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חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, 
התשע"ט-2018*

מטרתושלחוקזהלהגןעלשלומםשלפעוטותהשוהיםבמעוןיוםלפעוטותמפניפגיעה1רמטרה
בהםבאמצעותהתקנתמצלמות,תוךשמירה,ככלהאפשר,עלכבודםופרטיותםשל

הפעוטות,שלהעובדיםבמעוןושלכלאדםאחרהנמצאבמעוןר

בחוקזה-2רהגדרות

"הוועדה"-ועדהמוועדותהכנסתשחוקזההואבתחוםעניינייהשקבעהועדתהכנסת
והודיעהעלכךלכנסת;

"הורה"-לרבותאפוטרופוסשלהפעוט,ולמעטאפוטרופוסלעניינירכושבלבד;

"חוקמעונותיוםשיקומיים"-חוקמעונותיוםשיקומיים,התש"ס-12000;

לפעוטות, יום מעונות על הפיקוח חוק - לפעוטות" יום מעונות על הפיקוח "חוק
התשע"ט-22018;

"חינוךוטיפול","הממונה"ו"פעוט"-כהגדרתםבחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות;

"מעוןיוםלפעוטות"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,וכןמעוןיום
שיקומי;

"מעוןיוםשיקומי"-כהגדרתובחוקמעונותיוםשיקומיים;

"מפקחלפיחוקמעונותיוםשיקומיים"-מפקחשמונהלפיסעיף8לחוקמעונותיום
שיקומיים;

"מפקחלפיחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות"-מפקחשהוסמךלפיסעיף28)ב(
)1(ו–)2(לחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות;

"השר"-שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםר

חובתהתקנת
מצלמות

מפעילמעוןיוםלפעוטותאחראילהתקנתמצלמותשיתעדואתהנעשהבמעון3ר )א(
יוםלפעוטות,בכלהשעותשבהןפעוטותשוהיםבמעון,בהקלטתוידיאובלאקולר

המצלמותיתעדואתכלהנעשהבכיתותהמעון,בחצרובכלשארהמקומותשבהם )ב(
ניתןחינוךוטיפוללפעוטותבמעוןהיוםלפעוטות,למעטחדרירחצהושירותיםר

חובתיידועבדבר
הפעלתמצלמות

בכניסהלמעוןיוםלפעוטותובכלאזורבמעוןשמופעלותבומצלמות,יוצבבמקום4ר )א(
בולטשלטברורוקריא,המודיעעלהפעלתמצלמותבמעוןר

השלטכאמורבסעיףקטן)א(יהיהבסמלובמילים,בשפההעברית,ובמידתהצורך )ב(
-בשפהנוספתהמובנתלרובהוריהפעוטותוהעובדיםבמעוןהיוםלפעוטותר

מנהלמעוןיוםלפעוטותיידעאתכלעובדיהמעוןוכלמועמדלעבודהבמעון, )ג(
לפניתחילתעבודתו,בכתבובעלפה,בשפההמובנתלו,עלהפעלתמצלמותבמעון,
מטרתהפעלתן,מיקומן,אזוריהצילוםוכןלגביהוראותסעיף7בענייןצפייהושימוש

בצילומיםר

מנהלמעוןיוםלפעוטותיביאלידיעתםשלהוריהפעוטותבמעון,בהודעהבכתב )ד(
שתימסרלכלהורהותוצגבמקוםבולטבמעון,אתדברהפעלתהמצלמותבמעוןואת

זכותםלהתנגדלהפעלתמצלמותכאמורבסעיף11)3(ר

התקבלבכנסתביוםט"זבטבתהתשע"ט)24בדצמבר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הכנסת-815,מיוםי"אבכסלוהתשע"ט)19בנובמבר2018(,עמ'26ר

ס"חהתש"ס,עמ'169ר 1

ס"חהתשע"ט,עמ'14ר 2
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אופןהתקנת
המצלמות

והפעלתן

זוויות5ר המצלמותיותקנוויופעלובמעוןיוםלפעוטותבאופןשמספרן,מיקומן, )א(
הצילוםשלהן,בחירתהאמצעיםהטכנולוגייםלצילום,זמניהצילוםוטיבהצילום
ואיכותו,יאפשרותיעודכאמורבסעיף3ואתהשימושבצילומיםכאמורבסעיף7,תוך
שמירהככלהאפשרעלכבודםועלפרטיותםשלהפעוטות,שלעובדיהמעוןושלכל

אדםאחרהנמצאבמעוןר

המצלמותיוצבובאופןגלויולאיוסתרור )ב(

מפעילמעוןיוםלפעוטותישמוראתהצילומיםלפיחוקזהל־30ימיםממועד6רשמירתהצילומים )א(
הצילום,אלאאםכןנקבעהבתקנותלפיסעיף10)ב()4(תקופהארוכהיותר,ובתום

התקופההאמורהיימחקוהצילומיםאוטומטיתר

מפעילמעוןיוםלפעוטותינקוטאמצעיםסביריםכדילמנועגישהשאינהמותרת )ב(
לצילומים,ובכללזהמניעתחיבורשלהמצלמותוכלמחשבאוהתקןשעלגביונשמרים

הצילומיםלרשתתקשורתר

צפייהושימוש
בצילומים

לאיצפהאדםבצילומיםלפיחוקזה,לאיעתיקם,לאיעבירםלאחרולאיעשה7ר )א(
בהםאובמידעשהתגלהלומהםכלשימוש,אלאלפיצושלביתמשפטר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

משטרתישראלורשויותהתביעהרשאיותלהשתמשבצילומיםלשםמניעת )1(
ביצועעבירה,חקירתעבירהאולשםניהולהליךפליליבלבד,בכפוףלהוראות

כלדין;

או מהצילומיםלממונה לה שהתגלה מידע על תדווח ישראל משטרת )2(
למפקחלפיחוקמעונותיוםשיקומיים,לפיהעניין,כדילמנועפגיעהבשלומם
הגופניאוהנפשישלפעוטותהשוהיםבמעוןיוםלפעוטות,וכןלעובדסוציאלי
לפיחוקהנוער)טיפולוהשגחה(,התש"ך-31960,לשםמילויתפקידולפיהחוק
האמור,והכולאםאיןבכךכדילהביאלידישיבושהליכיחקירהאומשפט;קיבל
ממונהאומפקחלפיחוקמעונותיוםשיקומייםמידעכאמור,יודיעעלכךלמנהל

המעון;

הממונה,מפקחלפיחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטותומפקחלפיחוק )3(
מעונותיוםשיקומייםרשאיםלהשתמשבצילומים,במקרהשלחשדלפגיעה
בשלומםהגופניאוהנפשישלפעוטותבמעוןיוםלפעוטות,לשםמניעתפגיעה

בשלומםהגופניאוהנפשישלהפעוטותהשוהיםבמעוןבלבד;

משטרתישראלתאפשרלהורהשלפעוטלצפותבצילומיםשבהםמתועדת )4(
פגיעהבאותופעוט,ככלשאיןבכךכדילהביאלידישיבושהליכיחקירהאו

משפטר

שמירתדינים
ושימושמותר

במצלמות

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמחובתדיווחלפיסעיף368דלחוקהעונשין,8ר )א(
התשל"ז-41977ר

איןבהוראותחוקזהכדילמנועצילוםבמעוןיוםלפעוטותושימושבצילומים- )ב(

למטרותשונותלרבותחינוךוהדרכה,ובלבדשלאייעשהשימושבמצלמות )1(
שמותקנותבמעון;

בשעותשבהןפעוטותאינםשוהיםבמעוןר )2(

זוויות5ר המצלמותיותקנוויופעלובמעוןיוםלפעוטותבאופןשמספרן,מיקומן, )א(
הצילוםשלהן,בחירתהאמצעיםהטכנולוגייםלצילום,זמניהצילוםוטיבהצילום
ואיכותו,יאפשרותיעודכאמורבסעיף3ואתהשימושבצילומיםכאמורבסעיף7,תוך
שמירהככלהאפשרעלכבודםועלפרטיותםשלהפעוטות,שלעובדיהמעוןושלכל

אדםאחרהנמצאבמעוןר

אופןהתקנת
המצלמות

והפעלתן

המצלמותיוצבובאופןגלויולאיוסתרור )ב(

מפעילמעוןיוםלפעוטותישמוראתהצילומיםלפיחוקזהל־30ימיםממועד6ר )א(
הצילום,אלאאםכןנקבעהבתקנותלפיסעיף10)ב()4(תקופהארוכהיותר,ובתום

התקופההאמורהיימחקוהצילומיםאוטומטיתר

שמירתהצילומים

מפעילמעוןיוםלפעוטותינקוטאמצעיםסביריםכדילמנועגישהשאינהמותרת )ב(
לצילומים,ובכללזהמניעתחיבורשלהמצלמותוכלמחשבאוהתקןשעלגביונשמרים

הצילומיםלרשתתקשורתר

לאיצפהאדםבצילומיםלפיחוקזה,לאיעתיקם,לאיעבירםלאחרולאיעשה7ר )א(
בהםאובמידעשהתגלהלומהםכלשימוש,אלאלפיצושלביתמשפטר

צפייהושימוש
בצילומים

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

משטרתישראלורשויותהתביעהרשאיותלהשתמשבצילומיםלשםמניעת )1(
ביצועעבירה,חקירתעבירהאולשםניהולהליךפליליבלבד,בכפוףלהוראות

כלדין;

או מהצילומיםלממונה לה שהתגלה מידע על תדווח ישראל משטרת )2(
למפקחלפיחוקמעונותיוםשיקומיים,לפיהעניין,כדילמנועפגיעהבשלומם
הגופניאוהנפשישלפעוטותהשוהיםבמעוןיוםלפעוטות,וכןלעובדסוציאלי
לפיחוקהנוער)טיפולוהשגחה(,התש"ך-31960,לשםמילויתפקידולפיהחוק
האמור,והכולאםאיןבכךכדילהביאלידישיבושהליכיחקירהאומשפט;קיבל
ממונהאומפקחלפיחוקמעונותיוםשיקומייםמידעכאמור,יודיעעלכךלמנהל

המעון;

הממונה,מפקחלפיחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטותומפקחלפיחוק )3(
מעונותיוםשיקומייםרשאיםלהשתמשבצילומים,במקרהשלחשדלפגיעה
בשלומםהגופניאוהנפשישלפעוטותבמעוןיוםלפעוטות,לשםמניעתפגיעה

בשלומםהגופניאוהנפשישלהפעוטותהשוהיםבמעוןבלבד;

משטרתישראלתאפשרלהורהשלפעוטלצפותבצילומיםשבהםמתועדת )4(
פגיעהבאותופעוט,ככלשאיןבכךכדילהביאלידישיבושהליכיחקירהאו

משפטר

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמחובתדיווחלפיסעיף368דלחוקהעונשין,8ר )א(
התשל"ז-41977ר

שמירתדינים
ושימושמותר

במצלמות

איןבהוראותחוקזהכדילמנועצילוםבמעוןיוםלפעוטותושימושבצילומים- )ב(

למטרותשונותלרבותחינוךוהדרכה,ובלבדשלאייעשהשימושבמצלמות )1(
שמותקנותבמעון;

בשעותשבהןפעוטותאינםשוהיםבמעוןר )2(

ס"חהתש"ך,עמ'52ר 3

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 4

ספרהחוקים2767,י"טבטבתהתשע"ט,2018ר12ר27
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אדםהמעתיקצילומים,מעביראותםלאחראועושהבהםאובמידעשהתגלהלומהם9רעונשין
שימוש,בניגודלהוראותסעיף7,דינו-מאסרשישהחודשיםר

השרממונהעלביצועושלחוקזה,והוארשאי,באישורהוועדה,להתקיןתקנות10רביצועותקנות )א(
בכלענייןהנוגעלביצועור

שרהמשפטים,בהסכמתהשרובהתייעצותעםהשרלביטחוןהפנים,ובאישור )ב(
הוועדה,רשאילהתקיןתקנותבענייניםאלה:

אופןהתקנתמצלמותבמעונותיוםלפעוטותוהפעלתן; )1(

פגיעה המצמצמות בטכנולוגיות שימוש וכן שיותקנו, המצלמות סוג )2(
בפרטיות,לרבותהוראותמעברלגבימצלמותשהיומותקנותבמעוןיוםלפעוטות

במועדשבוחלהחובתהתקנתן;

הוראותלענייןשמירתהצילומיםואבטחתם; )3(

התקופהשבהיישמרוהצילומים,שלאתעלהעל90ימיםולאתפחתמ־30 )4(
ימיםר

הוראותחוקזהלאיחולועלאלה:11רסייגיםלתחולה

מעוןיוםלפעוטותהפועלבמקוםהמשמשגםלמגורים; )1(

מעוןיוםלפעוטותשחוקפיקוחעלמעונותיוםלפעוטותלאחלעליובשלהוראות )2(
סעיף61לחוקהאמור,למעטמעוןיוםשיקומי;

מעוןיוםלפעוטותש־70%מהוריהפעוטותהשוהיםבוהתנגדובכתבלהפעלת )3(
מצלמותבמעוןבהתאםלהוראותחוקזהר

תיקוןחוקהפיקוח
עלמעונותיום

לפעוטות

בחוקהפיקוחעלמעונותיוםלפעוטות,התשע"ט-12-52018ר

בסעיף6)א(,אחריפסקה)8(יבוא: )1(

מבקשרישיוןההפעלההוכיח,להנחתדעתושלהממונה,כיהואממלא )9("
אחרהוראותחוקהתקנתמצלמותלשםהגנהעלפעוטותבמעונותיוםלפעוטות,

התשע"ט-2018ר";

בסעיף21- )2(

בסעיףקטן)א(,ברישה,המילים"אומישהוסמךמטעמו"-יימחקו; )א(

בכלמקום,במקום"הממונה"יבוא"השר"ובמקום"לממונה"יבוא"לשר"; )ב(

בסעיף24,בכלמקום,במקום"הממונה"יבוא"השר"; )3(

בסעיף74,במקום"התש"ף"יבוא"התשע"ט"ר )4(

תיקוןחוקמעונות
יוםשיקומיים-

מס'7

בחוקמעונותיוםשיקומיים,התש"ס-62000,בסעיף7)ב(,אחרי"שלפיחוקזה"יבוא"לפי13ר
חוקהתקנתמצלמותלשםהגנהעלפעוטותבמעונותיוםלפעוטות,התשע"ט-2018"ר

תחילתושלחוקזהביוםא'באלולהתשע"ט)1בספטמבר2019()להלן-יום14רתחילהותחולה )א(
התחילה(,ואולםתחילתםשלסעיפים12,9)1(ו־13ביוםי"בבאלולהתש"ף)1בספטמבר

2020()להלן-תוםתקופתהביניים(ר

ס"חהתשע"ט,עמ'14ר 5

ס"חהתש"ס,עמ'169;התשע"ט,עמ'34ר 6
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

יום מעונות לעניין הביניים, תקופת תום עד התחילה שמיום בתקופה )1(
לפעוטותשביוםפרסומושלחוקזהלאהיומותקנותבהםמצלמות,יחולוהוראות
חוקזההחלבמועדשבויותקנומצלמותבתוךמעוןהיוםלפעוטות,ואולםלא

תחוללגביהםחובהלהתקיןמצלמותאולהפעילן;

לענייןמעונותיוםלפעוטותשביוםפרסומושלחוקזההיומותקנותבהם )2(
מצלמות-יחולוהוראותחוקזהמתוםתקופתהבינייםואילך;

בתקופהשמיוםהתחילהעדתוםתקופתהבינייםיהיומשטרתישראל )3(
ורשויותהתביעהרשאיותלעשותשימושבצילומיםלפיחוקזהאובמידע

שהתגלהמהם,בהתאםלסמכויותיהןעלפיכלדין,עלאףהאמורבסעיף7ר

סיועכספי
להתקנתמצלמות

במעונותיום
לפעוטות

עדיוםהתחילהייתןהמנהלהכללישלמשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים15ר
הוראותלענייןסיועכספילמעונותיוםלפעוטותלשםהתקנתמצלמותלפיהוראות

חוקזה;ההוראותיינתנובהסכמתהממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצרר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ץ כ  ם י י ח
שרהעבודההרווחה

והשירותיםהחברתיים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

יום מעונות לעניין הביניים, תקופת תום עד התחילה שמיום בתקופה )1(
לפעוטותשביוםפרסומושלחוקזהלאהיומותקנותבהםמצלמות,יחולוהוראות
חוקזההחלבמועדשבויותקנומצלמותבתוךמעוןהיוםלפעוטות,ואולםלא

תחוללגביהםחובהלהתקיןמצלמותאולהפעילן;

לענייןמעונותיוםלפעוטותשביוםפרסומושלחוקזההיומותקנותבהם )2(
מצלמות-יחולוהוראותחוקזהמתוםתקופתהבינייםואילך;

בתקופהשמיוםהתחילהעדתוםתקופתהבינייםיהיומשטרתישראל )3(
ורשויותהתביעהרשאיותלעשותשימושבצילומיםלפיחוקזהאובמידע

שהתגלהמהם,בהתאםלסמכויותיהןעלפיכלדין,עלאףהאמורבסעיף7ר

עדיוםהתחילהייתןהמנהלהכללישלמשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים15ר
הוראותלענייןסיועכספילמעונותיוםלפעוטותלשםהתקנתמצלמותלפיהוראות

חוקזה;ההוראותיינתנובהסכמתהממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצרר

סיועכספי
להתקנתמצלמות

במעונותיום
לפעוטות

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ץ כ  ם י י ח
שרהעבודההרווחה

והשירותיםהחברתיים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' 30(, התשע"ט-2018*

בחוקהבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-11981)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף9ב,1רתיקוןסעיף9ב
בהגדרה"הסכםהלוואהלדיור",במקום"שנחתם"יבוא"שנכרת"ר

בסעיף9ולחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"שנחתם"יבוא"שנכרת"ר2רתיקוןסעיף9ו

אחריסעיף9חלחוקהעיקרייבוא:3רהוספתסעיף9ח1

"דחייתמועד
הפירעוןהחודשי

שלהלוואהלדיור
בנסיבותמיוחדות

טרםכריתתהסכםהלוואהלדיורלשםרכישתדירה9ח1ר )א(
יחידהכהגדרתהבסעיף9א1)ד(,יודיעתאגידבנקאיללקוח
כיבאפשרותולכלולבהסכםההלוואההוראותשלפיהןיוכל
הלקוחלדחותאתמועדיהפירעוןהחודשישלההלוואה,
אםיבקש,בתנאיםשיקבעהתאגידהבנקאיובכפוףלהוראות

אלה:

אחד התקיים ההלוואה הסכם כריתת לאחר )1(
מאלה,והוצגלתאגידהבנקאימסמךהמעידעלכך:

שקדמה בשנה עבודתו את סיים הלקוח )א(
לבקשתולדחותאתמועדיהפירעוןהחודשישל

ההלוואה,ומאזהואאינועובד;

הלקוחחלהאונפצעועקבכךהואאינו )ב(
כשירלעבודתקופהרצופההעולהעלשלושה

חודשים;

הלקוחהילדה,טרםחלפושישהחודשים )ג(
מיוםהלידהוהיאאינהעובדת;

לקוחרשאילדחותמועדיפירעוןלפיסעיףזה )2(
חודשים, שלושה על תעלה שלא שיבקש, לתקופה
לאיותרמפעםאחתב־12חודשיםרצופיםולאיותר

משלושפעמיםבמשךתקופתההלוואהלדיורר

בלילגרועמהוראותכלדין,טרםכריתתהסכםההלוואה )ב(
בדבר בכתב הסבר ללקוח הבנקאי התאגיד ימסור לדיור,
התנאיםלדחייתמועדהפירעוןהחודשישלההלוואהלפי
סעיףזה;בהסברכאמוריפורטו,ביןהשאר,העלויותהכרוכות
האפשרות בדבר הוראות בהסכם לכלול הלקוח בבחירת
כאמור ההלוואה של החודשי הפירעון מועד את לדחות
בסעיףקטן)א(וכןהעלויותהכרוכותבמימושאותהאפשרותר

דחייתמועדהפירעוןהחודשישלהלוואהלדיורלפי )ג(
הסכם לפי ללקוח העומדות בזכויות תפגע לא זה סעיף
ההלוואהאולפיכלדין,ובכללזהבזכויותיולדיורחלוףאו
בזכותולפנותלוועדההמיוחדתלפיהוראותסעיף5אלחוק

הלוואותלדיור,התשנ"ב-1992ר

איןלהתנותעלהוראותסעיףזהאלאלטובתהלקוחר" )ד(

התקבלבכנסתביוםט"זבטבתהתשע"ט)24בדצמבר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הכנסת-786,מיוםכ"חבסיווןהתשע"ח)11ביוני2018(,עמ'186ר

ס"חהתשמ"א,עמ'258;התשע"ח,עמ'879ר 1
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תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)ביטוח(-
מס'40

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-21981,אחריסעיף59איבוא:4ר

"דחייתמועד
הפירעוןהחודשי

שלהלוואהלדיור
בנסיבותמיוחדות

ללקוח,59א1ר יודיע לדיור, הלוואה ללקוח הנותן מבטח )א(
טרםכריתתהסכםההלוואה,כיבאפשרותולכלולבהסכם
ההלוואההוראותשלפיהןיוכלהלקוחלדחותאתמועדי
הפירעוןהחודשישלההלוואה,אםיבקש,בתנאיםשיקבע

המבטחובכפוףלהוראותאלה:

אחד התקיים ההלוואה הסכם כריתת לאחר )1(
מאלה,והוצגלמבטחמסמךהמעידעלכך:

שקדמה בשנה עבודתו את סיים הלקוח )א(
לבקשתולדחותאתמועדיהפירעוןהחודשישל

ההלוואה,ומאזהואאינועובד;

הלקוחחלהאונפצעועקבכךהואאינו )ב(
כשירלעבודתקופהרצופההעולהעלשלושה

חודשים;

הלקוחהילדה,טרםחלפושישהחודשים )ג(
מיוםהלידהוהיאאינהעובדת;

לקוחרשאילדחותמועדיפירעוןלפיסעיףזה )2(
חודשים, שלושה על תעלה שלא שיבקש, לתקופה
לאיותרמפעםאחתב־12חודשיםרצופיםולאיותר

משלושפעמיםבמשךתקופתההלוואהלדיורר

בלילגרועמהוראותכלדין,טרםכריתתהסכםההלוואה )ב(
התנאים בדבר בכתב הסבר ללקוח המבטח ימסור לדיור,
לדחייתמועדהפירעוןהחודשישלההלוואהלפיסעיףזה;
בהסברכאמוריפורטו,ביןהשאר,העלויותהכרוכותבבחירת
הלקוחלכלולבהסכםהוראותבדברהאפשרותלדחותאת
מועדהפירעוןהחודשישלההלוואהכאמורבסעיףקטן)א(

וכןהעלויותהכרוכותבמימושאותהאפשרותר

דחייתמועדהפירעוןהחודשישלהלוואהלדיורלפי )ג(
הסכם לפי ללקוח העומדות בזכויות תפגע לא זה סעיף
ההלוואהאולפיכלדין,ובכללזהבזכויותיולדיורחלוףאו
בזכותולפנותלוועדההמיוחדתלפיהוראותסעיף5אלחוק

הלוואותלדיור,התשנ"ב-1992ר

איןלהתנותעלהוראותסעיףזהאלאלטובתהלקוחר )ד(

רכישת לשם הלוואה - לדיור" "הלוואה זה, בסעיף )ה(
דירהיחידהכהגדרתהבסעיף9א1)ד(לחוקהבנקאות)שירות

ללקוח(,התשמ"א-1981ר"

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)קופות
גמל(-מס'24

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-32005,אחריסעיף57יבוא:5ר

תיקוןחוקהפיקוחבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-21981,אחריסעיף59איבוא:4ר
עלשירותים

פיננסיים)ביטוח(-
מס'40

"דחייתמועד
הפירעוןהחודשי

שלהלוואהלדיור
בנסיבותמיוחדות

ללקוח,59א1ר יודיע לדיור, הלוואה ללקוח הנותן מבטח )א(
טרםכריתתהסכםההלוואה,כיבאפשרותולכלולבהסכם
ההלוואההוראותשלפיהןיוכלהלקוחלדחותאתמועדי
הפירעוןהחודשישלההלוואה,אםיבקש,בתנאיםשיקבע

המבטחובכפוףלהוראותאלה:

אחד התקיים ההלוואה הסכם כריתת לאחר )1(
מאלה,והוצגלמבטחמסמךהמעידעלכך:

שקדמה בשנה עבודתו את סיים הלקוח )א(
לבקשתולדחותאתמועדיהפירעוןהחודשישל

ההלוואה,ומאזהואאינועובד;

הלקוחחלהאונפצעועקבכךהואאינו )ב(
כשירלעבודתקופהרצופההעולהעלשלושה

חודשים;

הלקוחהילדה,טרםחלפושישהחודשים )ג(
מיוםהלידהוהיאאינהעובדת;

לקוחרשאילדחותמועדיפירעוןלפיסעיףזה )2(
חודשים, שלושה על תעלה שלא שיבקש, לתקופה
לאיותרמפעםאחתב־12חודשיםרצופיםולאיותר

משלושפעמיםבמשךתקופתההלוואהלדיורר

בלילגרועמהוראותכלדין,טרםכריתתהסכםההלוואה )ב(
התנאים בדבר בכתב הסבר ללקוח המבטח ימסור לדיור,
לדחייתמועדהפירעוןהחודשישלההלוואהלפיסעיףזה;
בהסברכאמוריפורטו,ביןהשאר,העלויותהכרוכותבבחירת
הלקוחלכלולבהסכםהוראותבדברהאפשרותלדחותאת
מועדהפירעוןהחודשישלההלוואהכאמורבסעיףקטן)א(

וכןהעלויותהכרוכותבמימושאותהאפשרותר

דחייתמועדהפירעוןהחודשישלהלוואהלדיורלפי )ג(
הסכם לפי ללקוח העומדות בזכויות תפגע לא זה סעיף
ההלוואהאולפיכלדין,ובכללזהבזכויותיולדיורחלוףאו
בזכותולפנותלוועדההמיוחדתלפיהוראותסעיף5אלחוק

הלוואותלדיור,התשנ"ב-1992ר

איןלהתנותעלהוראותסעיףזהאלאלטובתהלקוחר )ד(

רכישת לשם הלוואה - לדיור" "הלוואה זה, בסעיף )ה(
דירהיחידהכהגדרתהבסעיף9א1)ד(לחוקהבנקאות)שירות

ללקוח(,התשמ"א-1981ר"

תיקוןחוקהפיקוחבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-32005,אחריסעיף57יבוא:5ר
עלשירותים

פיננסיים)קופות
גמל(-מס'24

ס"חהתשמ"א,עמ'208;התשע"ט,עמ'63ר 2

ס"חהתשס"ה,עמ'889;התשע"ט,עמ'63ר 3
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"דחייתמועד
הפירעוןהחודשי

שלהלוואהלדיור
בנסיבותמיוחדות

קופתגמלאוחברהמנהלתהנותנתללקוחהלוואה57אר )א(
לדיור)בסעיףזה-המלווה(,תודיעללקוח,טרםכריתתהסכם
ההלוואה,כיבאפשרותולכלולבהסכםההלוואההוראות
החודשי הפירעון מועדי את לדחות הלקוח יוכל שלפיהן
שלההלוואה,אםיבקש,בתנאיםשתקבעהמלווהובכפוף

להוראותאלה:

אחד התקיים ההלוואה הסכם כריתת לאחר )1(
מאלה,והוצגלמלווהמסמךהמעידעלכך:

שקדמה בשנה עבודתו את סיים הלקוח )א(
לבקשתולדחותאתמועדיהפירעוןהחודשישל

ההלוואה,ומאזהואאינועובד;

הלקוחחלהאונפצעועקבכךהואאינו )ב(
כשירלעבודתקופהרצופההעולהעלשלושה

חודשים;

הלקוחהילדה,טרםחלפושישהחודשים )ג(
מיוםהלידהוהיאאינהעובדת;

לקוחרשאילדחותמועדיפירעוןלפיסעיףזה )2(
חודשים, שלושה על תעלה שלא שיבקש, לתקופה
לאיותרמפעםאחתב־12חודשיםרצופיםולאיותר

משלושפעמיםבמשךתקופתההלוואהלדיורר

בלילגרועמהוראותכלדין,טרםכריתתהסכםההלוואה )ב(
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