוראות חוק זה כל עוד לא
 יושכר בדמי מפתח: האמור בסעיף זה יחול גם אם בעל הבית עצמו היה

י שנתפנה.  מי שהחזיק בנכס בתכוף לפנ

 8ג. נכס אשר אחרי תחילתו של חוק תשכ״ח נתפנה בנסיבות המפורטות
 בסעיפים 14 ו־15(1) או 30 ו־31(1) לחוק דמי מפתח - לא יחולו עוד על
ד לא יושכר בדמי מפתח והוא הדין אם  שבירותו הוראות חוק זה כל עו
 הוחזר הנכס לבעל הבית בנסיבות המפורטות בסעיפים 15 (2) או 31 (2)
 לחוק דמי מפתח, לאחר שפסק בית הדין לפי סעיף 17 לאותו חוק על עצם

יר לדמי המפתח, על סכום דמי המפתח או על חלוקתם.  זכותו של הדי

 8ד. נכס אשר אחרי תחילתו של חוק תשכ״ח, נתפנה שלא בנסיבות
ן  המפורטות בסעיפים 8ב או 8ג, מכוח הסכם בכתב בין בעל הבית לבי
יר, באישור בית המשפט או בית הדין - לא יחולו עוד על שבירותו  הדי
ד לא יושכר בדמי מפתח: שר המשפטים יקבע  הוראות חוק זה כל עו

 בתקנות סדרי דין בהליכים לאישור הסכם כאמור בסעיף זה.
 8ה. האמור בסעיפים 8א עד 8ד לא יחול, אם הנכס שמדובר בו באותם
כל היחידות שהנכם קשור בהן מושכרות ו יחידה בפני עצמה, ו נ  סעיפים אי
ן זה יחידה בפני עצמה היא, בדירה — י  בשכירות שחוק זה חל עליה; לענ
 אם יש לה כניסה נפרדת, מטבח נפרד ושירותים נפרדים, ובבית עסק -

ן לו כניסה משותפת עם בית עסק אחר.  אם אי
ן או בתוספת בנין שבנייתם הושלמה לאחר יום  8ו. (א) נכס כבני
 תחילתו של חוק תשכ״ח, והושכר אחרי מועד זה, לא יחולו על שבירותו

 הוראות חוק זה.

יר ביום תחילתו די די  (ב) נכס בבנין או בתוספת בנין שנמצא בי
ו מפורטות בסעיפים 2 או 3 לחוק הגנת  של חוק תשכ״ח בנסיבות שהי

 נגס שהוחזר
 בתשלום דמי

 מפתח

 נכס שהוחזר
 על פי הסכם

 סייג לאי־תחולה

 בנינים חדשים

 • נתקבל בגנסת ביום י״ח באב תשביח (12 באוגוסט 1968); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמה בהייה 770, תשכ״ח
 עמי 196.

 1 סייח תשט״ו, עמי 151: סייח תשכ״א, עמי 140.
 2 ם״ח תשי״ח, עמי 177.

 תיקון סעיף
 1 לחוק הגנת

 הדייר, תשט״ו

 הוספת סעיפיפ
ו 8  8א-
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יר יר (בנינים חדשים), תשי״ג—1953 3, או בסעיף 1 לחוק הגנת הדי  הדי
 (בנינים חדשים), תשט״ו-1955 », ובגלל זה לא חל על שבירותו חוק זה
ד חוק זה על שבירותו אף  ערב תחילתו של חוק תשכ״ח - לא יחול עו
 אחרי תחילתו של חוק תשכ״ח ולאחר שתמה תקופת השכירות לפי החוזה,
י תחילתו של חוק תשכ״ח,  אלא אם נקבע בחוזה השכירות שנעשה לפנ

, כי חוק זה יחול עליה.  או משתמע ממנו

יר ששילם, בשכירות נכס שסעיפים קטנים (א) או (ב)  (ג) די
, תוך תקופה המסתיימת שנה ו, חלק מהשקעות הבניה, יהא רשאי  חלים עלי
ר י י תום חוזה השכירות, להעביר את חוזה השכירות שלו לדי  אחת לפנ
 אחר, על אף כל הוראה מנוגדת לכך בחוזה השכירות, ובלבד שבהעברת
יר החדש רשאי להשתמש בבית  חוזה השכירות של בית עסק לא יהיה הדי

 העסק אלא למטרות שלהן שימש לפני ההעברה.״

 3, בסעיף 14 לחוק תשט״ו אחרי ״1 עד 1״ יבוא ״8א עד 8ו״. תיקון סעיף 14

ו - תיקון סעיף 30  4. בסעיף 30 לחוק תשט״

 (1) במקום מעיף קטן (א) יבוא:

 ״(א) החזיק אדם בנכם כשהוא בעלו או חוכרו לתקופה של עשרים
 וחמש שנים או יותר (בסעיף זה - חוכר־לדורות), או אחד הבעלים או
 החוכרים כאמור, ופקעה זכותו בנכס מחמת מכירתו בהוצאה לפועל של
ן או של משכנתה או בפשיטת רגל, או מחמת חלוקת הנכם במשפט  פסק־די
די רישום בפנקס הבתים  חלוקה או בהסדר קרקעות או מחמת חלוקתו על י
 המשותפים כאמור בסעיף 79 לחוק בתים משותפים ונוסח משולב],
 תשכ״א-51961 — יהיה המחזיק לדייר של בעלו החדש של הנכם, או של

 החוכר־לדורות החדש.

( א ) ן ט  (ב) נפטר בעל או חוכר־לדורות של נכס כאמור בסעיף ק
ר, ובלבד י ר בו כאמור באותו סעיף, יהיה בן־זוגו לדי י י שהיה לדי  לפנ
וג לפחות ששה חדשים בסמוך לפטירת הבעל או החוכר, ־ז י  שהשנים היו בנ
ו לדי ו י ג יהי ו ־ז ן בן , והיו מתגוררים יחד בתקופה זו; ובאי ן י  לפי הענ
ו מתגוררים ן ילדים - קרוביו האחרים, הכל בתנאי שהי ירים, ובאי  לדי
 אתו יחד בנכס ששה חדשים סמוך לפטירתו ולא היתה להם בזמן פטירתו

 דירה אחרת למגורים.״

; ״ ( ד מ 0 ו ) ) יסומנו ״ ג מ  (2) סעיפים קטנים (ב) ו

) יבוא: ד ) ן ט  (3) במקום מעיף ק

ו־לדורות, ו או מחוכרי  ״(ד) החזיק אדם בנכס כשהוא אחד מבעלי
ן ובין בהוצאה  ופקעה זכותו בנכס מחמת מכירת חלקו של שותפו, בין מרצו
 לפועל של פסק דין או של משכנתה או בפשיטת רגל - יהיה המחזיק
יר של בעלו החדש של הנכס, או של חוכרו־לדורות החדש, לפי  לדי

. ״ ן י  הענ

 י ס״ח תשי״ג, עמי 148.
 4 טייח תשט״ו, עמי 46.

 >•' סייח תשניא, עמי 201.
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, אחרי פסקה (5) יבוא:  5, בסעיף 33 לחוק תשט״ו

 ״(6) להתקין על גג הבית שבו נמצא המושכר תורן לאנטנה
ו או דוד שמש, הכל בכפוף לאמור  של טלוויזיה או של רדי
 בסעיף 33א, ובתנאי שיובטח כי בעל הבית יהיה רשאי להוריד
 את התורן או הדוד כדי לאפשר עבודות בניה על הגג מכוח
 היתר בניה שהשיג על פי הוראות חוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1%5» (להלן - חוק התכנון), ויהיה חייב להקימו

 מחדש עם גמר הבניה.״

ו יבוא:  6, אחרי מעיף 33 לחוק תשט״

 ״דיון בעני! 3!:א. (א) הוגשה בקשה להרשות התקנת תורן או דוד על גג של בית

ירי הבית,  התקנת אנטנה אי כאמור בסעיף 33(6), תימסר הודעה על הבקשה לכל יתר די

, בדרך ובמועד שקבע ן ו יר יהיה רשאי להצטרף כבעל דין לדי ד וכל די ו  ד

 שר המשפטים בתקנות.
ן הדן בבקשה על פי סעיף 33 (6), רשאי גם להתיר  (ב) בית הדי
 שיתופו של המבקש בתורן קיים, וכן רשאי הוא לקבוע תנאים בקשר

 לצורת החיבורים של התורן או הדוד.
ן הדן בבקשה על פי סעיף 33 (6), יתחשב גם בשימוש  (ג) בית הדי

 של בעל הבית בגג ובחלקים אחרים של הבית, שהוא שימוש קיים.

 (ד) לא ירשה בית הדין התקנה או שיתוף כאמור בסעיף זה, אלא
 אם נוכח שההתקנה הותרה גם על פי חוק התכנון או מכוחו.״

 7, על אף האמור בפקודת העברת קרקעות י, שכירות לתקופה שאינה עולה על עשר
ו אינם חלים עליה, יר, תשי״ד-1954, וחוק תשט״  שנים בדירה או בבית עסק שחוק הגנת הדי
 ואין עמה ברירה להאריכה לתקופה העולה על עשר שנים — אינה טעונה רישום בפנקסי
 המקרקעין; אין בסעיף זה כדי למנוע רישום שכירות לתקופה של עשר שנים או פחות, אם

 ביקשו זאת הצדדים לחוזה השכירות.

 8, חוק הגנת הדייר (בנינים חדשים), תשי״ג-1953, וחוק הגנת הדייר (בנינים חדשים),
 תשט״ו-1955 — בטלים.

 תיקון סעיף 33

 הוספת סעיף 33א

 פטור מרישום
 בפנקסי מקרקעין

 ביטול

. עו  ביצוע ותקנות 9. שר השיכון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצו

ב ו ט נ י ב כ ד ר ל מ ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר השיכון

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 6 סייח תשכ״ה, עמי 307.
 י חוקי א״י, כרך ב׳, פרק פ״א, עמי 855.
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 חוק הנוער(טיפול והשגחה)(תיקון), תשכ״ח-1968 *

 החלפת סעיף 24
 והוספת סעיפיט

 24או־24ג
 פרסומים מזיקים

 1, בחוק הנוער (טיפול והשגחה), תש״ך-1960 >, במקום סעיף 24 יבוא:

 ״הגנת קטין מפגי 24. (א) אלה דינם מאסר שנה אחת:

 (1) המפרסם שמו של קטין הנמצא בישראל, או שמקום
 מושבו כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
, הוא בישראל (להלן בסעיף זה — קטין), או  תשכ״ב—1962 2
י זיהויו של קטין, ד י להביא לי  המפרסם כל דבר אחר העשו
 באופן או בנסיבות שיש בהם כדי לגלות כי הקטין הובא לפני
ו לפי חוק זה, או שיש ד סעד פועל לגבי  בית משפט או כי פקי
ז ן עבירה או שחיתות מידות או לרמו  בהם כדי לייחס לקטי
, אחיו, אחותו, נכדו או נכדתו של אדם שמייחסים  שהוא ילדו

 לו עבירה או שחיתות מידות;
 (2) המפרסם תמונת עירום של קטין שמלאו לו תשע שנים,

יש בפרסום כדי לזהותו.  ו

ו ן סעיף זה אין נפקא מינה, אם הקטין או האחראי עלי י  (ב) לענ
 הסכים לפרסום או לא הסכים.

על פרסום כאמור  24א. סעיף 24 לא יחול על פרסום שהתיר בית המשפט ו
די המשטרה או מטעמה לשם חקירת  בפסקה (1) לסעיף 24 (א) שנעשה על י
ן להימנע נים שנעלמו כשאי  פשעים, חקירת מוות או חיפוש אחרי קטי

 מהפרסום.

ן  שמירת דינים 24ב. סעיפים 24 ו־24א באים להוסיף על איסורי פרסום על פי כל די

 ולא לגרוע מהם.״

 פרסומים מותרים

ג ר ו ף ב ס ו ל י ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר הסעד

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום י׳׳ח באב תשכ״ח (12 באוגוסט 1968); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 763, תשכ״ח
 עמי 136.

 1 ס״ח תש״ך, עמי 52.
 2 נו״ח תשכ״ב, עמי 120.
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, ירושלים  המחיר 18 אגורות הודפס ע״י המדפים הממשלתי


