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 חוק המקרקעין (תיקון מס׳ 2), תשל״ב—1961

 חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה, תשל״ב—1961



 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק המקרקעין (תיק1ן מס׳ 2), תעול״ג-1971
 תיקון סעיף 127 1, בסעיף 127 לחוק המקרקעץ, תשכ״ט-11969 (להלן - החרק העיקרי), אחרי סעיף

 קטן(ג) יבוא:
 ״(ד) אם אחרי רישום הערת האזהרה, כאמור בסעיפים קטבים(א)
 או(ב), הוטל עיקול על בעל המקרקעין או על בעל הזכות בהם, או שהוכ
 רז על פשיטת רגל או פירוק לגביהם, ילא יהיה באלה כדי לפגוע בזכותו
 של הזכאי הנובעת מההתחייבות נשוא ההערה, ובלבד שכל טענה שהיתה
 עומדת למעקל או לנאמן או למפרק נגד מי שרכש את המקרקעין או הזכות

 בהם, תעמוד לו גם נגד הזכאי.״

 הוראת מעבי 2. האמור בסעיף 1 יהול על כל הערת אזהרה שנרשמה אחרי תחילתו של החוק העיקרי.^

 דבר* הסבר

 עשות לפי בקשתו, לא תירשם עסקה הסותרת את תוכן
 ההעדה אלא בהסכמת הזכאי או לפי צו של בית משפט.

 (ב) הוגשה הבקשה על ידי הזכאי כשלא נקבע
 בהתחייבות שרישום ההערה יוכל להיעשות לפי בקשתו,
 לא תירשם עסקה סותרת כאמור, אלא אם הודיע הרשם
 לזכאי על כך מראש ונתץ לו זמן סביר לפנות לבית

 המשפט.

 (ג) איסור הרישום לפי סעיף זה יחול למשך
את- ז ך בהתחייבות, ובאין תקופה כ כ  התקופה שנקבעה ל

 למשך שנה מרישום ההערה.״

 אולם התעורר ספק, אם חסינות זו של הערת אזהרה
 תעמוד גם לגבי עיקול שהוטל על המקרקעין או במקרה
 שבעל המקרקעין הוכרז כפושט רגל, סעיף 127 מדבר
-  על ״עסקה סותרת״, ועסקה - לפי הגדרת החוק העיקרי
 היא ״הקניית בעלות או זכות אחרת במקרקעין לפי רצון
. בפסק הדין של  המקנה״, כלומר פעולה מרצון בלבד
־י  בית המשפט העליון במשפט בוקר נ. חברה אננלו־יש־

^ , ה ״  ראלית לניהול ואחריות בע׳-מ(בר״ע70׳8ל1, פד״י כ
" ט פ ו ש  חלק שני, עמ׳ 121), הביע בית המשפט, מפייכב׳ ה

 מ,. לנדוי, את הדעה שענין זה ראוי לתשומת לבו של
 המחוקק.

 ההוראה המוצעת באה למלא אחרי המלצה זו וקובעת
 הוראה מפורשת, כי משנרשמה הערת אזהרה, לא תיפגע
 זכותו של הזכאי מחמת עיקול שהוטל על נכסי בעל

 המקרקעין או מחמת הכרזתו כפושט רגל או פירוקו.

 נראה כי מן הצדק הוא להרחיב את החסינות
ל ההערות שנרשמו  סע*1 2 הניתנת לפי סעיף 1 על כ

ג בטבת  מאז תחילתו של החוק העיקרי, כלומר מאז יום כ־
 תש״ל (1 בינואר 1970).

־ מ  חוק המקרקעין, תשכ״ט-1969, שם לו ל
 ס**י1 י טרה, בץ היתר, להבטיח שכל העסקאות

 במקרקעין יירשמו בפנקסי המקרקעין, ושהרישומים
ל האפשר וית כ  בפנקסים אלה יהיו תמיד מעודכנים כ
 אימו למציאות הכלכלית, כדי להבטיח אימון הציבור
 לרשום בפנקסים. מכאן הודאת סעיף 161 לחוק, כי
 מכאן ואילך לא יהיה תוקף אלא לזכויות שבחוק שנרשמו

 בפנקסי המקרקעין.

 מצד שני קבע החוק העיקרי, בסעיף 126 , את המוסד
 של ״הערת אזהרה״, היינו הערה בפנקס לגבי מקרקעין
 פלונים האומרת שניתנה התחייבות לעשות עסקה בהם.
 עם רישומה של הערה כזאת, לא ירשום הרשם שום עס
 קה הסותרת את האמור בהערה אלא בהסכמת הזכאי
: 127 ־  או לפי צו של בית המשפט. וזה לשון סעיפים 126 ו

ה ר ה ז ת א ר ע ה  ״

 126. הוכח להנחת דעתו של הרשם כי בעל מקרקעין,
 או בעל זכות במקרקעין, התחייב בכתב לעשות בהם
 עסקה, או להימנע מעשות בהם עסקה, ירשום הרשם, על
 פי בקשת מי שהתחייב או. מי שזכאי לפי ההתחייבות
; לענין זה אין נפקא מינה  (להלן - הזכאי), הערה על כך
 אם ההתחייבות היתה בהסכם, בהרשאה בלתי חוזרת
 או במסמך אחר, ואם היתה מפורשת או משתמעת, מוח

 לטת או מותנית.

ה ר ה ז ת א ר ע ה ד ל ו נ י נ ם ב ו ש י ר ר ו ס י  א

 127. (א) הוגשה הבקשה לרישום הערה לפי סעיף 126
 על ידי בעל המקרקעין או בעל הזכות בהם, או על ידי
־ י ה  הזכאי כשנקבע בהתחייבות שרישום ההערה יוכל ל

 1 ס״ח תשכ״ט, עמי 259; תשל׳׳א, עמ׳ 164.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה, חשל״ג-1971

 1. בפקודת הסטטיסטיקה, 1947 •י, אחרי סעיף 18 יבוא:
 ״סייגלסשיפים 18א. על אף האמור בסעיפים 17(2) ו־18 רשאי הסטטיסטיקן הממשלתי הוספתסעיף18א

 ל1>2)ו־8! למסור לפקיד רישום ראשי, שנתמנה על פי חוק מרשם האוכלוסין,

 תשכ״ה-1965 ידיעות על שמו, מספר זהותו ומענו של כל אדם שנתקבלו
 במיפקד; פרק ה׳ לחוק האמור יחול על ידיעות אלה.׳׳

י הסבר  דבר

 המרכזית לסטטיסטיקה כמוסד השומר על סודיות הנתו
 נים האינדיוידואליים הנמסרים לי. החוק המוצע בא להתיר
 לםטטיסטיקן הממשלתי למסור את הידיעות האמורות
 לפקיד רישום ראשי במרשם, שהוא הרשות המוסמכת,
 על פי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ׳׳ה-1965, לדרוש

 אותן מכלל תושבי המדינה,

י להסיר ספק, מוצע לקבוע כי דין ידיעות אלה,  כד
ן ידיעות אחרות שנרשמו במרשפ  לענין גילוץ במרשם, כדי

 לפי החוק האמור.

 וזה לשון הסעיפים האמורים:

ל רשות  ממשלתיות או מכל רשומות או תעודות של כ
־ י ר ב ד ל עדה דתית כמונדרת בסעיף 2 ל  מקומית או של כ
ל אדם המת  המלך במועצה, 1922 עד 1947, או של כ
ל יחיד, פירמה, איגוד או התאחדות לא תפור כ  ייחסות ל
ל אדם לזהות אותן כ  סמנה באותה צורה, שתאפשר ל
 ידיעות כמתייחסות ליחיד, פירמה, איגוד או התאחדות

 כל־שהם, אלא -
 (א) במקרה של ידיעות המתייחסות לפרט או
 לפירמה, בהסכמה בכתב של אותו פרט או של
 בל שותפי אותה פירמה, כפי שיחייב הענין, וכן

 (ב) במקרה של ידיעות המתייחסות לאיגוד או
 להתאחדות בלתי מאוגדת - לאחר שיעבירו
 המנהלים או הגוף המנהל האחר (ויהיה נודע
 בכל שם שהוא) של אותם איגוד או התאחדות
 בלתי מאוגדת, או - אם לא יהיה קיים גוף
 מנהל כזה - החברים לאותם איגוד או התאחדות
 בלתי־מאוגדת, החלטה המאשרת את פרסומן

 של אותן ידיעות.

 (3) שום רשומות, דינים וחשבונות, תעודות או ידי
 עות אחרות שנערכו או הושגו בדקה אל עריבת מפקד או
ל סטטיסטיקה אחרת שנאספה לצרכי פקודה זו,  אל כ
 לא יהיו כשרים להיות מובאים ולא יהיו משמשים כעדות
ל הליך אזרחי או פלילי, להוציא הליך פלילי כ  או ראיה ב

 על עבירה לפי פקודה זו.״

1 לפקודת הסטטיסטיקה, 1947, 8 ־  לפי סעיפים 17 ו
 אסור לסטטיםטיקן הממשלתי למסור לרשות אחרת
 כלשהי, לרבות פקידי מרשם האוכלוסין, ידיעות כלשהן
 שנתקבלו במהלך העבודה לפי הפקודה, וזאת אף אם
 רשויות אלה מוסמכות לדרוש אותן הידיעות מכל אדם.
 אץ ספק כי מסירת ידיעות למרשם האוכלוסין, בדבר
 שמות ומענים שנאספו אגב מיפקד אוכלוסין, יש בה כדי
 לשרת מטרות מינהליות רצויות, ובמיוחד את עדכץ
 פנקס הבוחרים לכנסת. מסירת ידיעות אלה למרשם
 רצויה גם לציבור הנפקדים ולא תפגום במעמד הלשכה

 ׳׳17. (1) הסטטיסטיקאי הממשלתי יגרום כי הסטטיס
 טיקה ופרטים אחרים, שנאספו בהמשך לפקודה זו, יצור
 פו ויסודרו בטבלאות, ויגרום כי אותם סטטיסטיקה ופ
 רטים, או נסחים או קטעים מהם, יפורסמו, יחד עם הע
ך ר ד ל אשר יורה, בין ב כ  רות עליהם או בלעדיהם, כ

ל ובץ במיוחד. ל  כ
 (2) שום דין וחשבון, סיכום של סטטיסטיקה או
 פרםום אחר לפי פקודה זו לא יכילו, בלא הסכמתו
 המוקדמת בכתב של האדם, או של בעליה - אותה שעה-
 של המפעל שביהם אליו נערכו דין וחשבון או תשובה
 לצרכי פקודה זו, שום פרט מן הפרטים הכלולים בכל
ל כ  דין וחשבון מסרים שיהיה מסודר באופן אשר יאפשר ל
ל פרטים שנתפרסמו כן, כפרטים המת  אדם לזהות כ

ל אדם או עסק מסויימים. כ  ייחסים ל
 18. (1) שום דין וחשבון של יחיד ושום חלק דין וחשבון
ל כ  של יחיד שנערכו לצרכי פקודה זו, ושום תשובה ל
 שאלה שנשאלה לצרכיה לא יפורסמו אלא כפי שמפורש
, בלא הסכמתו המוקדמת בכתב של האדם,  בזה להלן
 או של בעליה - אותה שעה - של המפעל שביחס אליה
ל אדם  נערכו הדין וחשבון או התשובה, ולא יורשה כ
 שאינו מועבד בביצוע של תפקיד לסי פקודה זו, לראות
רך תביעה לדין לפי ל דין וחשבון של יחיד, אלא לצו  כ

 פקודה זו.

 (2) שום ידיעות השואבות מכל רשומות או תעודות

 1 ע״ו־ 1947, תוס׳ 1, עמי 144.
 * ס׳״ח תשכ״ה, עמי 270.
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 המחיר 12 אגורות הודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירושלים


