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חוק רשות העתיקות )תיקון מס' 5(, התשע"ב—2012*

1, בהגדרה 1 תיקון סעיף 1 בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט—1989  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 
"השר" במקום "שר החינוך והתרבות" יבוא "שר התרבות והספורט"  

בסעיף 6)א( לחוק העיקרי — 2 תיקון סעיף 6

בפסקה )1( —  )1(

בפסקת משנה )א(, במקום "משרד החינוך והתרבות" יבוא "משרד התרבות  )א( 
והספורט";

בפסקת משנה )ב(, במקום "במשרד החינוך והתרבות" יבוא "במשרד התרבות  )ב( 
והספורט";

בפסקת משנה )ג(, במקום "מנהל מינהל כלכלה ותקציבים במשרד החינוך  )ג( 
והתרבות" יבוא "ראש אגף בכיר — תקציבים, תכנון ותכנית עבודה במשרד 

התרבות והספורט";

במקום פסקה )3( יבוא:  )2(

איש הסגל האקדמי הבכיר במוסד להשכלה גבוהה, בעל מומחיות בתחום   )3("
ההיסטוריה או הארכאולוגיה, שימנה השר לאחר התייעצות עם האקדמיה 

הלאומית הישראלית למדעים, והוא יהיה יושב ראש המועצה;" 

התרבות 3 תיקון סעיף 31 "שר  יבוא  והתרבות"  החינוך  "שר  במקום  העיקרי,  לחוק  31)ב(  בסעיף 
והספורט" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ת נ לב ר  ו מ י ל
שרת התרבות והספורט

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 36(, התשע"ב—2012*

בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז—1967  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 1, אחרי ההגדרה 1 תיקון סעיף 1
"תקנות סדר הדין" יבוא:

""פסק דין לפינוי מושכר" — פסק דין בתביעה לפינוי מושכר שחוק הגנת הדייר ]נוסח 
משולב[, התשל"ב—1972  2, אינו חל עליו "

בסעיף 6 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא: 2 תיקון סעיף 6

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )9 בינואר  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב   *
הממשלה — 615, מיום א' באב התשע"א )1 באוגוסט 2011(, עמ' 1562 

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ב, עמ' 24   1

ס"ח התשל"ב, עמ' 176   2

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )9 בינואר  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב   *
הממשלה — 623, מיום ג' בחשוון התשע"ב )31 באוקטובר 2011(, עמ' 46 

ס"ח התשמ"ט, עמ' 88; התשס"ה, עמ' 915   1
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")ג1( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, רשאי זוכה להגיש בקשה לביצוע פסק דין לפינוי 
מושכר לאחר שחלפו 15 ימים מיום מתן פסק הדין או מיום המצאתו של פסק דין 
לחייב כאמור באותו סעיף קטן, ובלבד שאם נקבע בפסק הדין מועד לביצועו — חלף 

אותו מועד "

בסעיף 7 לחוק העיקרי —3 תיקון סעיף 7

בסעיף קטן )א(, אחרי "20 ימים מיום המצאת האזהרה" יבוא "ואולם לעניין בקשה   )1(
לביצוע פסק דין לפינוי מושכר, רשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע תקופה אחרת, ובלבד 
שלא תפחת מ–20 ימים אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו ולעניין פינוי דירת מגורים, 

לא תפחת התקופה מ–10 ימים";

בסעיף קטן )א1(, הסיפה החל במילים "שר המשפטים" — תימחק;  )2(

אחרי סעיף קטן )א1( יבוא:  )3(

")א2( הוגשה בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר, תכלול האזהרה הודעה 
לחייב בשפה פשוטה וברורה, כי אם לא ימלא אחר פסק הדין בתוך התקופה 
כאמור בסעיף קטן )א(, תהיה למנהל לשכת ההוצאה לפועל סמכות להיכנס 
למקרקעין האמורים, לפנותם ולמסרם למי שזכאי לקבלם לפי פסק הדין, בהתאם 

להוראות סעיף 64 

)א3( שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות בדבר מידע נוסף על האמור בסעיפים 
קטנים )א1( ו–)א2(, שיש לכלול באזהרה ";

בסעיף קטן )ב(, האמור בו יסומן ")1(" ואחריו יבוא:  )4(

על אף הוראות פסקה )1(, המצאת אזהרה בבקשה לביצוע פסק דין לפינוי   )2("
מושכר תומצא לחייב וכן לצד שלישי המחזיק במקרקעין או בחלק מהם, בדואר 
רשום עם אישור מסירה או במסירתו על ידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל; היו 
המקרקעין נעולים או שלא היה אפשר להמציא את ההודעה כאמור ידביק מנהל 
לשכת ההוצאה לפועל את ההודעה על פתח המקרקעין או יקבע אותה עליהם 

ויערוך דין וחשבון על פעולתו "

בסעיף 64 לחוק העיקרי —4 תיקון סעיף 64

בסעיף קטן )א(, אחרי "לרבות סילוק יד," יבוא "ולא מילא החייב אחרי פסק הדין   )1(
בתוך התקופה שנקבעה באזהרה שהומצאה לפי סעיף 7)א(";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")א1( על אף הוראות סעיף קטן )א(, הומצאה אזהרה כאמור בסעיף 7)א2( לעניין 
פסק דין לפינוי מושכר, ולא מילא החייב אחר פסק הדין בתוך התקופה שנקבעה 
באזהרה, ייכנס מנהל לשכת ההוצאה לפועל למקרקעין האמורים, יפנה אותם 
וימסרם למי שזכאי לקבלם לפי פסק הדין, בתוך 14 ימים מתום התקופה שנקבעה 
באזהרה; רשם ההוצאה לפועל רשאי, לפי בקשת הזוכה, להאריך את תקופת 
הפינוי לפי פסקה זו, אף לאחר שהסתיימה, בתקופות נוספות שלא יעלו על 14 
ימים, כל אחת; הודעה על הארכת תקופת הפינוי כאמור תומצא לחייב וכן לצד 

שלישי המחזיק באותם מקרקעין או בחלק מהם בדרך הקבועה בסעיף 7)ב()1( 

")ג1( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, רשאי זוכה להגיש בקשה לביצוע פסק דין לפינוי 
מושכר לאחר שחלפו 15 ימים מיום מתן פסק הדין או מיום המצאתו של פסק דין 
לחייב כאמור באותו סעיף קטן, ובלבד שאם נקבע בפסק הדין מועד לביצועו — חלף 

אותו מועד "

תיקון סעיף 7בסעיף 7 לחוק העיקרי —3 

בסעיף קטן )א(, אחרי "20 ימים מיום המצאת האזהרה" יבוא "ואולם לעניין בקשה   )1(
לביצוע פסק דין לפינוי מושכר, רשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע תקופה אחרת, ובלבד 
שלא תפחת מ–20 ימים אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו ולעניין פינוי דירת מגורים, 

לא תפחת התקופה מ–10 ימים";

בסעיף קטן )א1(, הסיפה החל במילים "שר המשפטים" — תימחק;  )2(

אחרי סעיף קטן )א1( יבוא:  )3(

")א2( הוגשה בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר, תכלול האזהרה הודעה 
לחייב בשפה פשוטה וברורה, כי אם לא ימלא אחר פסק הדין בתוך התקופה 
כאמור בסעיף קטן )א(, תהיה למנהל לשכת ההוצאה לפועל סמכות להיכנס 
למקרקעין האמורים, לפנותם ולמסרם למי שזכאי לקבלם לפי פסק הדין, בהתאם 

להוראות סעיף 64 

)א3( שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות בדבר מידע נוסף על האמור בסעיפים 
קטנים )א1( ו–)א2(, שיש לכלול באזהרה ";

בסעיף קטן )ב(, האמור בו יסומן ")1(" ואחריו יבוא:  )4(

על אף הוראות פסקה )1(, המצאת אזהרה בבקשה לביצוע פסק דין לפינוי   )2("
מושכר תומצא לחייב וכן לצד שלישי המחזיק במקרקעין או בחלק מהם, בדואר 
רשום עם אישור מסירה או במסירתו על ידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל; היו 
המקרקעין נעולים או שלא היה אפשר להמציא את ההודעה כאמור ידביק מנהל 
לשכת ההוצאה לפועל את ההודעה על פתח המקרקעין או יקבע אותה עליהם 

ויערוך דין וחשבון על פעולתו "

תיקון סעיף 64בסעיף 64 לחוק העיקרי —4 

בסעיף קטן )א(, אחרי "לרבות סילוק יד," יבוא "ולא מילא החייב אחרי פסק הדין   )1(
בתוך התקופה שנקבעה באזהרה שהומצאה לפי סעיף 7)א(";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")א1( על אף הוראות סעיף קטן )א(, הומצאה אזהרה כאמור בסעיף 7)א2( לעניין 
פסק דין לפינוי מושכר, ולא מילא החייב אחר פסק הדין בתוך התקופה שנקבעה 
באזהרה, ייכנס מנהל לשכת ההוצאה לפועל למקרקעין האמורים, יפנה אותם 
וימסרם למי שזכאי לקבלם לפי פסק הדין, בתוך 14 ימים מתום התקופה שנקבעה 
באזהרה; רשם ההוצאה לפועל רשאי, לפי בקשת הזוכה, להאריך את תקופת 
הפינוי לפי פסקה זו, אף לאחר שהסתיימה, בתקופות נוספות שלא יעלו על 14 
ימים, כל אחת; הודעה על הארכת תקופת הפינוי כאמור תומצא לחייב וכן לצד 

שלישי המחזיק באותם מקרקעין או בחלק מהם בדרך הקבועה בסעיף 7)ב()1( 
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מנהל לשכת ההוצאה לפועל לא יבצע פינוי לפי הוראות סעיף קטן )א(  )א2( 
או )א1(, אלא אם כן הגיש הזוכה לרשם ההוצאה לפועל בקשה לביצוע הפינוי 
כאמור והרשם אישר את ביצוע הפינוי במועד שקבע לפי סעיף קטן )א( או במהלך 
התקופה כאמור בסעיף קטן )א1(, לפי העניין; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על 

בקשה להארכת תקופת הפינוי " 

בסעיף 88 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא: 5 תיקון סעיף 88

תקנות לפי חוק זה בעניין הנוגע לפינוי מושכר יותקנו באישור ועדת החוקה חוק  ")ד( 
ומשפט של הכנסת "

תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו )בסעיף זה — יום התחילה(, והוא יחול על 6 תחילה ותחולה
בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר שהוגשה ביום התחילה ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק שחרור על–תנאי ממאסר )תיקון מס' 12(, התשע"ב—2012*

בחוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א—2001  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 7 —1 תיקון סעיף 7

בסעיף קטן )א(, במקום הסיפה החל במילים "אם בשל חולניותו ימיו ספורים" יבוא   )1(
"בהתקיים אחד מאלה:

ימיו של האסיר ספורים, ובלבד שמצבו הרפואי האמור היה לכזה לאחר   )1(
שפסק הדין בעניינו היה לחלוט או שהמשך שהותו במאסר יסכן את חייו באופן 

ממשי, בשל חולניותו;

מצבו הרפואי של האסיר הוא כמפורט בפסקת משנה )א( או )ב(, ובלבד   )2(
שמצבו הרפואי האמור היה לכזה לאחר שפסק הדין בעניינו היה לחלוט:

האסיר זקוק באופן קבוע להנשמה באמצעי מלאכותי, בשל חוסר  )א( 
יכולת לנשום באופן עצמוני;

האסיר מחוסר הכרה באופן קבוע או נמצא במצב דמנציה מתקדמת,  )ב( 
שבשלהם הוא זקוק להשגחה רצופה במשך 24 שעות ביממה; לעניין זה, 
"דמנציה מתקדמת" — אי–התמצאות בזמן ובמקום באופן קבוע מפאת מצב 

גופני או בשל ירידה קוגנטיבית ";

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

הוועדה רשאית, בכל עת, לשחרר על–תנאי אסיר ממאסרו, שחרור ")ב(  )1(
)2(, לאחר ששקלה חוות דעת של רופא,  זמני לפרק זמן כאמור בפסקה 

ובלבד שהאסיר הוא אחד מאלה:

אסיר שמתקיים לגביו האמור בסעיף קטן )א()1(; )א( 

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )9 בינואר  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב   *
הממשלה — 594, מיום י"א בסיוון התשע"א )13 ביוני 2011(, עמ' 696 

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ב, עמ' 106   1
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