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 חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי(מעער וחיפוש)(תיקון מס׳ 10),
 התשנ״ז-997ו*

 הוספת סעיף 38א .1. בפקודת סדר הדין הפלילי(מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט-1969י, אחרי סעיף

 38 יבוא:

 ״ערר 38א. (א) שוטר מוסמך, אדם שהחפץ נלקח ממנו או תובע זבות בחפץ

 רשאים לעדור על החלטת בית המשפטץלפי סעיפים 34 עד 38, לפני בית
 המשפט המחוזי אשר ידון בערר בשופט אחד.

 (ב) על החלטת בית המשפט המחוזי לפי סעיף קטן(א) ניתן לעמר
 לפני בית המשפט העליון שידון בערר בשופט אחד, אם ניתנה רשות לכך

 מאת שופט של בית המשפט העליון.״

י ב ג נ ה י ח ו צ ה י נ ת נ ן י מ י נ  ב
 ראש הממשלה שר המשפטים

ן ו כ י ן ת ן ד מ צ י ר ו ז  ע
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום כ״ד בתמוז התשנ׳׳ז(29 ביולי 1997); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2595, מיום א׳ באדר ב׳ התשנ״ז(10 במרס 1997), עמי 226.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמי 284; סייח התשנ״ז, עמי 125.

 חוק בית המשפט לעניני משפחה (תיקון מם׳ 2), התשג״ז-1997*

 תיקון סעיף 4 1. בחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-995 ו י•(להלן - החוק העיקרי), בסעיף 4,

 סעיף קטן(ב) - בטל.

 תיקון סעיף 27 2. בסעיף 27(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא:

 ״ואולם, הסמכתם של בתי משפט לעניני משפחה לדון בתובענות לפי חוק הירושה,
 התשב״ה-965ו2(להלן - חוק הירושה), תושלם לא יאוחר מיום ה׳ בניסן התשנ״ח
 (ו באפריל 998ו); שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, רשאי להורות
 בצו על העברתן של תובענות כאמור לבית משפט לעניני משפחה מסוים במועד

 מוקדם יותר•, לענין חוק זה יראו כל בקשה לפי חוק הירושה כתובענה.״

ג ב י י ה נ ח  צ
 שר המשפטים

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
 ראש הממשלה

ן ו כ י  דן ת
 יושב ראש הכנסת

ן מ צ י ר ו ז  ע
 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום כ״ד בתמוז התשנ״ז(29 ביולי 1997); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בזהצעות חוק
 2637, מיום י״א בתמוז התשנ״ז(16 ביולי 1997), עמי 458.

 סייח התשנ״ה, עמ׳ 393; התשנ״ו, עמ׳ 180.

 ם״ח התשב״ה, עמי 63; התשנ״ה, עמ׳ 393.

 210 ספר החוקים 1634, ב׳ באב התשנ יז, 5.8.1997



 חוק שירות המדינה (גימלאות)(תיקון מס׳ 38), התשנ״ז-1997*

, בסעיף דוא(א), תיקון סעיף לוא  1. בחוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], התש״ל-970וי
 המילים ״רשאי להודיע בכתב לנציב השירות לא יאוחר משישה חודשים ממועד סיום
 שירותו בי הוא בוחר בזכויות לגימלאות לפי חוק זה עקב סיום השירות, ומשעשה בן״ -

 יימחקו.

 2. תחילתו של חוק זה ב־ ו בחודש שלאחר פרסומו, ותחולתו, מיום תחילתו, גם לגבי תחילה ותחולה
 עובד שנסתיים שירותו ביום תחילתו של חוק שירות המדינה (גימלאות)(תיקון מס׳ 8ו),

 התשל״ז-977ו2, או לאחריו.

ן מ א ב נ ק ע ו י ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
 ראש הממשלה שר האוצר

ן ו כ י ת ן ן ד מ צ י ו ר ז  ע
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום כ״ד בתמוז התשנ״ז(29 ביולי 997 ו); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2633, מיום ג׳ בתמוז התשנ״ז(8 ביולי 1997), עמ׳ 419.

 י ם״ח התש״ל, עמי 65; התשנ״ו, עמי 33.
 2 סייח התשל״ז, עמי 106.

 חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מס׳ 6), התשנ״ז-997ו*

 בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א-1981י(להלן - החוק העיקרי), בסעיף 42 - תיקון סעיף 42

 (ו) בסעיף קטן(א), במקום ״30 באפריל״ יבוא ״31 במרס״;

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(או) מבטח ישראלי יערוך דו״חות כספיים ליום האחרון של הרבעון הראשון,
 השני והשלישי של כל שנה (להלן - דו׳׳חות כספיים לתקופות ביניים) כשהם
 מסוקרים בידי רואה חשבון, ויגישם למפקח בתוך חודשיים מתום כל רבעון;
 בסימן זה, ״רבעון״ - תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום האחרון של

 החודש השלישי, השישי, התשיעי, והשנים־עשר של כל שנה.״

 בסעיף 43 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 43

 (ו) בסעיף קטן(א), במקום ״30 באפריל״ יבוא ״31 במרס״;

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(או) מבטח חוץ יערוך דו״חות כספיים לתקופות ביניים כשהם מסוקרים בידי
 רואה חשבון, ויגישם למפקח בתוך חודשיים מתום בל רבעון.״

 נתקבל בכנסת ביום כ״ד בתמוז התשנ״ז(29 ביולי 1997); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2615, מיום י״ב באייר התשנ״ז(19 במאי 1997), עמי 333.

 סייח התשמ״א, עמי 208; התשנ״ז, עמ׳ 32.
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 3. בסעיף 46 לחוק העיקרי, במקום ״לרבות ההצהרות והביאורים שיש לצרף איליו״ יבוא
 ״ובן הוראות באמור לענין דין וחשבון כספי לתקופות ביניים של מבטח, והכול לרבות

 ההצהרות והביאורים שיש לצרף אליהם.״

 בסעיף 47 לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן(א), במקום ״דין וחשבון״ יבוא ״דינים וחשבונות״•,

 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״הדין וחשבון האחרון שפורסם באמור בסעיף קטן(א)״
 יבוא ״הדו״חות הכספיים השנתיים של השנתיים האחרונות, וכן העתקים של
 הדו״חות הכספיים לתקופות ביניים של השנה האחרונה, שפורסמו כאמור בסעיף

 קטן(א).״

.4 

 תיקון סעיף 46

 תיקון סעיף 47

ן ב נ אמ ק ע  י
 שר האוצר

 סעיף

 לגבי כל

 והוא לא

 .:תובענה

 בהצעות חוק

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
 ראש הממשלה

ן ו כ י  דן ת
 יושב ראש הכנסת

ן מ צ י ר ו ז  ע
 נשיא המדינה

 תובענה ייצוגית

 חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מם׳ ד), התשנ״ז-997 ו

 הוספת פרק ה•! 1. בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א-981וי, אחרי פרק ה׳ יבוא:

 ״פרק הוי: תובענה ייצוגית

 62א. (א) אדם, המועצה הישראלית לצרכנות או ארגון צרכ(נים אחר
 שאישר שר המשפטים לפי סעיף ו3(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-ו98ו2
 (להלן - התובע), רשאי להגיש תובענה בשם קבוצת אנשים בשל כל עילה
 אשר בשלה יכול התובע לתבוע בשמו ונגד כל נתבע אשר התובע רשאי
 לתבוע בשמו לפי סעיפים 38 ו־39 וכן לפי פרק ה׳ (להלן - תובענה

 ייצוגית).

 (ב) מקום שעילת התובענה הייצוגית, בהתאם להוראות
 קטן(א), היא נזק, די בכך שהתובע יראה כי נגרם לו נזק.

 (ג) פסק דין בתובענה ייצוגית יהווה מעשה בית דין
 הנמנים עם הקבוצה, בכפוף להוראות סעיף 62ג(ב).

 62ב. הגשת תובענה ייצוגית טעונה אישור בית המשפט,
 יאשרה אלא אם כן שוכנע שנתקיימו התנאים האלה:

 (ו) גודלה של הקבוצה מצדיק הגשת התובענה
 ייצוגית:

 אישור בית
 המשפט

 נתקבל בכנסת ביום ב״ד בתמוז התשנ״ז(29 ביולי 997 ו); הצעת התוק ודברי הסבר פורסמו 1
 2622, מיום כ״ו באייר התשנ״ז(2 ביוני 1997), עמי 349.

 ם״ח התשמ״א, עמי 208; התשנ״ז, עמי 1 ו2.
 סייח התשמ״א, עמי 248.
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 (2) קיימת אפשרות סבירה ששאלות מהותיות של עובדה ומשפט
 המשותפות לקבוצה יוכרעו בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה;

 (3) הגשת התובענה הייצוגית היא דרך עדיפה על הגשת תביעות
 אישיות, מוצדקת והוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין:

 (4) קיים יסוד סביר להניח כי התובע מייצג בדרך הולמת את
 עניינם של כל הנמנים עם הקבוצה.

 62ג. (א) אישר בית המשפט את הגשת התובענה כתובענה ייצוגית,
 יגדיר את הקבוצה שבשמה תוגש התובענה, ויורה על אופן פרסום

 החלטתו.

 (ב) יראו כל מי שנמנה עם הקבוצה שהגדיר בית המשפט כמי
 שהסכים להגשת התובענה בתובענה ייצוגית, אלא אם כן הודיע לבית
 המשפט על רצונו שלא להימנות עם הקבוצה, וזאת תוך ארבעים וחמישה
 ימים מיום פרסומה של החלטת בית המשפט; בית המשפט רשאי, לפי
 בקשה של אדם פלוני, להאריך לגביו את התקופה האמורה, אם ראה טעם

 מיוחד לכך.

 62ד. תובע לא יסתלק מתובענה ייצוגית, ולא יעשה הסדר או פשרה עם
 נתבע, אלא באישור בית המשפט.

 62ה. (א) שר המשפטים יקבע סדרי דין לעני! הגשת תובענה ייצוגית
 וניהולה, והוא רשאי לקבוע דרכים לשמיעת עמדתם של היועץ המשפטי
 לממשלה ושל המפקח, ובהסכמת שר התעשיה והמסחר - גם את עמדתם
 של המועצה הישראלית לצרכנות או של ארגון צרכנים אחר האמור בסעיף

 62א(א)(להלן - ארגון צרכנים).

 (ב) שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות בדבר דרבי הוכחת הנזק
 שנגרם לבל אחד מהנמנים עם הקבוצה.

 62ו. תובע המגיש תובענה ייצוגית יודיע על כך בכתב ליועץ המשפטי
 לממשלה ולמפקח.

 62ז. הגשת תובענה ייצוגית תהיה פטורה מתשלום אגרת בית
 המשפט.

 62ח. שבר הטרחה של עורך הדין שייצג את התובע בתובענה ייצוגית
 יהיה טעון אישורו של בית המשפט.

 62ט. (א) פסק בית המשפט פיצוי כספי בתובענה ייצוגית, רשאי הוא:

 (ו) להורות כי הפיצויים ישולמו לאלתר או תוך תקופה שבית
 המשפט יקבע:

 (2) להורות כי הפיצויים ישולמו בתשלומים תקופתיים,
 בתנאים שבית המשפט יקבע:

 (3) להורות כי חלק הנראה לו מהסכום שפסק, לאחר ניכוי
 ההוצאות ושכר טרחת עורך דין, ישולם לתובע שטרח בהגשת
 התובענה ובהוכחתה, והיתרה תחולק בין הנמנים עם הקבוצה
 באופן יחסי לנזקיהם, או בכל דרך אחרה שיורה בית המשפט.

 הגדרת הקבוצה

 הסדר או
 פשרה

 תקנות

 פטור מאגרה

 שכר טרחה
 של עורך דין

 שיפוי ופיצוי
 מיוחד
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 כולם או
 ולבצע את
 כל סעד
 שי^צא לנבון

 סעד משפטי

 י ע קב נ אמן
 שר האוצר

 (ב) ראה בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה
 חלקם, אינו מעשי בנסיבות הענין, בין משום שלא ניתן לזהותם
 התשלום בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת, רשאי הוא להורות 7

 אחר לטובת הקבוצה, בולה או חלקה, או לטובת הציבור, כפי
 בנסיבות הענין.

 62י. אין בהוראות פרק זה כדי למנוע מתובע לפי חוק זה
 אחר כלפי נתבע.״

 אי מניעת
 סעדים אחרים

 סייג לתחולה הוראות חוק זה יחולו על עילה שנוצרה מיום תחילת החוק ואילך.

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
 ראש הממשלה

ן ו כ י  דן ת
 יושב ראש הכנסת

ן מ צ י ר ו ז  ע
 נשיא המדינה

 חוק הבזק (תיקון מס׳ 17), התשנ״ז-997ו*

(להלן - החוק העיקרי), בסעיף 6בו, אחרי ההגדרה ״בית  ו. בחוק הבזק, התשמ״ב-982וי
 משותף״ יבוא:

 ״״בעל דירה״ - בהגדרתו בסעיף 52 או 77א לחוק המקרקעין;

 ״מפקח״ - כהגדרתו בחוק המקרקעין;״.

 2. בסעיף 6כט לחוק העיקרי -

 (1) במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) היו המקרקעין הפרטיים בית משותף, טעונה הנחת רשת הכבלים ברכוש
 המשותף הסכמת רוב בעלי הדירות, וזאת על אף כל הוראה אחות, לרבות

 הוראה מיוחדת, שנקבעה בתקנון שעל פיו מתנהל הבית המשותף (להלן
 התקנון); קבעו הוראות התקנון כי הנחת רשת הכבלים טעונה הסכמתם של

 פחות מרוב בעלי הדירות, יחולו הוראות התקנון-,

 בסעיף זה, ״הוראה מיוחדת״ - הוראה בתקנון האוסרת הנחת רשת כבלים בבית
 המשותף.

 (בו) (1) על אף האמור בסעיף קטן(ב), ובכפוף להוראות פסקאות (2) עד (6),
 רשאי כל בעל דירה לפנות בכתב לבעל זכיון בבקשה להניח רשת בבלים
 בבית המשותף (בסעיף זה - המבקש), אף בהעדר הסכמה של רוב בעלי
 הדירות בבית המשותף כאמור בסעיף קטן(ב), ובלבד שלא נקבעה בתקנון

 הוראה מיוחדת לענין זה.

 תיקון סעיף 0כו

 תיקון סעיף 6כט

 נתקבל בכנסת ביום כ״ד בתמוז התשנ״ז(29 ביולי 1997); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2022, מיום כ״ו באייר התשנ״ז(2 ביוני 1997), עמי 351.

 סייח התשמ״ב, עמי 218; התשנ״ז, עמי 183.
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 (2) 30 ימים לפחות בטרם יפנה המבקש אל בעל זכיון בבקשה להניח
 רשת כבלים, יודיע המבקש לנציגות הבית המשותף על כוונתו לעשות כן

 (להלן - הודעת המבקש).

 (3) נציגות הבית המשותף רשאית, בתוך 30 הימים ממועד הודעת
 המבקש -

 (א) לקבוע תנאים באשר לאופן הנחת רשת הכבלים, לרבות תנאים
 שעניינם נוחות, חזות הבית או בטיחות, ובלבד שאין בתנאים שתקבע

 כדי למנוע את עצם הנחת רשת הכבלים במועד ובעלות סבירים;

 (ב) לפנות אל המפקח בבקשה שיקבע תנאים והוראות באשר
 להנחת רשת הכבלים, או בבקשה למנוע את הנחתה.

 (4) בנוסף לנציגות הבית המשותף רשאים לפנות למפקח, בתוך 30 הימים
 ממועד הודעת המבקש, גם המבקש וכל בעל דירה בבית המשותף,

 בענינים האמורים בפסקה (גץב).

 (5) המבקש רשאי, בתום 30 הימים ממועד הודעתו, לתאם את מועד
 בניסתו של בעל זכיון למקרקעין, כאמור בסעיף קטן (ג), בהתקיים

 בל אלה -

 (א) נציגות הבית המשותף לא קבעה תנאים להנחת רשת כבלים
 כאמור בפסקה(3ץא), או שקבעה תנאים כאמור והמבקש ובעל הזכיון

 הסכימו לתנאים האמורים;

א הוגשה בקשה למפקח בהתאם להוראות פסקאות (3xב) ל  (ב )
 או(4).

 (6) (א) המפקח רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את
 התקופה האמורה בפסקאות (3) ו־(4) להגשת הבקשה, ובלבד שבעל

 הזכיון טרם החל בביצוע הנחת רשת הכבלים.

 (ב) הוראות סימן ד׳ לפרק ו׳ לחוק המקרקעין יחולו על הדיון בפני
 המפקח לפי סעיף זה.

 (ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בסמכויותיו של המפקח, לפי
 כל דין, לדון בסכסוך בין בעלי דירות, לרבות אגב הנחת רשת

 כבלים.״;

 (2) בסעיף קטן(ג), במקום ״מהווה״ יבוא ״או בקשה להנחת רשת כבלים שנתקיימו
 לגביה הוראות סעיף קטן(בו) מהוות״, ובמקום הטיפה החל במילים ״ולענין רכוש

 משותף״ יבוא:

 ״ולעגין רכוש משותף - עם המורשה של בעלי הדירות באמור בסעיף 6ל(א);
 ואולם, בבקשה להנחת רשת כבלים שנתקיימו לגביה הוראות סעיף קטן(בו),
 יתאם בעל הזכיון את מועד כניסתו עם המבקש, אלא אם כן הורה המפקח

 אחרת בהתאם להוראות סעיף זה.״;

 (3) בסעיף קטן (ד), אחרי ״בסעיף קטן(ב)״ יבוא ״או בקשה להנחת רשת כבלים
 שנתקיימו לגביה הוראות סעיף קטן (בו)״, ואחרי ״מתן ההסכמה״ יבוא ״או

 הבקשה״.
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 בסעיף 6ל לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) בבקשה להנחת רשת כבלים שנתקיימו לגביה הוראות סעיף 6כט(בו), יהיה
 הזכאי להיות צד בכל משא ומתן, הליך משפטי או הסבם עם בעל זכיון, בכל ענין
 כאמור בסעיף קטן (א) - המבקש כמשמעותו בסעיף 6כט(ב1), אלא אם כן הורה

 המפקח אחרת בהתאם להוראות הסעיף האמור.״

 בסעיף 6לג(ד) לחוק העיקרי, בסופו יבוא:

 ״ואולם, אם הונחה רשת כבלים בבית משותף בהתאם לבקשה שהתקיימו לגביה
 הוראות סעיף 6כט(בו), רשאי בית המשפט להטיל חלק מההוצאות שהוציא בעל

 הזכיון, גם על המבקש במשמעותו בסעיף 6כט(בו).״

 תיקון סעיף 6ל

 תיקון סעיף 6לג 4.

 לפי סעיף

ר ל 1 ב נ ת ו מ י  ל
 שרת התקשורת

 5. בחוק המקרקעין, התשב״ט-969ו2, בסעיף 72(א), אחרי ״עד 59ו״ יבוא ״או
 6כט לחוק הבזק, התשמ״ב-982ו״.

 תיקון חוק
 המקרקעין

 מס׳ 20

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
 ראש הממשלה

ן ו כ י  דן ת
 יושב ראש הכנסת

ר ו י צ מ ן ז  ע
 נשיא המדינה

 2 סייח התשב״ט, עמ׳ 259.
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