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 חוק המכר(דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות),
 תשל״ה-1974*

 1. בחוק זה -

רה״ — חדר או מערכת חדרים למגורים, לעסק או לכל צורך אחר: י ד  ״

רה״ — לרבות החכרה לתקופה של עשרים וחמש שנים או יותר, לרבות התחייבות  ״מכי
ימכר או יוחכר כאמור, ולרבות פעולה באיגוד  למכור או להחכיר כאמור או לגרום שי

 כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין, תשב״ג—1963 !?

די אדם אחר, על קרקע ד לבנות בעצמו או על י כר״ - מי שמוכר דירה שבנה או שעתי מו  ״
 שלו או של זולתו, על מנת למכרה, לרבות מי שמוכר דירה שקנה אותה, על מנת
ד לבנות אותה כאמור, למעט מוכר דירה שלא בנה אותה  למכרה, מאדם שבנה או שעתי

 בעצמו ולא קיבל מהקונה תמורה בעד מכירתה.

 2. לא יקבל מוכר מקונה, על חשבון מחיר הדירה, סכום העולה על חמישה־עשר אחוזים
 מהמחיר, אלא אם עשה אחת מאלה:

 (1) מסר לקונה ערבות בנקאית להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם
 לו הקונה על חשבון המחיר, במקרה שלא יוכל להעביר לקונה בעלות או זכות
 אחרת בדירה כמוסכם בחוזה המכר, מחמת עיקול שהוטל על הדירה או על הקרקע
י כונס נו  שעליה היא נבנית או מחמת צו לקבלת נכסים, צו פירוק או צו למי

ו נגד המוכר או נגד בעל הקרקע האמור;  נכסים שניתנ

 (2) ביטח את עצמו אצל מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח,
ן זה המפקח על הביטוח, להבטחת החזרתם של י  תשי״א~21951, שאישר לענ
 כל הכספים כאמור בפסקה (1), והקונה צויין כמוטב על פי פוליסת הביטוח

 ודמי הביטוח שולמו מראש;

 (3) שעבד את הדירה, או חלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, במשכנתה
, ן  ראשונה לטובת הקונה או לטובת חברת נאמנות שאישר לכך שר השיכו

ל הכספים כאמור בפסקה (1);  להבטחת החזרת כ

 (4) רשם לגבי הדירה, או לגבי חלק יחסי של הקרקע שעליה היא נבנית,
, ן  הערת אזהרה על מכירת הדירה בהתאם להוראות סעיף 127 לחוק המקרקעי
 תשכ״ט—1969 3, ובלבד שלא נרשמו לגביהם שעבוד, עיקול או זכות של צד

 שלישי שיש להם עדיפות על ההערה:

 (5) העביר על שם הקונה את הבעלות או זכות אחרת בדירה, או בחלק יחסי
 מהקרקע שעליה היא נבנית, כמוסכם בחוזה המכר, כשהדירה או הקרקע נקיים

. ד, עיקול או זכות של צד שלישי  מכל שעבו

ו לשלם למוכר לא הובטחו כאמור בסעיף  3. קונה של דירה, שהכספים ששילם או שעלי
, לא יהא חייב בתשלומים על חשבון מחיר הדירה בשיעורים העולים על אלה (2 )  2(1) או

 שנקבעו בתקנות, על אף האמור בחוזה המכר.

 הגדרות

 הבטחת כספי
 הקונה

 סייג לתשלומיט

 • נתקבל בכנסת ביוט ד׳ בכסלו תשל״ה (18 בנובמבר 1974); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1074, תשל״ג,
 עמ׳ 367.

 1 ס״ח תשכ״ג, עמ׳ 156.

 2 סייח תשי״א, עמי 221.
 3 ס״ח תשכ״ט, עמ׳ 259; תשל״ג, עט׳ 18.

 14 ספר החוקים 749, י״ד בכסלו תשל״ה, 28.11.1974



 4. מוכר העובר על הוראות מעיף 2, דיגו — מאמר ששה חדשים או קנס 100,000 לירות;
 ואם היה קבלן לעבודות הנדסה בנאיות כמשמעותן בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
 בנאיות, תשכ״ט—1969 «׳, רשאי בית המשפט לפסול אותו לרישום בפנקס, ואם נרשם -

 לבטל את רישומו, הכל לתקופה שיקבע בית המשפט.

י תחילתו של חוק זה.  5. הוראות חוק זה לא יחולו על דירה שחוזה המכר לגביה נכרת לפנ

. ן ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו  6. שר השיכו

 7. תחילתו של חוק זה ביום כ״א בשבט תשל״ה (2 בפברואר 1975).

ר פ ו ם ע ה ר ב ן א י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שר השיכון

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 4 סייח תשכ״ט, עמי 218.

 חוק למניעת הונאה בתפילין וכמזוזות, תשל״ה-1974 •

ן או מזוזות אם לא אישרה הרבנות הראשית או רבנות איסיי לי  1. לא ימכור אדם ולא יפיץ תפי
 מקומית את כשרותם.

נו - מאסר שנה או קנם 3,000 לירות, ואולם תהיה עונשין  2. העובר על הוראות חוק זה, די
ו כשרים.  זאת הגנה טובה לנאשם אם יוכיח שהתפילין או המזוזות הי

 3. שר הדתות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות ביצוע ותקנות
ן ומזוזות או במצורף אליהם.  תקנות בדבר הסימון של אישור הרבנות על תפילי

ל א פ ק ר ח צ ן י י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שר הדתות

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 » נתקבל בכנסת ביום ה׳ בכסלו תשל״ה(19 בנובמבר 1974); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1135, תשל״ד,
 עמי 262.

 עונשין

 תחולה

 ביצוע ותקנות

 תחילה

 ספר החוקים 749,.י׳׳ד בכסלו תשל״ה, 28.11.1974



 חוק לתיקון פקודת הרשמים, תשל״ה-1974 *
על פי חוק ו 197 !, המלים ״ ו  תיקון סעיף 18 1, בסעיף 18(א) לפקודת הרשמים ונוסח חדש], השל״א-

.  הנוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ, תש״י—1950״ — יימחקו

־ ן אימות החתי י  שמירת דינים 2. אין בחוק זה כדי לגרוע מסמכותו של שר המשפטים למנות רשם לענ

־ צאי ו ונים למסמכים י  מות של נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ לפי סעיף 1ב לחוק נוטרי
 חוץ, תש״י—1950 2.

ק ו ד ם י ׳ צ י י י ן ח ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שר המשפטים

ם ק צ י• ר י ר פ  א
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום ה׳ בכסלו חשל״ה(19 בנובמבר 1974); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1124, תשל״ד,
 עמ׳ 202.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 19, עמי 436.
 2 ם״ח תש״י, עמי 141; תשט׳׳ז, עמי 22.

 חוק העזרה המשפטית למדינות זרות(תיקון מס׳ 2), תשל״ה-1974 •
-1956 י, בסוף פסקה (1) נות זרות, תשט״ז ף« 1. בסעיף 9 לחוק העזרה המשפטית למדי  תיקון סעי

.  יבוא ״הוכחתם, אימותם ואישורם״

ק ו ד ׳ צ ם י י י ן ח י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שר המשפטים

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום ה׳ בכסלו תשל״ה (19 בנובמבר 1974); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1133, תשל״ה,
 עמי 250.

 1 0-ת תשט״ז, עמי 91; תשל״ב, עמי 146.

 חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקון),
 תשל״ה-1974 *

2 1. בסעיף 22 לחוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר, תשל״ב-1972 1, ף 2 י ע ן ס ו ק י  ת

. נה״ 4 ביוני 1967)״ יבוא ״ואחרי הקמת המדי ) ז ״ כ ש  במקום ״ואחרי יום כ״ה באייר ת

ל ל ה , ד מ ל ן ש י ב ר ק ח צ  י
 ראש הממשלה שר המשטרה

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום ה׳ בכסלו תשל״ד.(19 בנובמבר 1974); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהיוו 1135, תשליד,
 עמי 260.

 1 ס״ח תשל׳׳ב, עמי 38.

 16 ספר החוקים 749, י״ד בכסלו תשל״ה, 28.11.1974

 המחיר 2ג אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


