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חוק איסור עיקול דמי ליווי לעיוור ותגמולים אחרים (תיקוני חקיקה), 
התשע"ב—2012*

תיקון חוק ההוצאה 
לפועל - מס' 37

בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז—1967  1, בסעיף 50(א), אחרי פסקה (6) יבוא:1.

כספים המגיעים לחייב ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים כדמי ליווי לעיוור;   (7)"
הוראת פסקה זו תחול גם על כספים ששולמו באמצעות תאגיד בנקאי או באמצעות 
החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו—1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו 

חוק, במשך שלושים ימים מיום ששולמו."

תיקון פקודת 
העיריות - מס' 127 

בפקודת העיריות 2, במקום סעיף 313 יבוא: 2. 

"נכסים שאינם 
ניתנים לעיקול 

על עיקול לפי פקודה זו יחולו הוראות סעיפים 22 ו–50 לחוק 313.
ההוצאה לפועל, התשכ"ז—1967 3, בשינויים המחויבים."

תיקון חוק הנכים 
(תגמולים ושיקום) 

- מס' 26

בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט—1959 [נוסח משולב] 4, בסעיף 15, בסופו יבוא 3. 
"הוראת סעיף זה תחול גם על כספים ששולמו באמצעות תאגיד בנקאי או באמצעות 
החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו—1986 5, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו 

חוק, במשך שלושים ימים מיום ששולמו".

תיקון חוק משפחות 
חיילים שנספו 

במערכה (תגמולים 
ושיקום) - מס' 34

בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י—1950 6, בסעיף 31(א), 4. 
בסופו יבוא "הוראת סעיף קטן זה תחול גם על כספים ששולמו באמצעות תאגיד בנקאי 
או באמצעות החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו—1986 7, בנותנה שירותים לפי 

סעיף 88א לאותו חוק, במשך שלושים ימים מיום ששולמו".

תחילתו של חוק זה 60 ימים מיום פרסומו.5. תחילה

ישי הו  אלי
שר הפנים

ברק ד  אהו
שר הביטחון

נאמן יעקב 
שר המשפטים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן 
יושב ראש הכנסת

הו נתני ן  מי בני
ראש הממשלה

חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התשע"ב-2012*

בחוק זה —1.הגדרות

"משקה משכר" — כהגדרתו בסעיף 2(ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח—1968  1;

התקבל בכנסת ביום כ"ח בטבת התשע"ב (23 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 379, מיום כ"ג באדר ב' התשע"א (29 במרס 2011), עמ' 130.

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.  1

התקבל בכנסת ביום כ"ב בטבת התשע"ב (17 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 420, מיום כ"ד בחשוון התשע"ב (21 בנובמבר 2011), עמ' 34.

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ב, עמ' 112.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ב, עמ' 136.   2

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.  3

ס"ח התשי"ט עמ' 276; התשע"א, עמ' 13.  4

ס"ח התשמ"ו, עמ' 79.  5

ס"ח התש"י, עמ' 162; התשע"א, עמ' 992.  6

ס"ח התשמ"ו, עמ' 79.  7

ספר החוקים 2335, ו' בשבט התשע"ב, 30.1.2012


