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חוק המאבק בטרור )תיקון מס' 4(, התשע"ט-2019*

בחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-12016,אחריסעיף40יבוא:1פהוספתסעיף40א

"מניעתשחרור
על־תנאיממאסר
שלמישהורשע

ברצחאובניסיון
לרצח

לאישוחררעל־תנאימנשיאתיתרתתקופתמאסרולפיחוק40אפ
שחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-2001,מישנגזרעליועונש
שבית לרצח ניסיון או רצח של עבירה ביצוע בשל מאסר
המשפטקבעלגביהבפסקדינו,לפיסעיף37,שהיאמעשה
טרור,אומישוועדתשחרוריםמיוחדתלפיסעיף33)א(לחוק
עבירה עבר כי בעניינו הדין פסק יסוד על מצאה האמור,

כאמורשהיאמעשהטרורלפניתחילתושלחוקזהפ"

תיקוןחוק
להארכתתוקפן

שלתקנותשעת
חירום)יהודה

והשומרון-שיפוט
בעבירותועזרה

משפטית(

בחוקלהארכתתוקפןשלתקנותשעתחירום)יהודהוהשומרון-שיפוטבעבירותועזרה2פ
משפטית(,התשכ"ח-21967,בתקנותהמובאותבתוספת,כפישהוארךתוקפןותוקןנוסחן

בחוקמעתלעת,בתקנה6,אחריתקנתמשנה)א1(יבוא:

סעיף40אלחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-2016,יחולעלמישנגזרעליועונש ")א2(
מאסרבשלביצועעבירהשלגרימתמוותבכוונהאוניסיוןלגרימתמוותבכוונה,
בהתאםלצובדברהוראותביטחון]נוסחמשולב[)יהודהוהשומרון()מס'1651(,התש"ע-

32009,שוועדתשחרוריםמיוחדתלפיסעיף33)א(לחוקהשחרורמצאהעליסודפסק
הדיןבעניינושהיאמעשהטרורכהגדרתובחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-2016פ"

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

חוק לפינוי שדות מוקשים )תיקון - הוראת שעה(, התשע"ט-2019*

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהועדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(1פהוראתשעה
)להלן-תקופתהוראתהשעה(,יקראואתחוקלפינוישדותמוקשים,התשע"א-12011

)להלן-החוקהעיקרי(,כאמורבחוקזהפ

בשםהחוקהעיקרי,אחרי"שדותמוקשים"יקראו"ושטחינפלים"פ2פתיקוןשםהחוק

בסעיף1לחוקהעיקרי,אחרי"שאינםחיונייםלביטחוןהמדינה"יקראו"ולפינוישטחי3פתיקוןסעיף1
נפלים"ואחרי"נקייםממוקשים"יקראו"אומנפלים,לפיהעניין"פ

התקבלבכנסתביוםי"זבטבתהתשע"ט)25בדצמבר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1225,מיוםי"זבאיירהתשע"ח)2במאי2018(,עמ'920פ

ס"חהתשע"א,עמ'658פ 1

התקבלבכנסתביוםי"זבטבתהתשע"ט)25בדצמבר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הכנסת-821,מיוםכ'בכסלוהתשע"ט)28בנובמבר2018(,עמ'48פ

ס"חהתשע"ו,עמ'898;התשע"ח,עמ'292פ 1

ס"חהתשכ"ח,עמ'20;התשע"ז,עמ'994פ 2

קובץהמנשריםמס'234,עמ'5902פ 3
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בסעיף2לחוקהעיקרי-4פתיקוןסעיף2

בהגדרה"מוקשנגדאדם",המילים"נגדאדם"-לאייקראו,ובסופהיקראו"או )1(
טנק";

ההגדרה"מוקשנגדטנק"-לאתיקרא; )2(

אחריההגדרה"מפעיל"יקראו: )3(

""מפקדצבאי"-כהגדרתובתקנותההגנה;";

אחריההגדרה"מפרטלאומי"יקראו: )4(

""נפל"-תחמושתשלאהתפוצצה,תחמושתשהוטמנהאומטעןחבלה,והכול
אםהםנמצאיםבשדהמוקשיםאובשטחנפלים;";

אחריההגדרה"סעיףתקציב"ו"תחוםפעולה"יקראו: )5(

""צוסגירה","שטחסגור"ו"תעודתהיתר"-כמשמעותםבתקנה125לתקנות
ההגנה;";

במקוםההגדרה"שדהמוקשים"יקראו: )6(

""שדהמוקשים"-שטחשישבומוקשיםאושישחשששישבומוקשים,לרבות
שטחכאמורשישבואושישחשששישבוגםנפלים,והכוללמעטשטח

שהרמטכ"לקבעכיהימצאותמוקשיםבוחיוניתלביטחוןהמדינה;";

אחריההגדרה"שדהמוקשים"יקראו: )7(

""שטח"-לרבותשטחבים;

"שטחנפלים"-שטחשמתקיימיםלגביוכלאלה:

ישבונפליםאוישחשששישבונפלים,כתוצאהמהטמנה,מפעילות )1(
אימוניםאומביצועניסויים,אוכתוצאהמתאונהעקבאחדמאלה;

הוצאלגביוצוסגירה; )2(

השרקבע,עלפיהמלצתהרמטכ"ל-לענייןשטחבשימושצה"ל, )3(
אוהמנהלהכללישלמשרדהביטחון-לענייןשטחבשימושמערכת
הביטחון,כיהשטחאינודרושעודלפעילותצה"לאומערכתהביטחון,
וכיניתןלפנותאתהנפליםשבו;לענייןזה,"מערכתהביטחון"-כלאחד

מאלה:

משרדהביטחוןויחידותהסמךשלמשרדהביטחון; )א(

מפעלימערכתהביטחוןכמשמעותםבסעיף20לחוקלהסדרת )ב(
הביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-21998;

"תקנותההגנה"-תקנותההגנה)שעתחירום(,31945;";

ההגדרה"תחמושתשלאהתפוצצה"-לאתיקראפ )8(

תיקוןכותרת
פרקב'

בכותרתפרקב'לחוקהעיקרי,אחרי"לפינוימוקשים"יקראו"ונפלים"פ5פ

בסעיף3לחוקהעיקרי,אחרי"לפינוימוקשים"יקראו"ונפלים"פ6פתיקוןסעיף3

תיקוןסעיף2בסעיף2לחוקהעיקרי-4פ

בהגדרה"מוקשנגדאדם",המילים"נגדאדם"-לאייקראו,ובסופהיקראו"או )1(
טנק";

ההגדרה"מוקשנגדטנק"-לאתיקרא; )2(

אחריההגדרה"מפעיל"יקראו: )3(

""מפקדצבאי"-כהגדרתובתקנותההגנה;";

אחריההגדרה"מפרטלאומי"יקראו: )4(

""נפל"-תחמושתשלאהתפוצצה,תחמושתשהוטמנהאומטעןחבלה,והכול
אםהםנמצאיםבשדהמוקשיםאובשטחנפלים;";

אחריההגדרה"סעיףתקציב"ו"תחוםפעולה"יקראו: )5(

""צוסגירה","שטחסגור"ו"תעודתהיתר"-כמשמעותםבתקנה125לתקנות
ההגנה;";

במקוםההגדרה"שדהמוקשים"יקראו: )6(

""שדהמוקשים"-שטחשישבומוקשיםאושישחשששישבומוקשים,לרבות
שטחכאמורשישבואושישחשששישבוגםנפלים,והכוללמעטשטח

שהרמטכ"לקבעכיהימצאותמוקשיםבוחיוניתלביטחוןהמדינה;";

אחריההגדרה"שדהמוקשים"יקראו: )7(

""שטח"-לרבותשטחבים;

"שטחנפלים"-שטחשמתקיימיםלגביוכלאלה:

ישבונפליםאוישחשששישבונפלים,כתוצאהמהטמנה,מפעילות )1(
אימוניםאומביצועניסויים,אוכתוצאהמתאונהעקבאחדמאלה;

הוצאלגביוצוסגירה; )2(

השרקבע,עלפיהמלצתהרמטכ"ל-לענייןשטחבשימושצה"ל, )3(
אוהמנהלהכללישלמשרדהביטחון-לענייןשטחבשימושמערכת
הביטחון,כיהשטחאינודרושעודלפעילותצה"לאומערכתהביטחון,
וכיניתןלפנותאתהנפליםשבו;לענייןזה,"מערכתהביטחון"-כלאחד

מאלה:

משרדהביטחוןויחידותהסמךשלמשרדהביטחון; )א(

מפעלימערכתהביטחוןכמשמעותםבסעיף20לחוקלהסדרת )ב(
הביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-21998;

"תקנותההגנה"-תקנותההגנה)שעתחירום(,31945;";

ההגדרה"תחמושתשלאהתפוצצה"-לאתיקראפ )8(

תיקוןכותרתבכותרתפרקב'לחוקהעיקרי,אחרי"לפינוימוקשים"יקראו"ונפלים"פ5פ
פרקב'

תיקוןסעיף3בסעיף3לחוקהעיקרי,אחרי"לפינוימוקשים"יקראו"ונפלים"פ6פ

ס"חהתשנ"ח,עמ'348פ 2

ע"ר1945,תוס'2,עמ')ע(855,)א(1055פ 3
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בסעיף4לחוקהעיקרי-7פתיקוןסעיף4

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)1(- )א(

ברישה,אחרי"לפינוישדותמוקשים"יקראו"ושטחינפלים"ואחרי )1(
"לפינוימוקשים"יקראו"ונפלים";

אחריפסקתמשנה)א(יקראו: )2(

כלליםלגיבושהצעהלתכניתלפינוישטחינפלים;בכללים ")א1(
כאמוריהיואמותמידהשיביאובחשבוןאתמיקומםשלשטחי

הנפלים,אתהיקפםואתמורכבותפינוים;";

בפסקתמשנה)ג(- )3(

בפסקתמשנה)1(,אחרי"פינוישדותמוקשים"יקראו"ושטחי )א(
נפלים";

"ושטחי יקראו מוקשים" "שדות אחרי ,)2( משנה בפסקת )ב(
נפלים"ואחרי"פנויממוקשים"יקראו"אומנפלים,לפיהעניין";

בפסקאותמשנה)ו(ו–)ח(,בכלמקום,אחרי"שדותמוקשים"יקראו )4(
"ושטחינפלים";

בפסקתמשנה)ז(,אחרי"שדותהמוקשים"יקראו"ושטחיהנפלים"; )5(

בפסקתמשנה)ט(,במקוםהאמורבהיקראו"כלליםלפינוימוקשים )6(
ונפלים";

אחריפסקה)ט(יקראו: )7(

כלליםלביצועסקרעלידיהרשותלשםהקטנתהיקףשדות ")י(
נפלים או מוקשים אי־הימצאות הנפליםעקב ושטחי המוקשים

בהם;";

במקוםפסקה)2(יקראו: )ב(

מפעילים באמצעות נפלים ושטחי מוקשים שדות לפינוי לפעול )2("
וחברותמפקחותשעמםתתקשרבהתאםלהוראותפרקה';";

בפסקה)5(,אחרי"בשדותהמוקשים"יקראו"ובשטחיהנפלים"; )ג(

בפסקה)6(,אחרי"לשדותמוקשים"יקראו"אולשטחינפלים"; )ד(

בסעיףקטן)ב(,במקום"עד)ט("יקראו"עד)י("פ )2(

תיקוןכותרת
סימןג'בפרקב'

בכותרתסימןג'בפרקב'לחוקהעיקרי,בסופהיקראו"ודמיפינוי"פ8פ

לפניסעיף9לחוקהעיקרייקראו:9פהוספתסעיף8א

בסימןזה-8אפ"הגדרות-סימןג'

"דמיפינוי"-כמשמעותםלפיסעיף9ב;

"מיזםפינוי",שלשדהמוקשיםאושלשטחנפלים-מיזם
פינוישלשדהמוקשיםאושטחנפליםמסוים,לרבות

תכנוןהמיזם,ביצועוופיקוחובקרהעלביצועופ"
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בסעיף9לחוקהעיקרי-10פתיקוןסעיף9

בסעיףקטן)א(,אחרי"שלהרשות"יקראו"המיועדלפינוישדותמוקשים"ובסופו )1(
יקראו")בסימןזה-סכוםהיסוד(";

אחריסעיףקטן)א(יקראו: )2(

נוסףעלסכוםהיסוד,תקבעהממשלהתקציבלפינוישטחינפליםכחלק ")א1(
מהצעתחוקהתקציבהשנתישתונחעלשולחןהכנסתפ"

הוספתסעיפים
9או־9ב

אחריסעיף9לחוקהעיקרייקראו:11פ

עלאףהאמורבסעיף9)א(רישה,מיזםפינוישלשדה9אפ"מימוןמיזםפינוי )א(
מתרומות או היסוד מסכום ימומן הרשות, בידי מוקשים

שקיבלההקרןלפיהוראותפרקג'פ

רק ימומן הרשות, בידי נפלים שטח של פינוי מיזם )ב(
מתקציבהרשותלפינוישטחינפליםלפיסעיף9)א1(אומדמי

פינויפ

סמכותהרשות
לגבותדמיפינוי

לשםמימוןמיזםפינוישלשטחנפלים,רשאיתהרשות9בפ )א(
שטח מקרקעי את לפתח המבקש מהגורם תשלום לגבות
הנפליםביחסלשטחשנדרשלפנותו)בסימןזה-דמיפינוי(פ

דמי לעניין יקבעהוראות שרהאוצר בהסכמת השר )ב(
פינוי,ובכללזהרכיבידמיפינוי,כלליחישובםואופןגבייתם

בידיהרשותפ"

בסעיף11)א()1(לחוקהעיקרי,המילים"כאמורבסעיף9"-לאייקראופ12פתיקוןסעיף11

בסעיף12)ב(לחוקהעיקרי-13פתיקוןסעיף12

ברישה,אחרי"מפעילמסוים"יקראו"אושלחברהמפקחתמסוימת"; )1(

בפסקה)1(,אחרי"המפעיל"יקראו"אוהחברההמפקחת"פ )2(

תיקוןכותרת
פרקה'

בכותרתפרקה'לחוקהעיקרי,אחרי"שדותמוקשים"יקראו"ושטחינפלים"פ14פ

החלפתכותרת
סימןא'בפרקה'

במקוםכותרתסימןא'בפרקה'יקראו:15פ

 "סימן א': פינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים, תכניות לפינוי ותיאום עם
גופים נוספים".

לפניסעיף18לחוקהעיקרייקראו:16פהוספתסעיף17א

"פינוישדות
מוקשיםושטחי

נפלים

בידי17אפ אלא נפלים שטח או מוקשים שדה יפונה לא )א(
הרשות,באמצעותמפעילוחברהמפקחת,בהתאםלהוראות

פרקזהפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,צבאהגנהלישראלרשאי )ב(
לפנותשדהמוקשיםאושטחנפלים,בהתאםלפקודותהצבא

כהגדרתןבחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-41955פ"

בסעיף18לחוקהעיקרי-17פתיקוןסעיף18

בכותרתהשוליים,אחרי"לפינוישדותמוקשים"יקראו"ושטחינפלים"; )1(

אחריסעיףקטן)א(יקראו: )2(

תיקוןסעיף9בסעיף9לחוקהעיקרי-10פ

בסעיףקטן)א(,אחרי"שלהרשות"יקראו"המיועדלפינוישדותמוקשים"ובסופו )1(
יקראו")בסימןזה-סכוםהיסוד(";

אחריסעיףקטן)א(יקראו: )2(

נוסףעלסכוםהיסוד,תקבעהממשלהתקציבלפינוישטחינפליםכחלק ")א1(
מהצעתחוקהתקציבהשנתישתונחעלשולחןהכנסתפ"

הוספתסעיפיםאחריסעיף9לחוקהעיקרייקראו:11פ
9או־9ב

עלאףהאמורבסעיף9)א(רישה,מיזםפינוישלשדה9אפ"מימוןמיזםפינוי )א(
מתרומות או היסוד מסכום ימומן הרשות, בידי מוקשים

שקיבלההקרןלפיהוראותפרקג'פ

רק ימומן הרשות, בידי נפלים שטח של פינוי מיזם )ב(
מתקציבהרשותלפינוישטחינפליםלפיסעיף9)א1(אומדמי

פינויפ

סמכותהרשות
לגבותדמיפינוי

לשםמימוןמיזםפינוישלשטחנפלים,רשאיתהרשות9בפ )א(
שטח מקרקעי את לפתח המבקש מהגורם תשלום לגבות
הנפליםביחסלשטחשנדרשלפנותו)בסימןזה-דמיפינוי(פ

דמי לעניין יקבעהוראות שרהאוצר בהסכמת השר )ב(
פינוי,ובכללזהרכיבידמיהפינוי,כלליחישובםואופןגבייתם

בידיהרשותפ"

תיקוןסעיף11בסעיף11)א()1(לחוקהעיקרי,המילים"כאמורבסעיף9"-לאייקראופ12פ

תיקוןסעיף12בסעיף12)ב(לחוקהעיקרי-13פ

ברישה,אחרי"מפעילמסוים"יקראו"אושלחברהמפקחתמסוימת"; )1(

בפסקה)1(,אחרי"המפעיל"יקראו"אוהחברההמפקחת"פ )2(

תיקוןכותרתבכותרתפרקה'לחוקהעיקרי,אחרי"שדותמוקשים"יקראו"ושטחינפלים"פ14פ
פרקה'

החלפתכותרתבמקוםכותרתסימןא'בפרקה'יקראו:15פ
סימןא'בפרקה'

 "סימן א': פינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים, תכניות לפינוי ותיאום עם
גופים נוספים".

הוספתסעיף17אלפניסעיף18לחוקהעיקרייקראו:16פ

"פינוישדות
מוקשיםושטחי

נפלים

בידי17אפ אלא נפלים שטח או מוקשים שדה יפונה לא )א(
הרשות,באמצעותמפעילוחברהמפקחת,בהתאםלהוראות

פרקזהפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,צבאהגנהלישראלרשאי )ב(
לפנותשדהמוקשיםאושטחנפלים,בהתאםלפקודותהצבא

כהגדרתןבחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-41955פ"

תיקוןסעיף18בסעיף18לחוקהעיקרי-17פ

בכותרתהשוליים,אחרי"לפינוישדותמוקשים"יקראו"ושטחינפלים"; )1(

אחריסעיףקטן)א(יקראו: )2(

ס"חהתשט"ו,עמ'171פ 4
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בתוךשנהמיוםפרסומושלחוקלפינוישדותמוקשים)תיקון-הוראת ")א1(
שעה(,התשע"ט-52019,תגישהרשותלשרולוועדההמייעצתהצעהלתכנית
לפינוישטחינפלים,ובתוךשנתייםמיוםהפרסוםכאמור-הצעהלתכניתלפינוי

שטחינפליםביםפ"

בסעיף19לחוקהעיקרי-18פתיקוןסעיף19

שטחי רשימת "ואת יקראו המוקשים" שדות "רשימת אחרי )א(, קטן בסעיף )1(
הנפלים"ובמקום"בה"יקראו"בהן";

בסעיףקטן)ב(,בכלמקום,אחרי"שדותהמוקשים"יקראו"ושטחיהנפלים"ואחרי )2(
"סוגהמוקשים"יקראו"והנפלים";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"לפנותמוקשים"יקראו"אונפלים"פ )3(

בסעיף20לחוקהעיקרי,בכותרתהשוליים,אחרי"פינוישדהמוקשים"יקראו"אושטח19פתיקוןסעיף20
נפלים"פ

בסעיף21לחוקהעיקרי-20פתיקוןסעיף21

בסעיףקטן)א(,בסופויקראו"אושטחינפלים)בחוקזה-מפעיל("; )1(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"יפנהאתהמוקשים"יקראו"אוהנפלים"ואחרי"משדה )2(
המוקשים"יקראו"אומשטחהנפלים,לפיהעניין"פ

בסעיף22)א(לחוקהעיקרי,בסופויקראו")בחוקזה-חברהמפקחת("פ21פתיקוןסעיף22

סעיף26לחוקהעיקרי-לאייקראפ22פביטולסעיף26

בסעיף28לחוקהעיקרי-23פתיקוןסעיף28

בכותרתהשוליים,אחרי"שדהמוקשים"יקראו"אושטחנפלים"; )1(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בשדהמוקשים"יקראו"אובשטחנפלים"ואחרי"פנוי )2(
ממוקשים"יקראו"אומנפלים,לפיהעניין";

בסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(,בכלמקום,אחרי"שדהמוקשים"יקראו"אושטחנפלים" )3(
ואחרי"פנויממוקשים"יקראו"אומנפלים,לפיהעניין"פ

בסעיף30לחוקהעיקרי-24פתיקוןסעיף30

בסעיףקטן)א(,במקום"בשלהימצאותמוקשיםבו"יקראו"בשלהימצאותאו )1(
חששלהימצאותשלמוקשיםאונפליםבשטח"ובסופויקראו"אומנפלים,לפיהעניין";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"פנויממוקשים"יקראו"אומנפלים,לפיהעניין"; )2(

אחריסעיףקטן)ב(יקראו: )3(

הרשותרשאיתלפנותלמפקדהצבאילשםביטולצוסגירההחלעלשטח ")ב1(
בשלחששלהימצאותמוקשיםאונפליםבאותושטח,לאחרשבדקהאתהשטח
לפיכלליהסקרשנקבעולפיסעיף4)א()1()י(ומצאהכיאיןבומוקשיםאונפלים,
לפיהעניין;פנתההרשותכאמורבסעיףקטןזה,יבטלהמפקדהצבאיאתצו
הסגירה,ובלבדשנוכחכיקייםאישורבכתבשלהרשותכיהשטחפנויממוקשים

אומנפלים,לפיהענייןפ";

בסעיףקטן)ג(,אחרי")ב("יקראו"או)ב1("פ )4(

ס"חהתשע"ט,עמ'110פ 5
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אחריסעיף31לחוקהעיקרייקראו:25פהוספתפרקו'1

"פרק ו'1: סיוע הרשות בפינוי נפלים של טילים ורקטות

סיועהרשות
בפינוינפליםשל

טיליםורקטות

להורות31אפ רשאי הפנים, לביטחון השר לבקשת השר, )א(
שטח לפינוי לפעול חירום, שעת שאינה בתקופה לרשות,
אווירית, הפצצה של תוצאה שהם נפלים בו שיש פתוח
הפגזהארטילריתאורקטיתאוכלסוגאחרשליריארוךטווח
מצדאויב,והואאינושטחנפליםכהגדרתובחוקזה)בסעיף

זה-שטחנפליטילים(פ

הוראהכאמורבסעיףקטן)א(תינתןבכפוףלהעמדת )ב(
המשאביםהנדרשיםלרשותעלידיהמשרדלביטחוןהפנים

לשםפינוישטחנפליהטיליםפ

ניתנההוראהכאמורבסעיףקטן)א(- )ג(

בקשתה, לפי לרשות, ישראל משטרת תסייע )1(
להערךלפינוישטחנפליהטילים,ובכללזהתעביר
לרשותאתכלהמידעהנוגעבדברשישבידיהלגבי
שטחנפליהטילים,וביןהשאראתסוגהנפליםונקודות

הייחוסלסימוןהשטח;

למנועמכלאדם לבקשתהרשות, רשאישוטר, )2(
גישהלשטחנפליהטיליםאולסביבתואולדרושמכל
כל לעשות הוא ורשאי כאמור, משטח לצאת אדם
פעולההדרושהבאופןחיונילשםכךלרבותשימוש

בכוחסבירכלפיאדםאורכושפ

דיןשטחנפליטיליםשהתקיימולגביוהוראותסעיפים )ד(
קטנים)א(עד)ג(כדיןשטחנפליםכהגדרתובחוקזהפ

בסעיףזה,"שעתחירום"-כלאחתמאלה: )ה(

החלטהלפתוחבמלחמהאולנקוטפעולהצבאית )1(
משמעותיתלפיסעיף40לחוק־יסוד:הממשלה6;

הכרזהעלמצבמיוחדבעורףלפיסעיף9)ג(לחוק )2(
ההתגוננותהאזרחית,התשי"א-71951;

90)ב( הכרזהעלאירועחירוםאזרחילפיסעיף )3(
לפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-81971פ"

בסעיף32)ב(לחוקהעיקרי-26פתיקוןסעיף32

הרישהעדהמילים"לפידרישתה"תסומןכפסקה")1(",ובה,אחרי"תכניתשנתית )1(
שלהרשות"יקראו"לענייןפינוישדותמוקשיםותכניתשלהרשותלענייןפינוישטחי

נפלים"ובמקום"תקציבה"יקראו"תקציבהרשות";

אחריפסקה)1(יקראו: )2(

בדוחכאמורבפסקה)1(יפורטודרכיהמימוןשלפינוישדותהמוקשיםושל )2("
פינוישטחיהנפלים,בחלוקהגאוגרפיתפ";

הוספתפרקו'1אחריסעיף31לחוקהעיקרייקראו:25פ

"פרק ו'1: סיוע הרשות בפינוי נפלים של טילים ורקטות

סיועהרשות
בפינוינפליםשל

טיליםורקטות

להורות31אפ רשאי הפנים, לביטחון השר לבקשת השר, )א(
שטח לפינוי לפעול חירום, שעת שאינה בתקופה לרשות,
אווירית, הפצצה של תוצאה שהם נפלים בו שיש פתוח
הפגזהארטילריתאורקטיתאוכלסוגאחרשליריארוךטווח
מצדאויב,והואאינושטחנפליםכהגדרתובחוקזה)בסעיף

זה-שטחנפליטילים(פ

הוראהכאמורבסעיףקטן)א(תינתןבכפוףלהעמדת )ב(
המשאביםהנדרשיםלרשותעלידיהמשרדלביטחוןהפנים

לשםפינוישטחנפליהטיליםפ

ניתנההוראהכאמורבסעיףקטן)א(- )ג(

בקשתה, לפי לרשות, ישראל משטרת תסייע )1(
להיערךלפינוישטחנפליהטילים,ובכללזהתעביר
לרשותאתכלהמידעהנוגעבדברשישבידיהלגבי
שטחנפליהטילים,וביןהשאראתסוגהנפליםונקודות

הייחוסלסימוןהשטח;

למנועמכלאדם לבקשתהרשות, רשאישוטר, )2(
גישהלשטחנפליהטיליםאולסביבתואולדרושמכל
כל לעשות הוא ורשאי כאמור, משטח לצאת אדם
פעולההדרושהבאופןחיונילשםכךלרבותשימוש

בכוחסבירכלפיאדםאורכושפ

דיןשטחנפליטיליםשהתקיימולגביוהוראותסעיפים )ד(
קטנים)א(עד)ג(כדיןשטחנפליםכהגדרתובחוקזהפ

בסעיףזה,"שעתחירום"-כלאחתמאלה: )ה(

החלטהלפתוחבמלחמהאולנקוטפעולהצבאית )1(
משמעותיתלפיסעיף40לחוק־יסוד:הממשלה6;

הכרזהעלמצבמיוחדבעורףלפיסעיף9)ג(לחוק )2(
ההתגוננותהאזרחית,התשי"א-71951;

90)ב( הכרזהעלאירועחירוםאזרחילפיסעיף )3(
לפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-81971פ"

תיקוןסעיף32בסעיף32)ב(לחוקהעיקרי-26פ

הרישהעדהמילים"לפידרישתה"תסומןכפסקה")1(",ובה,אחרי"תכניתשנתית )1(
שלהרשות"יקראו"לענייןפינוישדותמוקשיםותכניתשלהרשותלענייןפינוישטחי

נפלים"ובמקום"תקציבה"יקראו"תקציבהרשות";

אחריפסקה)1(יקראו: )2(

בדוחכאמורבפסקה)1(יפורטודרכיהמימוןשלפינוישדותהמוקשיםושל )2("
פינוישטחיהנפלים,בחלוקהגאוגרפיתפ";

ס"חהתשס"א,עמ'158פ 6

ס"חהתשי"א,עמ'78פ 7

דינימדינתישראל,נוסחחדש17,עמ'390פ 8
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הסיפההחלבמילים"דוחכאמור"תסומןכפסקה")3("פ )3(

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים-
הוראתשעה-

מס'121

בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-27,92000פ
כךשבתוספתהראשונה,בפרט38,אחרי"לפינוישדותמוקשים"יבוא"ושטחינפלים"פ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה
ושרהביטחון

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 63(, התשע"ט-2019*

הוספתכותרת
סימןא'בפרקז'

בחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-11967)להלן-החוקהעיקרי(,אחריכותרתפרקז'יבוא:1פ

"סימן א': חקירת יכולת והוראה על תשלום בשיעורים".

הוספתסימןב'
בפרקז'

אחריסעיף69ב1לחוקהעיקרייבוא:2פ

"סימן ב': חייב המשלם לפי הוראה לתשלום בשיעורים

בסימןזה-69ב2פהגדרות-סימןב'

חוב לתשלום הוראה - בשיעורים" לתשלום "הוראה
בשיעוריםלפיצותשלומיםאולפיכללים;

"כללים"-כללימנהלמערכתההוצאהלפועלשנקבעולפי
סעיף69א;

"צותשלומים"-צותשלומיםלבקשתחייבלפיסעיף7א)ג(,
צותשלוםבשיעוריםלפיסעיף69,צותשלומיםשניתן
במעמדהבירוראוההבאהלפיסעיף69יג)ב()1(אוצו

תשלומיםשניתןבצואיחודלפיסעיף74יא;

"ריביתבסיס"-הריביתשנדרשהחייבלשלםלזוכהכלזמן
שהחייבעומדבמועדיםהקבועיםבהסכם;

"תיק"-לרבותתיקאיחודלפיפרקז'3;

"תשלוםבמועד"-תשלוםבתוך30ימיםמהמועדשבונדרש
החייבלשלםאתהתשלוםפ

חייברשאילהגישבקשהלהכירבוכחייבהמשלםלפיהוראה69ב3פתנאיםלהכרה
לתשלוםבשיעוריםבתיקשבוהואמשלם)בסימןזה-בקשה
המזערי התשלומים מספר את במועד שילם אם להכרה(,
כאמורבאחדמאלה,והמשיךלשלםבמועדאתהתשלומים

שנקבעועדמועדמתןההחלטה:

התקבלבכנסתביוםי"זבטבתהתשע"ט)25בדצמבר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *

הממשלה-1208,מיוםי"גבאדרהתשע"ח)28בפברואר2018(,עמ'728פ
ס"חהתשכ"ז,עמ'116;התשע"ט,עמ'41פ 1

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"ט,עמ'34פ 9
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שלושהתשלומיםברציפות-אםניתןלוצותשלומים )1(
בתיק;

תשלוםאחד-אםחלהעליוהוראתתשלוםלפיכלליםפ )2(

בקשהלהכרהתוגשלמנהללשכתההוצאהלפועלפ69ב4פבקשהלהכרה )א(

מבוקשת שבו התיק מספר את החייב יפרט בבקשה )ב(
ההכרה,אתמספרהטלפוןהניידשבאמצעותוניתןליצור
אתוקשראואמצעיקשראחרשלוכפישיקבעמנהלמערכת

ההוצאהלפועלבכלליםשיפורסמוברשומותפ

הבקשהתוגשבצירוףאסמכתהעלתשלוםלזוכהבתיק, )ג(
אלאאםכןהתקייםאחדמאלה:

התשלוםבוצעבמערכתההוצאהלפועל; )1(

דווחלמערכתההוצאהלפועלעלהתשלוםלפי )2(
סעיפים19אאו19ב,ובלבדשהחובבעקבותיוהוקטן;

התשלום לסכום השווה סכום בתיק התקבל )3(
הנדרשלפיההוראהלתשלוםבשיעוריםשניתנהבתיק
כתוצאהמביצועהליךגבייהבאותותיקאובתיקאחרפ

הכרהבחייב
כמשלם

הגישחייבבקשהלהכרהומצאמנהללשכתההוצאהלפועל69ב5פ
שמתקיימיםבוהתנאיםלהכרהלפיסעיף69ב3,יכירבוכחייב

המשלםלפיהוראהלתשלוםבשיעוריםפ

העברתבקשה
להכרהלהחלטת

רשם

להכרה69ב6פ בקשה יעביר לפועל ההוצאה לשכת מנהל )א(
להחלטהשלרשםההוצאהלפועלאםהתקייםאחדמאלה:

על אסמכתה בצירוף הוגשה להכרה הבקשה )1(
ההוצאה במערכת בוצע שלא בתיק לזוכה תשלום
לפועלאושלאדווחלהעליולפיסעיפים19אאו19ב;

כספים על בהסתמך הוגשה להכרה הבקשה )2(
שהתקבלובתיקכתוצאהמהליכיגבייהשבוצעובאותו

תיקאובתיקאחר;

כחייב בחייב להכיר שיש אף כי סבור המנהל )3(
המשלםלפיהוראהלתשלוםבשיעוריםבתיק,עלולים
אי־נקיטה,עיכובאוביטולשלאחדאויותרמההליכים
המפורטיםבסעיף69ב7)2()א(עד)ד(בתיק,לסכלאת

גבייתהחוב;

המנהלנתקלבקושילהחליטבדברהתקיימות )4(
התנאיםלהכרהבחייבלפיסעיף69ב3אובכלקושי

אחרשאינומנויבפסקאות)1(עד)3(פ

הועברהלרשםההוצאהלפועלבקשהלהכרהכאמור )ב(
התנאים בחייב שמתקיימים הרשם ומצא )א( קטן בסעיף
להכרהלפיסעיף69ב3,יכירבוכחייבהמשלםלפיהוראה

לתשלוםבשיעוריםפ

שלושהתשלומיםברציפות-אםניתןלוצותשלומים )1(
בתיק;

תשלוםאחד-אםחלהעליוהוראתתשלוםלפיכלליםפ )2(

בקשהלהכרהתוגשלמנהללשכתההוצאהלפועלפ69ב4פבקשהלהכרה )א(

מבוקשת שבו התיק מספר את החייב יפרט בבקשה )ב(
ההכרה,אתמספרהטלפוןהניידשבאמצעותוניתןליצור
אתוקשראואמצעיקשראחרשלוכפישיקבעמנהלמערכת

ההוצאהלפועלבכלליםשיפורסמוברשומותפ

הבקשהתוגשבצירוףאסמכתהעלתשלוםלזוכהבתיק, )ג(
אלאאםכןהתקייםאחדמאלה:

התשלוםבוצעבמערכתההוצאהלפועל; )1(

דווחלמערכתההוצאהלפועלעלהתשלוםלפי )2(
סעיפים19אאו19ב,ובלבדשהחובבעקבותיוהוקטן;

התשלום לסכום השווה סכום בתיק התקבל )3(
הנדרשלפיההוראהלתשלוםבשיעוריםשניתנהבתיק
כתוצאהמביצועהליךגבייהבאותותיקאובתיקאחרפ

הכרהבחייב
כמשלם

הגישחייבבקשהלהכרהומצאמנהללשכתההוצאהלפועל69ב5פ
שמתקיימיםבוהתנאיםלהכרהלפיסעיף69ב3,יכירבוכחייב

המשלםלפיהוראהלתשלוםבשיעוריםפ

העברתבקשה
להכרהלהחלטת

רשם

להכרה69ב6פ בקשה יעביר לפועל ההוצאה לשכת מנהל )א(
להחלטהשלרשםההוצאהלפועלאםהתקייםאחדמאלה:

על אסמכתה בצירוף הוגשה להכרה הבקשה )1(
ההוצאה במערכת בוצע שלא בתיק לזוכה תשלום
לפועלאושלאדווחלהעליולפיסעיפים19אאו19ב;

כספים על בהסתמך הוגשה להכרה הבקשה )2(
שהתקבלובתיקכתוצאהמהליכיגבייהשבוצעובאותו

תיקאובתיקאחר;

כחייב בחייב להכיר שיש אף כי סבור המנהל )3(
המשלםלפיהוראהלתשלוםבשיעוריםבתיק,עלולים
אי־נקיטה,עיכובאוביטולשלאחדאויותרמההליכים
המפורטיםבסעיף69ב7)2()א(עד)ד(בתיק,לסכלאת

גבייתהחוב;

המנהלנתקלבקושילהחליטבדברהתקיימות )4(
התנאיםלהכרהבחייבלפיסעיף69ב3אובכלקושי

אחרשאינומנויבפסקאות)1(עד)3(פ

הועברהלרשםההוצאהלפועלבקשהלהכרהכאמור )ב(
התנאים בחייב שמתקיימים הרשם ומצא )א( קטן בסעיף
להכרהלפיסעיף69ב3,יכירבוכחייבהמשלםלפיהוראה

לתשלוםבשיעוריםפ
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רשםההוצאהלפועלרשאילקבועכיכספיםשהתקבלו )ג(
אחר בתיק או תיק באותו גבייה מהליכי כתוצאה בתיק
ייחשבוכתשלוםלענייןהתקיימותהתנאיםלהכרהבחייב
לפיסעיף69ב3)1(,אםשוכנעכיבכוונתהחייבלשלםבהתאם

להוראתהתשלומיםפ

הכירמנהללשכתההוצאהלפועלאורשםההוצאהלפועל69ב7פתוצאותההכרה
בחייבכחייבמשלםלפיהוראהלתשלוםבשיעורים,כאמור
בסעיף69ב5או69ב6,לפיהעניין,יפעלכמפורטלהלןבתיק

שבוניתנהההכרה:

25 של בשיעור יפחית - לחוב ריבית מתווספת אם )1(
אחוזיםאתהריביתשתיווסףלחובממועדההכרהואילך;

יורהשלאלנקוטבמסגרתהתיקאתההליכיםהאלה,או )2(
יורהלעכבםאולבטלם,לפיהעניין,אםביצועםכברהחל:

עיקולחשבוןעוברושבלפיסעיף43; )א(

עיקולמשכורתלפיסעיף43; )ב(

עיקולמיטלטליןלפיסעיף21)א(או21א,למעט )ג(
רכב;

מימושרכבשעוקלברישוםבמשרדהרישוילפי )ד(
סעיף21)א(;

רישיון ומחדש מהחזיק מקבל, החייב הגבלת )ה(
נהיגהלפיסעיף66א)6(פ

שיעורהפחתת
הריביתבתיקשבו

כמהחייבים

בתיקשבוכמהחייבים,החביםיחדולחודבחוב,ואחד69ב8פ )א(
בשיעורים, לתשלום כחייבמשלםלפיהוראה מהםהוכר
לפי ההכרה ממועד לחוב שתיווסף הריבית שיעור יופחת

סעיף69ב7)1(,מהחובכולופ

הוכרוכמהמהחייביםכאמורבסעיףקטן)א(כחייבים )ב(
משלמיםלפיהוראהלתשלוםבשיעורים-לאיעלהשיעור

ההפחתההכוללשלהריביתבתיקעל25אחוזיםפ

הודעהעלהכרה
ומועדכניסתה

לתוקף

הוכרחייבכחייבמשלםלפיהוראהלתשלוםבשיעורים,69ב9פ )א(
ישלחמנהללשכתההוצאהלפועללצדדיםבתיקהודעהעל

ההכרהפ

שליחת לאחר ימים 30 לתוקפה תיכנס בחייב הכרה )ב(
ההודעהעלההכרהלזוכהכאמורבסעיףקטן)א(פ

ביטולהכרהבשל
אי־התקיימות

התנאיםלהכרה

זוכהרשאילהגישבקשהלרשםההוצאהלפועללבטל69ב10פ )א(
אתההכרהבחייבכמשלםלפיהוראתתשלוםבשיעורים,
בשלאי־התקיימותהתנאיםלהכרהבחייבלפיסעיף69ב3,

ויצרףלבקשהתצהירוכלמסמךהתומךבהפ

כאמור הכרה לביטול מהבקשה העתק יעביר הרשם )ב(
בסעיףקטן)א(לתגובתהחייב,אלאאםכןהחליטלדחותאת

הבקשהפ
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הוגשהבקשהלביטולהכרהכאמורבסעיףקטן)א(בטרם )ג(
כניסתההכרהלתוקף,לאתיכנסההכרהלתוקףעדלקבלת

החלטתרשםההוצאהלפועלבבקשהפ

הוגשהבקשהלביטולהכרהכאמורבסעיףקטן)א(לאחר )ד(
כניסתההכרהלתוקף,והרשםקבעשישלבטלאתההכרה,
את לבטל הרשם החלטת ממועד ההכרה תוצאות יבוטלו

ההכרהפ

בוטלהההכרה,רשאיהרשם,מיוזמתואולבקשתזוכה, )ה(
לקבועשהחייבלאיהיהזכאילהפחתהנוספתשלהריבית
בתיקלפיסימןזה,אףאםיוכרשובבתיקכחייבמשלםלפי
הוראהלתשלוםבשיעורים,אםשוכנעכיהבקשהלהכרה

הוגשהבחוסרתוםלבפ

נקיטתהליכים
עלאףמתןהכרה

בתיק

69ב7)2(,רשםההוצאהלפועלרשאי,69ב11פ עלאףהוראתסעיף
מיוזמתו,לבקשתמנהללשכתההוצאהלפועלאולבקשת
מההליכים יותר או אחד לנקוט להורות בתיק, הזוכה
המפורטיםבפסקאות)א(עד)ד(בסעיף69ב7)2(,לאלעכבו
אולאלבטלו,לפיהעניין,כלפיחייבשהוכר,אםשוכנעשאי־

נקיטתההליך,עיכובואוביטולו,לפיהעניין,תסכלאתגביית
החובפ

שיעורהפחתת
ריביתהסכמית

עלאףהוראתסעיף69ב7)1(,בתיקשבוניתנההכרה69ב12פ )א(
בחייבוהריביתהמתווספתלחובשבוהיאריביתמכוחהסכם
והפחתתשיעורהריביתבולפיהסעיףהאמורמפחיתהגם
אתריביתהבסיסשנקבעהבהסכםשמכוחונגביתהריבית,
רשאיהזוכהלהגישלרשםההוצאהלפועלבקשהלהקטיןאת

שיעורההפחתהשלהריביתפ

שיעור את )א(, קטן סעיף לפי בבקשה יפרט הזוכה )ב(
ההקטנההמבוקשעלידו;שוכנעהרשםכיההפחתהלפי
סעיף69ב7)1(מפחיתהאתריביתהבסיס,יקבעאתשיעור

ההפחתהשלהריביתפ

משיעור שונה ריבית הפחתת שיעור הרשם קבע )ג(
יחול )ב(, קטן בסעיף כאמור 69ב7)1(, סעיף לפי ההפחתה
שקבעהרשםעלכללרכיבי שיעורההפחתהשלהריבית

החובבתיק,אלאאםכןקבעהרשםאחרתפ

תנאיםלביטול
הכרה

בתיק69ב13פ בחייב ההכרה את לבטל בקשה להגיש רשאי זוכה
)בסימןזה-בקשהלביטולהכרה(,אםהחלבמועדההכרה

החייבלאשילםבמועדאתאחדמאלה:

שלושהתשלומיםלפחותבשנהממועדההכרה; )1(

שישהתשלומיםלפחותפ )2(

בקשהלביטולהכרהבחייבבתיקתוגשלמנהללשכת69ב14פביטולהכרה )א(
לתמיכה מסמכים או תצהיר לה ויצורף לפועל ההוצאה

בבקשהפ

הוגשהבקשהלביטולהכרהכאמורבסעיףקטן)א(בטרם )ג(
כניסתההכרהלתוקף,לאתיכנסההכרהלתוקףעדלקבלת

החלטתרשםההוצאהלפועלבבקשהפ

הוגשהבקשהלביטולהכרהכאמורבסעיףקטן)א(לאחר )ד(
כניסתההכרהלתוקף,והרשםקבעשישלבטלאתההכרה,
את לבטל הרשם החלטת ממועד ההכרה תוצאות יבוטלו

ההכרהפ



בוטלהההכרה,רשאיהרשם,מיוזמתואולבקשתזוכה, )ה(
לקבועשהחייבלאיהיהזכאילהפחתהנוספתשלהריבית
בתיקלפיסימןזה,אףאםיוכרשובבתיקכחייבמשלםלפי
הוראהלתשלוםבשיעורים,אםשוכנעכיהבקשהלהכרה

הוגשהבחוסרתוםלבפ

נקיטתהליכים
עלאףמתןהכרה

בתיק

69ב7)2(,רשםההוצאהלפועלרשאי,69ב11פ עלאףהוראתסעיף
מיוזמתו,לבקשתמנהללשכתההוצאהלפועלאולבקשת
מההליכים יותר או אחד לנקוט להורות בתיק, הזוכה
המפורטיםבפסקאות)א(עד)ד(בסעיף69ב7)2(,לאלעכבו
אולאלבטלו,לפיהעניין,כלפיחייבשהוכר,אםשוכנעשאי־

נקיטתההליך,עיכובואוביטולו,לפיהעניין,תסכלאתגביית
החובפ

שיעורהפחתת
ריביתהסכמית

עלאףהוראתסעיף69ב7)1(,בתיקשבוניתנההכרה69ב12פ )א(
בחייבוהריביתהמתווספתלחובשבוהיאריביתמכוחהסכם
והפחתתשיעורהריביתבולפיהסעיףהאמורמפחיתהגם
אתריביתהבסיסשנקבעהבהסכםשמכוחונגביתהריבית,
רשאיהזוכהלהגישלרשםההוצאהלפועלבקשהלהקטיןאת

שיעורההפחתהשלהריביתפ

שיעור את )א(, קטן סעיף לפי בבקשה יפרט הזוכה )ב(
ההקטנההמבוקשעלידו;שוכנעהרשםכיההפחתהלפי
סעיף69ב7)1(מפחיתהאתריביתהבסיס,יקבעאתשיעור

ההפחתהשלהריביתפ

משיעור שונה ריבית הפחתת שיעור הרשם קבע )ג(
יחול )ב(, קטן בסעיף כאמור 69ב7)1(, סעיף לפי ההפחתה
שקבעהרשםעלכללרכיבי שיעורההפחתהשלהריבית

החובבתיק,אלאאםכןקבעהרשםאחרתפ

תנאיםלביטול
הכרה

בתיק69ב13פ בחייב ההכרה את לבטל בקשה להגיש רשאי זוכה
)בסימןזה-בקשהלביטולהכרה(,אםהחלבמועדההכרה

החייבלאשילםבמועדאתאחדמאלה:

שלושהתשלומיםלפחותבשנהממועדההכרה; )1(

שישהתשלומיםלפחותפ )2(

בקשהלביטולהכרהבחייבבתיקתוגשלמנהללשכת69ב14פביטולהכרה )א(
לתמיכה מסמכים או תצהיר לה ויצורף לפועל ההוצאה

בבקשהפ
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המנהליעבירהעתקמהבקשהלביטולהכרהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(לתגובתהחייב,אלאאםכןהחליטלדחותאת

הבקשהפ
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בקושילהחליטבדברהתקיימותהתנאיםלביטולהכרהלפי
סעיף69ב13אובכלקושיאחר,אואםהואסבורשנסיבות

המקרהעשויותלהצדיקאתאי־ביטולההכרהפ

מצאמנהללשכתההוצאהלפועלאורשםההוצאה )ד(
לפועל,לפיהעניין,כיהחייבאינומשלם,כאמורבסעיף69ב13,

יבטלאתההכרהבחייבבתיקפ

תוצאותביטול
ההכרה

בוטלהההכרהכאמורבסעיף69ב14)ד(,יבוטלותוצאות69ב15פ )א(
ההכרהכאמורבסעיף69ב7פ

בוטלההפחתתהריביתמכוחסעיףקטן)א(,לאיהיה )ב(
זכאיהחייבלהפחתהנוספתשלריביתמכוחסימןזה,אףאם
יוכרשובבתיקכחייבמשלםלפיהוראהלתשלוםבשיעורים;
איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמסמכותושלהרשםלפי

סעיף81א4פ

הודעהעלביטול
הכרהומועד

כניסתולתוקף

מנהל69ב16פ ישלח 69ב14)ד(, בסעיף ההכרהכאמור בוטלה )א(
ביטול על הודעה בתיק לצדדים לפועל ההוצאה לשכת

ההכרהפ

ביטולההכרהכאמורבסעיף69ב14)ד(,ייכנסלתוקפו30 )ב(
ימיםלאחרשליחתההודעהעלביטולההכרהלחייבכאמור

בסעיףקטן)א(פ

מניעתביטול
ההכרה

לפועל69ב17פ ההוצאה לרשם בקשה להגיש רשאי חייב )א(
תשלום הוראת לפי כמשלם בו ההכרה את לבטל שלא
בשיעורים,אםלאהתקיימולגביוהתנאיםלביטולהכרהלפי
סעיף69ב13,ויצרףלהתצהיראומסמכיםלתמיכהבבקשהפ

חייבשלאשילםבמועדאתמספרהתשלומיםכאמור )ב(
69ב13,רשאילהגישלרשםההוצאהלפועלבקשה בסעיף
שלאלבטלאתההכרהבו;החייביפרטבבקשתואתהנימוקים
לאי־ביצועהתשלומיםבמועדויצרףלהתצהיראומסמכים
לתמיכהבבקשה;רשםההוצאהלפועלרשאילהחליטשלא
לבטלאתההכרהבחייבכאמורמטעמיםשיירשמו,ביןהשאר
בהתחשבבמספרהתשלומיםששילםהחייבובנסיבותאי־

התשלוםפ

שילם שלא )ב(,חייב סעיףקטן בלילגרועמהוראות )ג(
69ב13,ושילם במועדאתמספרהתשלומיםכאמורבסעיף
שלא התשלומים לכל השווה בסכום אחד תשלום בתיק
בשיעורים,יורהרשם במועדלפיהוראהלתשלום שולמו

ההוצאהלפועלשלאלבטלאתההכרהבופ
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זה, אתההכרהלפיסעיף בקשהשלאלבטל הוגשה )ד(
לאחרכניסתושלביטולההכרהלתוקףלפיסעיף69ב16)ב(,
והרשםקבעשאיןלבטלאתההכרה,יחולומחדשתוצאות

ההכרהממועדהחלטתהרשםשלאלבטלאתההכרהפ

שרהמשפטיםרשאילקבועבתקנותהוראותלביצועסימןזהפ69ב18פתקנות-סימןב'

לשכת69ב19פשמירתסמכויות מנהל מסמכויות לגרוע כדי זה סימן בהוראות אין
ההוצאהלפועלאורשםההוצאהלפועללפיחוקזה,לרבות
סמכותושלרשםלהורותעלאי־נקיטתהליכיםנגדחייב,
התנאים בחייב התקיימו לא אם גם ביטולם, או עיכובם

להכרהלפיסעיף69ב3פ"

בסעיף81א3לחוקהעיקרי,סעיףקטן)ה(-בטלפ3פתיקוןסעיף81א3

אחריסעיף81א3לחוקהעיקרייבוא:4פהוספתסעיף81א4

"סמכותרשם
ההוצאהלפועל
להפחיתריביות

רשםההוצאהלפועלרשאי,מיוזמתואולפיבקשתהחייב81א4פ
ולאחרשנתןלזוכההזדמנותלטעוןאתטענותיו,להפחית,
מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,אתתוספתהריביותהנצברות

בתיקההוצאהלפועלפ"

תחילתםשלסעיפים1ו־2לחוקזהתשעהחודשיםמיוםפרסומו)להלן-יום5פתחילהותחולה )א(
התחילה(פ

הוראותחוקזהיחולוגםעלתיקיםשנפתחולפנייוםהתחילה;ואולםבתיק )ב(
שנפתחלפנייוםהתחילהוהריביתהמתווספתלחובשבוהיאריביתמכוחהסכם,לא
יופחתשיעורהריביתבתיקלפיהוראותסעיף69ב7)1(לחוקהעיקריכנוסחובחוקזה,
אףאםהוכרהחייבכחייבהמשלםלפיהוראהלתשלוםבשיעוריםלפיהחוקהעיקרי

כנוסחובחוקזהפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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