
* תשכ"ג1963 ,(3 (מס' הרשמים פקודת לתיקון חוק
2 סעיף "רשם"תיקון של ההגדרה במקום , הפקודה)  (להלן 11936 הרשמים, לפקודת 2 בסעיף .1

יבוא:

לחוק 30 סעיף פי על רשם סגן או רשם להיות שנתמנה מי  ""רשם"
". תשי"ז21957 , המשפט בתי

6 סעיף תיקון לפקודה 6 בסעיף . 2

יבוא: (א) פסקה במקום (1)

צו  זה ולצורך , זמני עיקול צו לתת רשם רשאי "(א)
לבטל הרשם ורשאי ולשימורו, במעוקל השימוש לאיסור

כאמור?" צווים

יבוא: (ב) פסקה במקום (2)

בדיון תביעה לרבות בה, מתגונן אינו שנתבע בתביעה "(ב)
פסק ליתן הרשם רשאי להתגונן, רשות ניתנה לא שבה מקוצר
פסק לבטל הוא רשאי וכן נתבע אותו נגד אחד צד פי על דין
שמיעת ללא דין פסק לתת אין כי סבור הרשם היה כאמור; דין

המשפט. לבית התביעה את יעביר  עדות

שבהם בערעור, ובין ראשונה בערכאה בין במשפטים, (ב1)
רשאי מוסכם, נוסח לפי דין פסק למתן הדין בעלי מסכימים
כאמור דין פסק ליתן הרשם רשאי כן דין; פסק ליתן הרשם
סכום על הסכימו ולא ענין של לגופו הדין בעלי הסכימו אם
באותן ישא הדין מבעלי מי שהוסכם ובלבד המשפט, הוצאות
ההוצאות את הדין בפסק ויקבע ישום והרשם הוצאות,

". האמורות

הסוגים מן בבקשות ויעיין הוראות יתן "הרושם במקום כרישה, , (ה) בפסקה (3)
דלקמן"; לענינים המתייחסות בבקשות ולהחליט לדון הרשם "רשאי יבוא דלקמן"

יבוא: (2) (ה) פסקה בסוף (4)
."; מחן והפטור אגרות של תשלומן "ודחיית

6א סעיף יבוא:הוספת לפקודה 6 סעיף אחרי .3
"סמכויות

לרשמים שהוענקו
בתקנות

דין שבסדרי דבר כל לעשות רשם רשאי 6 בסעיף לאמור בנוסף 6א.
". לעשותו בתקנות שהוסמך לפועל, הוצאה בהליכי לרבות ונוהג,

7 סעיף יבוא:החלפת לפקודה 7 סעיף במקום . 4
ישמשו "הרשמים

בסמכויות
המשפט בית

דין כפסק כמוהם רשם של אחרת והחלטה דין פסק ,8 לסעיף בכפוף .7
". רשם משמש הוא שבו המשפט בית של אחרת כהחלטה או
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יבוא: לפקודה 8 סעיף במקום , 58 סעיף החלפת

על "ערעורים
הרשמים ו(ב1)/החלטות (ב) פסקאות 6 סעיף לפי רשם ידי על שניתן דין פסק (א) .8

הוא שבו המשפט בית ידי על שניתן דין פסק כדין ערעור, לענין דינו,
רשם. משמש

שבו המשפט בית לפני לערעור ניתנת רשם של אחרת החלטה (ב)

אחד. בשופט בו לדון המשפט בית ורשאי רשם, משמש הוא
קטן סעיף לפי בערעור שניתנה שלום משפט בית של החלטה (ג)
כך על רשות נתקבלה אם המחוזי/ המשפט בית לפני לערעור ניתנת (ב)

משופטיו. אחד או המחוזי המשפט בית מאת או השלום משפט בית מאת

לערעור ניתנת בערעור שניתנה מחוזי משפט בית של החלטה (ד)

או ההחלטה, בגוף כך על רשות נתקבלה אם , העליון המשפט בית לפני
העליון המשפט בית של אחר שופט או העליון המשפט בית נשיא מאת

". העליון המשפט בית מאת או לכך, קבע שנשיאו

יבוא: לפקודה 12 סעיף במקום . 612 סעיף החלפת
בעניני "סמכויות

רגל פשיטת
שיפוט לו שיש משפט בית של רשם רשאי רגל, פשיטת בעניני .12

3 הרגל,1936 פשיטת לפקודת 88 בסעיף כאמור

לקבלת צו לתת רגל, בפשיטת חייב של בקשתו לפי (1)
רגל; כפושט החייב את ולהכריז נכסים

פשיטת לפקודת ו25 15 הסעיפים לפי חקירות לנהל (2)
". סעיפים אותם להוראות בהתאם צווים ולתת ,1936 הרגל,

יבוא: לפקודה 13 סעיף במקום . 713 סעיף החלפת

יבוא "הרשם
המזכיר במקום

הראשי

המשפט בית של הראשי למזכיר תפקידים או סמכויות שניתנו מקום .13
". הרשם בהם ישמש שלום, משפט בית של או מחוזי משפט בית של העליון,

או העליון המשפט בית "נשיא יבוא המשפט" בית "נשיא במקום לפקודה, 14 בסעיף .8

ראשי, שלום שופט או המחוזי המשפט בית של תורן נשיא או נשיא הקבוע, מקומו נ?מלא
העניך. לפי הכל

14 סעיף תיקון

סופית". תהיה "והחלטתו הסיפה תימחק לפקודה 17 בסעיף . 917 סעיף תיקון

יבוא: לפקודה 19 סעיף אחרי . 19א10 סעיף הוספת

ותקנות תקנות"ביצוע להתקין רשאי והוא זו פקודה ביצוע על ממונה המשפטים שר 19א.
". פיה על לערעורים דין סדרי תקנות לרבות לביצועה,

או העליון המשפט בית של לרשם עוזר או ראשי רשם סגן ראשי, כרשם שמשמש מי . 11

תחילתו לפני שנעשה מינוי פי על מחוזי, משפט בית של לרשם עוזר או רשם, סגן כרשם,
הפקודה. לענין כרשם יראוהו תשי"ז1957, המשפט, בתי חוק של

מעבר הוראת

תחילתו לפני שנעשתה פיו על והתקנות זה חוק לפי רשם של שבסמכותו פעולה כל .12

כדין. נעשתה כאילו אותה רואים לפיו, כדין ושהיא זה חוק של

תוקף מתן
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סעיף95 תיקון
לפקודת

הטוהר בתי

4 הסוהר'1946 בתי לפקודת בסעיף95 .13
סידור "פקיד או שהוא'/ כל סידור "פקיד סידור"' "פקיד בו שנאמר מקום כל (1)

רשם"; "או אחריו יבוא שהם" כל

יבוא: בסופו' '(5) קטן בסעיף (2)
הרשמים.1936". בפקודת לו הנודעת המשמעות "רשם" "ולביטוי

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

אשכול לוי
הממשלה ראש

יוסף דב
המשפטים שר


