(ד) הוריו של קטין רשאים ,באישור בית המשפט ,לשנות את
שם משפחתו ,ובלבד שניתנה לו  -אם הוא מסוגל לחוות את
דעתו  -הזדמנות להביע את עמדתו ,רצונו ורגשותיו בעניין
וניתן להם משקל ראוי בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו".
תיקון סעיף 14

.3

הוספת סעיף 5ב

.1

תקנות ראשונות

.2

בסעיף  14לחוק העיקרי ,במקום "פסול–דין" יבוא "חסוי" ובמקום "של החסוי" יבוא
"ובלבד שניתנה לו  -אם הוא מסוגל לחוות את דעתו  -הזדמנות להביע את עמדתו,
רצונו ורגשותיו בעניין וניתן להם משקל ראוי בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו של הקטין
או במידת הבנתו של החסוי ,לפי העניין".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה

גדעון סער
שר הפנים

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

חוק המכר (דירות) (תיקון מס'  ,)8התשע"ד*2014-
בחוק המכר (דירות) ,התשל"ג1973-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,אחרי סעיף 5א יבוא:
"שיעור מרבי של
ריבית פיגורים

5ב.

(א) נקבע בחוזה המכר כי איחור בתשלום יזכה את המוכר
בריבית פיגורים ,לא יעלה שיעור הריבית על השיעור שקבע
השר ,בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה
של הכנסת; בסעיף זה" ,ריבית פיגורים"  -לרבות כל סכום
שהקונה נדרש לשלם בשל תשלום שלא שולם במועד שנקבע
בחוזה המכר.
(ב) החובה לשלם ריבית פיגורים תחול מהיום שבו חלף
המועד לתשלום שנקבע בחוזה המכר ,ובלבד שחלפו שבעה
ימים מהיום האמור".

תקנות ראשונות לפי סעיף 5ב לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,יובאו לאישור
ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה

*
1

746

אורי אריאל
שר הבינוי והשיכון

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"ד ( 30ביולי  ;)2014הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,547מיום כ"ו באייר התשע"ד ( 26במאי  ,)2014עמ' .90ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;196התשע"ד ,עמ' .335

ספר החוקים  ,2468י"א באב התשע"ד7.8.2014 ,

