


רשומות

ספרהחוקים
8ביולי2018 2730 כ"הבתמוזהתשע"ח

עמוד

חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל()תיקוןמס'21(,התשע"ח-2018                 730

חוקלהקפאתכספיםששילמההרשותהפלסטיניתבזיקהלטרורמהכספיםהמועבריםאליה
מממשלתישראל,התשע"ח-2018                                                  732

734                        חוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)תיקוןמס'18(,התשע"ח-2018

תיקוניםעקיפים:

חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-1981-מס'36

חוקהבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-1981-מס'28

DoCenter Id:801-02-2018-000510, received on -08/07/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ספרהחוקים2730,כ"חבתמוזהתשע"ח,2018פ7פ8 730

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תיקון מס' 21(, 
התשע"ח-2018*

החוק1פתיקוןסעיף23 )להלן- התשס"ה-12005 )קופותגמל(, פיננסיים עלשירותים הפיקוח בחוק
העיקרי(,בסעיף23)א(,בפסקה)3(,האמורבהיסומן")א("ואחריויבוא:

משיכהכאמורבפסקתמשנה)א(תיעשהרקאםיחסיהעבודההסתיימווהתקיים ")ב(
אחדמאלה:

מעבידשלעמית-שכירהמציאלחברההמנהלתשלקופתהגמל,בתוך )1(
ארבעהחודשיםממועדסיוםיחסיהעבודה)בפסקהזו-התקופהלמתןהודעה(,
פסקדיןהצהרתישמאשרשהעובדחדללעבודאצלובנסיבותשאינןמזכותאותו
בפיצוייפיטוריםאובחלקם,בהתאםלדיןולהסכמיםשחלים,ושכספיהפיצויים,

כולםאוחלקם,שייכיםלמעבידשלהעמית-השכיראושהואזכאילקבלם;

מעבידשלעמית-שכירהמציאלחברההמנהלתשלקופתהגמל,בתוך )2(
התקופהלמתןהודעה,אסמכתההמעידהשנקטהליךמשפטילקבלתפסקדין
הצהרתיבדברזכאותולכספיהפיצוייםאוחלקם,אושנקטהליךמשפטילשלילת
פיצוייהפיטוריםאוחלקםלפיסעיפים16או17לחוקפיצוייפיטורים,והתקבלה
הכרעהסופיתבהליךבדברזכאותושלהמעבידלכספיהפיצוייםאוחלקםאף

לאחרהתקופהלמתןהודעה;

הומצאולחברההמנהלתשלקופתהגמל,בתוךהתקופהלמתןהודעה,כל )3(
המסמכיםהאלה:

הודעהמאתהמעבידשלעמית-שכיר,בצירוףאסמכתה,שכספי )א(
ניתנים חלקם, או עמית-שכיר, בעבור הגמל לקופת שהפקיד פיצויים

להחזרהלידיהמעבידעלפידיןאובהתאםלהסכםהעסקה;

יחסי סיום מועד אחרי ידו על שנחתמה העמית, מאת הודעה )ב(
העבודה,שכספיפיצוייםאוחלקםשהופקדובעבורולקופתהגמלבתקופת

עבודתואצלהמעבידניתניםלהחזרהלמעבידפ

לאהומצאלחברההמנהלתשלקופתהגמל,בתקופהלמתןהודעה,מסמךהנדרש )ג(
לקיוםתנאימהתנאיםבפסקתמשנה)ב()1(עד)3(,לפיהעניין,ומשךעמיתאתכספי
הפיצויים,לאתהיהלמעבידטענהכלפיהחברההמנהלתבשלתשלוםהכספיםלעמיתפ

עלאףהאמורבפסקתמשנה)ב(,משיכהכאמורבפסקתמשנה)א(תתאפשרגם )ד(
אםמעבידשלעמית-שכירהמציאלחברההמנהלתשלקופתהגמלפסקדיןהצהרתי,
כאמורבפסקתמשנה)ב()1(,לאחרהתקופהלמתןהודעה,ובלבדשהעמית-השכירלא
משךאתכספיהפיצוייםעדלמועדשבוהמציאהמעבידלחברההמנהלתפסקדין

הצהרתיכאמורפ

בהתקיים זו, בפסקה כאמור הפיצויים, כספי משיכת את תאפשר גמל קופת )ה(
התנאיםלפיפסקהזו;איןבהוראתפסקהזוכדילגרועמהוראותכלדין,הסכםקיבוצי

אוהסכםאחרהחליםעליחסיהעבודהביןהעובדוהמעבידפ"

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2018 ביולי 2( התשע"ח בתמוז י"ט ביום בכנסת התקבל *
הממשלה-1083,מיוםכ"טבתשריהתשע"ז)31באוקטובר2016(,עמ'443ועמ'443פ

ס"חהתשס"ה,עמ'889;התשע"ז,עמ'336פ 1
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לענייןיחסיעבודהשהסתיימוערבתחילתושלחוקזה,תימנההתקופהלמתןהודעה2פהוראתמעבר
כמשמעותהבסעיף23)א()3(לחוקהעיקריכנוסחובחוקזהמיוםתחילתושלחוקזהפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

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

לענייןיחסיעבודהשהסתיימוערבתחילתושלחוקזה,תימנההתקופהלמתןהודעה2פ
כמשמעותהבסעיף23)א()3(לחוקהעיקריכנוסחובחוקזהמיוםתחילתושלחוקזהפ

הוראתמעבר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

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 להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים 
המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח-2018*

חוקזהמטרתולהביאלהפחתתפעילותטרורולבטלאתהתמריץהכלכלילפעילות1פמטרתהחוק
טרור,באמצעותקביעתהוראותלענייןהקפאהשלכספיםששילמההרשותהפלסטינית
בזיקהלטרור,מתוךהכספיםשמעבירהממשלתישראללרשותהפלסטיניתבהתאם

להוראותחוקיהיישוםפ

בחוקזה-2פהגדרות

"אזור"-כהגדרתובתקנותשעתחירום)יהודהוהשומרון-שיפוטבעבירותועזרה
משפטית(;

"הוראותחוקיהיישום"-הוראותפרקה'לחוקיישוםההסכםבדבררצועתעזה
ואזוריריחו)הסדריםכלכלייםוהוראותשונות()תיקוניחקיקה(,התשנ"ה-11994,
והוראותפרקב'לחוקיישוםההסכםבדברהעברהמכינהשלסמכויותלרשות

הפלסטינית)תיקוניחקיקהוהוראותשונות(,התשנ"ה-21995;

"ועדתהשריםלענייניביטחוןלאומי"-כמשמעותהבסעיף6לחוקהממשלה,התשס"א-
;32001

"חוקהמאבקבטרור"-חוקהמאבקבטרור,התשע"ו-42016;

"כספיםששילמההרשותהפלסטיניתבזיקהלטרור"-כסףאושווהכסף,ששילמה
הרשותהפלסטינית,במישריןאובעקיפין,לכלאחדמאלה:

לפעילטרור,בתקופתמאסרואומעצרואולאחרשחרורו,אולבנימשפחתו, )1(
בשלהיותופעילטרור;

לאסיראולעצור,שאינופעילטרור,בתקופתמאסרואומעצרואולאחר )2(
שחרורו,אולבנימשפחתו,בשלביצועאוניסיוןלביצועשלעבירהשישבהכדי

לפגועבביטחוןהמדינהאובביטחוןהציבור;

"המפקדהצבאיבאזור"-מפקדכוחותצבאהגנהלישראלביהודהוהשומרון;

"פעילטרור"-כלאחדמאלה:

מישהורשעבעבירהמהעבירותכמפורטלהלןאושמוחזקבמעצרבשל )1(
חשדלביצועעבירהכאמור:

עבירתטרורכהגדרתהבחוקהמאבקבטרור; )א(

עבירהלפיפקודתמניעתטרור,התש"ח-51948,חוקאיסורמימוןטרור, )ב(
התשס"ה-62005,אותקנה84או85לתקנותההגנה)שעתחירום(,כנוסחם
ערבביטולםבחוקהמאבקבטרור,אועבירתביטחוןכהגדרתהבחוקסדר
הדיןהפלילי)עצורהחשודבעבירתביטחון()הוראתשעה(,התשס"ו-72006,

כנוסחוערבביטולובחוקהמאבקבטרור;

התקבלבכנסתביוםי"טבתמוזהתשע"ח)2ביולי2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת *
-764,מיוםי"אבאדרהתשע"ח)26בפברואר2018(,עמ'116פ

ס"חהתשנ"ה,עמ'66פ 1

ס"חהתשנ"ה,עמ'324פ 2

ס"חהתשס"א,עמ'168פ 3

ס"חהתשע"ו,עמ'898פ 4

ע"רהתש"ח,תוס'א',עמ'73פ 5

ס"חהתשס"ה,עמ'76פ 6

ס"חהתשס"ו,עמ'364פ 7
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מישמוחזקבמעצרלפיחוקסמכויותשעת־חירום)מעצרים(,התשל"ט- )2(
;81979

מישהורשעבידיביתמשפטצבאיכהגדרתובתקנותההגנה)שעתחירום(, )3(
בעבירהלפיחלקג'לתקנותהאמורות;

מישהורשעבידיביתמשפטצבאיכהגדרתובתקנותשעתחירום)יהודה )4(
המדינה ביטחון נגד בעבירה משפטית( ועזרה בעבירות שיפוט - והשומרון
שנקבעהבצובדברהוראותביטחון,בצואחרשהוציאהמפקדהצבאיבאזוראו
בתקנותההגנה)שעתחירום(כתוקפןבאזור,אומישמוחזקבמעצרבשלחשד

לביצועעבירהכאמור;

מישמוחזקבמעצרלפיהחלטתמפקדצבאיבהתאםלהוראותפרקט'לצו )5(
בדברהוראותביטחון;

מישמוחזקמכוחצוכליאהאומכוחהוראתכליאהזמנית,שהוצאולפי )6(
הוראותחוקכליאתםשללוחמיםבלתיחוקיים,התשס"ב-92002;

)4(ולאהועמדלדין )1(או מישביצעעבירהמהעבירותכאמורבפסקה )7(
בשלה,אושנהרגבמהלךביצועעבירהכאמוראובמהלךניסיוןלביצועהאו

הכנהלה;

"צובדברהוראותביטחון"-צובדברהוראותביטחון]נוסחמשולב[)יהודהוהשומרון(
)מס'1651(,התש"ע-102009,שהוציאהמפקדהצבאיבאזור,כתוקפומעתלעת;

"הרשותהפלסטינית"-המועצהכהגדרתהבתקנותשעתחירום)יהודהוהשומרון-
שיפוטבעבירותועזרהמשפטית(;

"תקנותההגנה)שעתחירום("-תקנותההגנה)שעתחירום(,111945;

"תקנותשעתחירום)יהודהוהשומרון-שיפוטבעבירותועזרהמשפטית("-תקנות
שעתחירום)יהודהוהשומרון-שיפוטבעבירותועזרהמשפטית(,התשכ"ז-

121967,כפישהוארךתוקפןותוקןנוסחןבחוק,מעתלעת;

"השר"-שרהביטחוןפ

דיווחשנתיבדבר
כספיםששילמה

הרשותהפלסטינית
בזיקהלטרור

השריביאלאישורועדתהשריםלענייניביטחוןלאומי,בתוםכלשנה,דיןוחשבון3פ )א(
המפרטנתוניםבדברסךהכספיםששילמההרשותהפלסטיניתבזיקהלטרור,באותה

שנה)בסעיףזה-דוח(פ

בוצעהבשנהשקדמהלמתןהדוחהקפאתכספיםלפיהוראותסעיף4,יכלול )ב(
הדוח,נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,נתוניםבדברהשפעתההקפאהכאמורבהיבטי

ביטחוןלאומיויחסיהחוץשלהמדינהפ

השריציגאתהדוחלוועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתפ )ג(

השריפרסםאתהדוחלאחראישורועלידיועדתהשריםלענייניביטחוןלאומי, )ד(
בביטחון לפגיעה חשש בגילויו שיש מתוכו מידע לפרסם שלא הוא רשאי ואולם

המדינהפ

מישמוחזקבמעצרלפיחוקסמכויותשעתחירום)מעצרים(,התשל"ט- )2(
;81979

מישהורשעבידיביתמשפטצבאיכהגדרתובתקנותההגנה)שעתחירום(, )3(
בעבירהלפיחלקג'לתקנותהאמורות;

מישהורשעבידיביתמשפטצבאיכהגדרתובתקנותשעתחירום)יהודה )4(
המדינה ביטחון נגד בעבירה משפטית( ועזרה בעבירות שיפוט - והשומרון
שנקבעהבצובדברהוראותביטחון,בצואחרשהוציאהמפקדהצבאיבאזוראו
בתקנותההגנה)שעתחירום(כתוקפןבאזור,אומישמוחזקבמעצרבשלחשד

לביצועעבירהכאמור;

מישמוחזקבמעצרלפיהחלטתמפקדצבאיבהתאםלהוראותפרקט'לצו )5(
בדברהוראותביטחון;

מישמוחזקמכוחצוכליאהאומכוחהוראתכליאהזמנית,שהוצאולפי )6(
הוראותחוקכליאתםשללוחמיםבלתיחוקיים,התשס"ב-92002;

)4(ולאהועמדלדין )1(או מישביצעעבירהמהעבירותכאמורבפסקה )7(
בשלה,אושנהרגבמהלךביצועעבירהכאמוראובמהלךניסיוןלביצועהאו

הכנהלה;

"צובדברהוראותביטחון"-צובדברהוראותביטחון]נוסחמשולב[)יהודהוהשומרון(
)מס'1651(,התש"ע-102009,שהוציאהמפקדהצבאיבאזור,כתוקפומעתלעת;

"הרשותהפלסטינית"-המועצהכהגדרתהבתקנותשעתחירום)יהודהוהשומרון-
שיפוטבעבירותועזרהמשפטית(;

"תקנותההגנה)שעתחירום("-תקנותההגנה)שעתחירום(,111945;

"תקנותשעתחירום)יהודהוהשומרון-שיפוטבעבירותועזרהמשפטית("-תקנות
שעתחירום)יהודהוהשומרון-שיפוטבעבירותועזרהמשפטית(,התשכ"ז-

121967,כפישהוארךתוקפןותוקןנוסחןבחוק,מעתלעת;

"השר"-שרהביטחוןפ

השריביאלאישורועדתהשריםלענייניביטחוןלאומי,בתוםכלשנה,דיןוחשבון3פ )א(
המפרטנתוניםבדברסךהכספיםששילמההרשותהפלסטיניתבזיקהלטרור,באותה

שנה)בסעיףזה-דוח(פ

דיווחשנתיבדבר
כספיםששילמה

הרשותהפלסטינית
בזיקהלטרור

בוצעהבשנהשקדמהלמתןהדוחהקפאתכספיםלפיהוראותסעיף4,יכלול )ב(
הדוח,נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,נתוניםבדברהשפעתההקפאהכאמורבהיבטי

ביטחוןלאומיויחסיהחוץשלהמדינהפ

השריציגאתהדוחלוועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתפ )ג(

השריפרסםאתהדוחלאחראישורועלידיועדתהשריםלענייניביטחוןלאומי, )ד(
בביטחון לפגיעה חשש בגילויו שיש מתוכו מידע לפרסם שלא הוא רשאי ואולם

המדינהפ

ס"חהתשל"ט,עמ'76פ 8

ס"חהתשס"ב,עמ'192פ 9

קובץהמנשריםהתש"ע,עמ'5902פ 10

ע"ר1945,תוס'2,עמ')ע(855,)א(1055פ 11

ק"תהתשכ"ז,עמ'2741;ס"חהתשכ"ח,עמ'20;התשע"ז,עמ'994פ 12
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הקפאתכספים
ששילמההרשות

הפלסטיניתבזיקה
לטרורמהכספים
המועבריםאליה

מתוךהכספיםשמעבירהממשלתישראללרשותהפלסטיניתבהתאםלהוראות4פ )א(
חוקיהיישום,יוקפאבכלחודש,סכוםהשווהלחלקהשניםעשרמסךהכספיםששילמה
הרשותהפלסטיניתבזיקהלטרורבשנההקודמת,בהתאםלדוחלגביאותהשנהכפי

שאושרבידיועדתהשריםלענייניביטחוןלאומילפיסעיף3)א(פ

הביאהשרלאישורועדתהשריםלענייניביטחוןלאומידוחכאמורבסעיף3, )ב(
ולפיולאשילמההרשותהפלסטיניתכספיםבזיקהלטרורבשנהשאליהמתייחסהדוח,
רשאיתועדתהשריםלהחליטעלהעברתהכספיםשהוקפאולפיסעיףקטן)א(,לרשות

הפלסטינית,כולםאוחלקם;החלטתועדתהשריםלפיסעיףקטןזהתפורסםלציבורפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

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

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון מס' 18(, התשע"ח-2018*

בחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-11998)להלן-החוקהעיקרי(,אחרי1פהוספתפרקה'2
סעיף19סחיבוא:

"פרק ה'2: הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים

הלוואהלדיור
לאדםעםמוגבלות

מקצרתחיים

בפרקזה-19סטפ )א(

מוגבלות עם אדם - חיים" מקצרת מוגבלות עם "אדם
שאקטוארממונההכירבמוגבלותשישלוככזושעלולה
לקצראתתוחלתחייולעומתתוחלתחייםממוצעת
שהאקטואר בתקופההעולהעלשלוששנים,ובלבד
הממונהקבעשתוחלתהחייםשלהאדםעםהמוגבלות

עולהעלחמששנים;

"אקטוארממונה"-אקטוארשמונהבהתאםלהוראותשקבע
הממונהלענייןזה;

)3( )1(עד "גוףפיננסי"-גוףמהגופיםהמנוייםבפסקאות
להגדרה"גוףפיננסי"בחוקבנקישראל,התש"ע-22010,

אוגוףאחרשקבעשרהאוצר,בצו,לענייןפרקזה;

שירותים על הפיקוח חוק - הביטוח" על הפיקוח "חוק
פיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-1981;

"מבטח"ו"הממונה"-כהגדרתםבחוקהפיקוחעלהביטוחפ

לאיסרבגוףפיננסישנותןהלוואותלדיורלתתהלוואה )ב(
לדיורלאדםעםמוגבלותמקצרתחיים,אםמתקיימיםכל

אלה:

התקבלבכנסתביוםי"טבתמוזהתשע"ח)2ביולי2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת *
-693,מיוםח'באדרהתשע"ז)6במרס2017(,עמ'124פ

ס"חהתשנ"ח,עמ'152;התשע"ח,עמ'535פ 1

ס"חהתש"ע,עמ'452פ 2
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ממטרות לאחת היא לדיור להלוואה הבקשה )1(
אלה:

בסעיף כהגדרתה יחידה דירה רכישת )א(
9)ג1ג()4(לחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,
9)ג1ג()2(לחוק והוראותסעיף התשכ"ג-31963,

האמורחלותעלאותואדם;

בנייה או עצמית לבנייה קרקע רכישת )ב(
על נוסף אחר נכס אדם לאותו ואין עצמית,
הקרקעלבנייההעצמיתאועלהמבנהשייבנה

בבנייההעצמית;

האדםעםמוגבלותמקצרתחייםעומדבאותם )2(
בלא לאדם מציע הפיננסי שהגוף להלוואה תנאים
מוגבלות,והואהציגלגוףהפיננסיאישורעלכךשרכש
פוליסתביטוחחייםלאדםעםמוגבלותמקצרתחיים

כאמורבסעיף19עפ

סכוםההלוואהלדיורשייתןגוףפיננסילפיהוראות )ג(
סעיףזהיהיהפישנייםלפחותמסכוםביטוחהחייםלאדם
עםמוגבלותמקצרתחייםלפיסעיף19ע)ג()2(,ולכלהיותר
מיליוןשקליםחדשים;ואולםגוףפיננסירשאילהסכיםלתת
הלוואהבסכוםגדוליותרואדםעםמוגבלותמקצרתחיים

רשאילבקשמגוףפיננסיכיסכוםההלוואהיהיהקטןיותרפ

לדיור, הלוואה מוגבלות עם לאדם פיננסי גוף הציע )ד(
למבטח פנה כי הפיננסי לגוף מוגבלות עם האדם והודיע
במטרהלרכושביטוחחייםלפיהוראותסעיף19ע)ב()1(וכי
קיבלתשובהמאתהמבטחלפנייתוכאמור,תוארךהצעתהגוף

הפיננסיבעשרהימיםנוספיםפ

15 תקופתהחזרההלוואהלדיורלפיסעיףזהתהיה )ה(
שנים;ואולםגוףפיננסירשאילהסכיםלתקופתהחזרארוכה
יותרואדםעםמוגבלותמקצרתחייםרשאילבקשמגוףפיננסי

כיתקופתההחזרתהיהקצרהיותרפ

החזרההלוואהלדיורלגוףהפיננסייהיהבתשלומים )ו(
בהסכם רשאילקבוע אינו הפיננסי והגוף בלבד, חודשיים
כיפירעונהשלההלוואהכולהיהיהרק ההלוואהלדיור
בתוםתקופתההלוואה;ואולםגוףפיננסיואדםעםמוגבלות
יהיה ההלוואה שפירעון להסכים רשאים החיים מקצרת
במספרתשלומיםשנתייםשכלאחדמהםיהיהבעבורמספר

חודשיםבמצטברפ

ביטוחחייםלאדם
עםמוגבלות

מקצרתחייםלשם
נטילתהלוואה

לדיור

הלוואה19עפ למטרת חיים שמוכרביטוח מבטח לאיסרב )א(
לדיורלמכורפוליסתביטוחחייםכאמורלאדםעםמוגבלות
מקצרתחיים,עקבמוגבלותו,אלאבכפוףלהוראותסעיף19לה

והוראותסעיףזהפ

ממטרות לאחת היא לדיור להלוואה הבקשה )1(
אלה:



בסעיף כהגדרתה יחידה דירה רכישת )א(
9)ג1ג()4(לחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,
9)ג1ג()2(לחוק והוראותסעיף התשכ"ג-31963,

האמורחלותעלאותואדם;

בנייה או עצמית לבנייה קרקע רכישת )ב(
על נוסף אחר נכס אדם לאותו ואין עצמית,
הקרקעלבנייההעצמיתאועלהמבנהשייבנה

בבנייההעצמית;

האדםעםמוגבלותמקצרתחייםעומדבאותם )2(
בלא לאדם מציע הפיננסי שהגוף להלוואה תנאים
מוגבלות,והואהציגלגוףהפיננסיאישורעלכךשרכש
פוליסתביטוחחייםלאדםעםמוגבלותמקצרתחיים

כאמורבסעיף19עפ

סכוםההלוואהלדיורשייתןגוףפיננסילפיהוראות )ג(
סעיףזהיהיהפישנייםלפחותמסכוםביטוחהחייםלאדם
עםמוגבלותמקצרתחייםלפיסעיף19ע)ג()2(,ולכלהיותר
מיליוןשקליםחדשים;ואולםגוףפיננסירשאילהסכיםלתת
הלוואהבסכוםגדוליותרואדםעםמוגבלותמקצרתחיים

רשאילבקשמגוףפיננסיכיסכוםההלוואהיהיהקטןיותרפ

לדיור, הלוואה מוגבלות עם לאדם פיננסי גוף הציע )ד(
למבטח פנה הפיננסיכי לגוף מוגבלות עם האדם והודיע
במטרהלרכושביטוחחייםלפיהוראותסעיף19ע)ב()1(וכי
קיבלתשובהמאתהמבטחלפנייתוכאמור,תוארךהצעתהגוף

הפיננסיבעשרהימיםנוספיםפ

15 תקופתהחזרההלוואהלדיורלפיסעיףזהתהיה )ה(
שנים;ואולםגוףפיננסירשאילהסכיםלתקופתהחזרארוכה
יותרואדםעםמוגבלותמקצרתחייםרשאילבקשמגוףפיננסי

כיתקופתההחזרתהיהקצרהיותרפ

החזרההלוואהלדיורלגוףהפיננסייהיהבתשלומים )ו(
בהסכם רשאילקבוע אינו הפיננסי והגוף בלבד, חודשיים
כיפירעונהשלההלוואהכולהיהיהרק ההלוואהלדיור
בתוםתקופתההלוואה;ואולםגוףפיננסיואדםעםמוגבלות
יהיה ההלוואה שפירעון להסכים רשאים החיים מקצרת
במספרתשלומיםשנתייםשכלאחדמהםיהיהבעבורמספר

חודשיםבמצטברפ

ביטוחחייםלאדם
עםמוגבלות

מקצרתחייםלשם
נטילתהלוואה

לדיור

הלוואה19עפ למטרת חיים שמוכרביטוח מבטח לאיסרב )א(
לדיורלמכורפוליסתביטוחחייםכאמורלאדםעםמוגבלות
מקצרתחיים,עקבמוגבלותו,אלאבכפוףלהוראותסעיף19לה

והוראותסעיףזהפ

ס"חהתשכ"ג,עמ'156פ 3
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לרכוש)ב( מוגבלותלמבטחבמטרה פנהאדםעם )1(
ביטוחחייםלשםנטילתהלוואהלדיורכאמורבסעיף
19סט,יודיעלוהמבטח,בכתב,עלהסכמתואוסירובו
לבטחובביטוחחיים,בתוך15ימיעבודהמיוםקבלת
המוגבלות; עם מהאדם הנדרשים הנתונים מלוא
אקטואר החלטת על תתבסס כאמור מבטח החלטת
ידי על אליו שהועברו הנתונים סמך על ממונה,
המבטח,אםהאדםהואאדםעםמוגבלותמקצרתחייםפ

לאהודיעמבטחלאדםעםמוגבלותעלהחלטתו )2(
בתוך15ימיעבודה,יהיהזכאיהאדםעםהמוגבלות
שהמבטח בתנאים מבטח מאותו חיים ביטוח לקבל

מציעלאדםבלאמוגבלותפ

יותר קצרה תקופה על להורות רשאי הממונה )3(
למתןהחלטהלפיסעיףקטןזהפ

סירבמבטחלמכורלאדםעםמוגבלותמקצרת)ג( )1(
חייםפוליסתביטוחחייםלשםנטילתהלוואהלדיור,
יציע )ב(, קטן וסעיף 19לה סעיף להוראות בהתאם
עם לאדם חיים ביטוח לרכוש אדם לאותו המבטח

מוגבלותמקצרתחייםפ

חיים מקצרת מוגבלות עם לאדם חיים ביטוח )2(
ההלוואה סכום יהיהבסכוםהשווהלמחציתיתרת
לדיורשהציעגוףפיננסילאותואדםלפיהוראותסעיף
500,000שקליםחדשים;ואולם 19סט)ג(ולכלהיותר
מבטחרשאילהסכיםלבטחאתהאדםעםמוגבלות
מוגבלות עם ואדם יותר גדול בסכום חיים מקצרת
מקצרתחייםרשאילבקששסכוםהביטוחיהיהקטן

יותרפ

עלהחלטתמבטחלסרבלבטחאדםעםמוגבלות )3(
מקצרתחייםלפיהוראותפסקה)1(יחולוהוראותסעיף
19לה,בשינוייםהמחויבים;להודעהעלהחלטהכאמור
יצרףהמבטחהסברבכתבלכךשהחליטשלאלבטחאת
האדםעםהמוגבלותאולתתלויחסשונהכמשמעותו
בסעיף19לה,תמציתשלבסיסהנתוניםאותמציתשל
המידעשעליהםהתבססבהחלטתו,הסברעלזכותושל
האדםעםהמוגבלותלפנותלממונהכדישיבדוקאת
ההחלטהלסרבלבטחוכאמורוהסברבדברהאפשרות
שרשותשוקההוןביטוחוחיסכוןתבדוקבאופןמדגמי
אתהחלטתו;כמוכןיצייןהמבטחאתזכותושלאדם
עםמוגבלותמקצרתחייםשרכשביטוחחייםלאדםעם
מוגבלותמקצרתחייםלבקשסיועחודשימהמדינהלפי

הוראותסעיף19עאפ

תקופתהאכשרהלביטוחחייםלאדםעםמוגבלות )4(
מקצרתחייםכאמורבסעיףקטןזהתהיה5פ2שניםפ
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הממונה,לאחרהתייעצותעםהוועדההמייעצת)ד( )1(
כמשמעותהבחוקהפיקוחעלהביטוח,רשאילקבוע
הוראותבדברתנאיםשבחוזהביטוחחייםלאדםעם
מוגבלותמקצרתחייםלפיסעיףזהוניסוחם,ובכללזה
מבנהפוליסתביטוחהחייםוצורתה,לרבותהוראות
לענייןהאותיותבפוליסה,ובכללזההוראותלעניין
כאמור,היחסבינןובין האותיות של המזערי הגודל
כתיבתןוהצגתן,וכן השטחשבונכללהמידעואופן
ואופן הבלטתם בפוליסה, מהותיים תנאים רשימת
לגביהם; נפרד מסמך לצרף החובה לרבות ניסוחם,

הוראותלפיפסקהזויפורסמוברשומותפ

הסדרהסותרתנאישישלקבעועלפיהוראות )2(
שנקבעוכאמורבפסקה)1(לאינהגולפיו,ויראוכאילו
הותנהבמקומוהתנאישישלקבעוכאמור,זולתאם
ההסדרהואלטובתהמבוטח;איןבהוראהזוכדילגרוע

מאחריותוהפליליתשלהמבטחפ

סיועחודשי
מהמדינהלאדם

עםמוגבלות
מקצרתחיים

ברכישתדירה

לפי19עאפ הלוואה שנטל חיים מקצרת מוגבלות עם אדם )א(
19סטורכשביטוחחייםלאדםעםמוגבלות הוראותסעיף
מקצרתחייםלפיהוראותסעיף19ע,זכאילקבלמהמדינה
סיועחודשילהלוואהלדיורבסכוםהנקובבחלקא'לתוספת
לפי המידה אמות בו שהתקיימו לכך בכפוף החמישית,
הוראותסעיףקטן)ג(,כלעודהואמבוטחבביטוחחייםכאמור,
ובכללזהבשלכךשפוליסתביטוחהחייםכאמורלאבוטלה,
לא או בוטלה לא לו שניתנה לדיור עודההלוואה כל או
נפרעהבמלואה;פסקאדםעםמוגבלותמקצרתחייםלהיות
מבוטח,ביןהשארבשלכךשפוליסתביטוחהחייםכאמור
בוטלה,אושההלוואהלדיורשניתנהלובוטלהאונפרעה
במלואה,תיפסקזכאותולסיועמהמדינהכאמורבסעיףזה
מהמועד או חיים לביטוח זכאי להיות פסק שבו מהמועד
שבוההלוואהלדיורשניתנהלובוטלהאונפרעהבמלואה,
לפיהמוקדם,וסכומיםששולמולולאחראותומועדיושבו

למדינהפ

תקציבלסיועלפיסעיףקטן)א(ייקבעבסעיףתקציב )ב(
משרדהבינויוהשיכוןבחוקהתקציבהשנתיבסכוםכולל
החמישית; לתוספת ב' בחלק הנקוב מהסכום יפחת שלא
שנתי תקציב בחוק כהגדרתו - תקציב" "סעיף זה, לעניין

כמשמעותובחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1985פ

שרהבינויוהשיכוןושרהאוצר,לאחרהתייעצותעם )ג(
הנציבותועםארגוניםהעוסקיםבקידוםזכויותיהםשלאנשים
עםמוגבלות,ובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאים

לקבועאמותמידהלקבלתהסיועהאמורבסעיףקטן)א(פ

הממונה,לאחרהתייעצותעםהוועדההמייעצת)ד( )1(
כמשמעותהבחוקהפיקוחעלהביטוח,רשאילקבוע
הוראותבדברתנאיםשבחוזהביטוחחייםלאדםעם
מוגבלותמקצרתחייםלפיסעיףזהוניסוחם,ובכללזה
מבנהפוליסתביטוחהחייםוצורתה,לרבותהוראות
לענייןהאותיותבפוליסה,ובכללזההוראותלעניין
כאמור,היחסבינןובין האותיות של הגודלהמזערי
כתיבתןוהצגתן,וכן השטחשבונכללהמידעואופן
ואופן הבלטתם בפוליסה, מהותיים תנאים רשימת
לגביהם; נפרד מסמך לצרף החובה לרבות ניסוחם,

הוראותלפיפסקהזויפורסמוברשומותפ

הסדרהסותרתנאישישלקבעועלפיהוראות )2(
שנקבעוכאמורבפסקה)1(לאינהגולפיו,ויראוכאילו
הותנהבמקומוהתנאישישלקבעוכאמור,זולתאם
ההסדרהואלטובתהמבוטח;איןבהוראהזוכדילגרוע

מאחריותוהפליליתשלהמבטחפ

סיועחודשי
מהמדינהלאדם

עםמוגבלות
מקצרתחיים

ברכישתדירה

לפי19עאפ הלוואה שנטל חיים מקצרת מוגבלות עם אדם )א(
19סטורכשביטוחחייםלאדםעםמוגבלות הוראותסעיף
מקצרתחייםלפיהוראותסעיף19ע,זכאילקבלמהמדינה
סיועחודשילהלוואהלדיורבסכוםהנקובבחלקא'לתוספת
לפי המידה אמות בו שהתקיימו לכך בכפוף החמישית,
הוראותסעיףקטן)ג(,כלעודהואמבוטחבביטוחחייםכאמור,
ובכללזהבשלכךשפוליסתביטוחהחייםכאמורלאבוטלה,
לא או בוטלה לא לו שניתנה לדיור עודההלוואה כל או
נפרעהבמלואה;פסקאדםעםמוגבלותמקצרתחייםלהיות
מבוטח,ביןהשארבשלכךשפוליסתביטוחהחייםכאמור
בוטלה,אושההלוואהלדיורשניתנהלובוטלהאונפרעה
במלואה,תיפסקזכאותולסיועמהמדינהכאמורבסעיףזה
מהמועד או חיים לביטוח זכאי להיות פסק שבו מהמועד
שבוההלוואהלדיורשניתנהלובוטלהאונפרעהבמלואה,
לפיהמוקדם,וסכומיםששולמולולאחראותומועדיושבו

למדינהפ

תקציבלסיועלפיסעיףקטן)א(ייקבעבסעיףתקציב )ב(
משרדהבינויוהשיכוןבחוקהתקציבהשנתיבסכוםכולל
החמישית; לתוספת ב' בחלק הנקוב מהסכום יפחת שלא
שנתי תקציב בחוק כהגדרתו - תקציב" "סעיף זה, לעניין

כמשמעותובחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1985פ

שרהבינויוהשיכוןושרהאוצר,לאחרהתייעצותעם )ג(
הנציבותועםארגוניםהעוסקיםבקידוםזכויותיהםשלאנשים
עםמוגבלות,ובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאים

לקבועאמותמידהלקבלתהסיועהאמורבסעיףקטן)א(פ
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פטירתאדםעם
מוגבלותמקצרת

חיים

נפטראדםעםמוגבלותמקצרתחייםבתקופתהאכשרה19עבפ )א(
כמשמעותהבסעיף19ע)ג()4(יחולוהוראותאלה,לפיהעניין:

היההגוףהפיננסישנתןלואתההלוואהלדיור )1(
תאגידבנקאיאותאגידעזר,יפעלבהתאםלהוראות
ניהולבנקאיתקיןכמשמעותןבפקודתהבנקאות,41941;

היההגוףהפיננסישנתןלואתההלוואהלדיור )2(
בהתאם יפעל מבטח, או מנהלת חברה גמל, קופת
להוראותהממונהשניתנובהתאםלסמכויותיולפיכלדין;

לפיההגדרה נוסף פיננסי גוף האוצר שר קבע )3(
"גוףפיננסי"שבפרקזה,יפעלהגוףהפיננסיבהתאם

להוראותהגוףהמאסדרשמפקחעליו;לענייןזה-

"חברהמנהלת"ו"קופתגמל"-כהגדרתןבחוקהפיקוחעל
שירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-52005;

"תאגידבנקאי"ו"תאגידעזר"-כהגדרתםבחוקהבנקאות
)רישוי(,התשמ"א-61981פ

שרהאוצר,בהתייעצותעםנגידבנקישראלוהממונה )ב(
ובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאילקבועהוראות
לענייןפטירתאדםעםמוגבלותמקצרתחייםלאחרתקופת

האכשרהפ

דיווחלכנסת
ושינויהתוספות

והתנאיםלקביעת
מוגבלותמקצרת

חיים

שרהאוצר,שרהבינויוהשיכוןהממונהוהמפקחעל19עגפ )א(
הבנקיםידווחולוועדתהכספיםשלהכנסת-

עלהתקדמותםבהיערכותוביישוםההסדרהקבוע )1(
בפרקזה-עדיוםכ"ובאדרא'התשס"ט)3במרס2019(;

עלאופןיישוםההסדרהקבועבפרקזה,מספר )2(
הלוואה שנטלו חיים מקצרת מוגבלות עם האנשים
לדיורלפיסעיף19סט,מספרההחלטותשלפיהןסירבו
19ע, סעיף לפי מוגבלות עם אנשים לבטח מבטחים
ובכללזהמספרההחלטותכאמורשבבדיקהמדגמית
כאמורבאותוסעיףנקבעלגביהןשאינןסירובסביר,
ועלותיישומושלההסדרלפיפרקזהבתקציבהמדינה
-עדיוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(ובתוםכל

שנתייםלאחרמכןפ

בכפוףלדיווחהראשוןלפיהוראותסעיףקטן)א()2(,רשאים )ב(
שרהאוצרושרהבינויוהשיכון,בהתייעצותעםנגידבנקישראל,

הממונהוהנציבובאישורועדתהכספיםשלהכנסת-

בתוספת הנקובים הסכומים את בצו, לשנות, )1(
החמישית;

ע"ר1941,תוס'1,עמ')ע(69,)א(85פ 4

ס"חהתשס"ה,עמ'889פ 5

ס"חהתשמ"א,עמ'232פ 6
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לקבועתנאיםנוספיםלהגדרתושלאדםכאדם )2(
עםמוגבלותמקצרתחיים,אםמהניסיוןשנצברביישום
ההסדרלפיפרקזהעלהכיהדברנדרשכדילאפשר
לאנשיםעםמוגבלותליטולהלוואותלדיור;ואולםלא
יהיהבקביעתתנאיםנוספיםכאמורכדילשנותתנאים
מוגבלות עם לאדם חיים ביטוח בפוליסת שנקבעו

מקצרתחייםשנרכשהערבקביעתהתנאיםהנוספיםפ

הסכומיםהנקוביםבסעיפים19סט)ג(ו־19ע)ג()2()א(19עדפעדכוןסכומים )1(
יעודכנוב־15ביוליבכלשנהבהתאםלשיעורעליית
המרכזית הלשכה שמפרסמת הדירות מחירי מדד
לסטטיסטיקההידועביוםהעדכוןלעומתהמדדכאמור

הידועבעבורהחודשיםאפרילמאי2018פ

הסכומיםהנקוביםבתוספתהחמישיתיעודכנו )2(
מדד עליית לשיעור בהתאם שנה בכל ביולי ב־15
המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים
לסטטיסטיקההידועביוםהעדכוןלעומתמדדכאמור

הידועביולישלהשנההקודמתפ

הסכומים את יפרסם האוצר במשרד הכללי החשב )ב(
של האינטרנט ובאתר ברשומות זה סעיף לפי המעודכנים

משרדהאוצרפ"

הוספתתוספת
חמישית

אחריהתוספתהרביעיתלחוקהעיקרייבוא:2פ

"תוספת חמישית

)סעיף19עא)א(ו–)ב((

חלק א'

300שקליםחדשיםפ

חלק ב'

5,400,000שקליםחדשיםפ"

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)ביטוח(-
מס'36

)ביטוח(,התשמ"א-71981,בתוספתהשלישית,3פ בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
בחלקא',אחריפרט)11(יבוא:

סירבלבטחאדםעםמוגבלות,בניגודלהוראותסעיף19להלחוקשוויוןזכויות )12("
לאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-1998;

סירבלמכורפוליסתביטוחחייםלאדםעםמוגבלותמקצרתחיים,עקבמוגבלותו, )13(
בניגודלהוראותסעיף19עלחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-1998פ"

תיקוןחוק
הבנקאות)שירות

ללקוח(-מס'28

בחוקהבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-81981,בסעיף11א)א()2(,אחרי"לפיסעיף4פ
16)ב("יבוא"אולאנתןהלוואהלדיורלאדםעםמוגבלותמקצרתחייםבניגודלהוראות

סעיף19סטלחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-91998"פ

לקבועתנאיםנוספיםלהגדרתושלאדםכאדם )2(
עםמוגבלותמקצרתחיים,אםמהניסיוןשנצברביישום
ההסדרלפיפרקזהעלהכיהדברנדרשכדילאפשר
לאנשיםעםמוגבלותליטולהלוואותלדיור;ואולםלא
יהיהבקביעתתנאיםנוספיםכאמורכדילשנותתנאים
מוגבלות עם לאדם חיים ביטוח בפוליסת שנקבעו

מקצרתחייםשנרכשהערבקביעתהתנאיםהנוספיםפ

הסכומיםהנקוביםבסעיפים19סט)ג(ו־19ע)ג()2()א(19עדפעדכוןסכומים )1(
יעודכנוב־15ביוליבכלשנהבהתאםלשיעורעליית
המרכזית הלשכה שמפרסמת הדירות מחירי מדד
לסטטיסטיקההידועביוםהעדכוןלעומתהמדדכאמור

הידועבעבורהחודשיםאפרילמאי2018פ

הסכומיםהנקוביםבתוספתהחמישיתיעודכנו )2(
מדד עליית לשיעור בהתאם שנה בכל ביולי ב־15
המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים
לסטטיסטיקההידועביוםהעדכוןלעומתמדדכאמור

הידועביולישלהשנההקודמתפ

הסכומים את יפרסם האוצר במשרד הכללי החשב )ב(
של האינטרנט ובאתר ברשומות זה סעיף לפי המעודכנים

משרדהאוצרפ"

הוספתתוספתאחריהתוספתהרביעיתלחוקהעיקרייבוא:2פ
חמישית

"תוספת חמישית

)סעיף19עא)א(ו–)ב((

חלק א'

300שקליםחדשיםפ

חלק ב'

5,400,000שקליםחדשיםפ"

)ביטוח(,התשמ"א-71981,בתוספתהשלישית,3פ בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
בחלקא',אחריפרט)11(יבוא:

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)ביטוח(-
מס'36 סירבלבטחאדםעםמוגבלות,בניגודלהוראותסעיף19להלחוקשוויוןזכויות )12("

לאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-1998;

סירבלמכורפוליסתביטוחחייםלאדםעםמוגבלותמקצרתחיים,עקבמוגבלותו, )13(
בניגודלהוראותסעיף19עלחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-1998פ"

בחוקהבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-81981,בסעיף11א)א()2(,אחרי"לפיסעיף4פ
16)ב("יבוא"אולאנתןהלוואהלדיורלאדםעםמוגבלותמקצרתחייםבניגודלהוראות

סעיף19סטלחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-91998"פ

תיקוןחוק
הבנקאות)שירות

ללקוח(-מס'28

ס"חהתשמ"א,עמ'208;התשע"ז,עמ'1048פ 7

ס"חהתשמ"א,עמ'258;התשע"ח,עמ'454פ 8

ס"חהתשנ"ח,עמ'152פ 9

ספרהחוקים2730,כ"חבתמוזהתשע"ח,2018פ7פ8

DoCenter Id:801-02-2018-000510, received on -08/07/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ספרהחוקים2730,כ"חבתמוזהתשע"ח,2018פ7פ8 740

תחילה,הוראות
ראשונותוהוראת

שעה

תחילתושלחוקזהביוםכ"אבאלולהתשע"ח)1בספטמבר2018(;ואולםאיןבאי־5פ )א(
קביעתהוראותהממונהבענייניםשלהלןכדילגרועמחובתםשלגוףפיננסי,מבטחאו
המדינהלפעוללפיהוראותחוקזה:מינויאקטוארממונה,תנאיםשבחוזהביטוחחיים
לאדםעםמוגבלותמקצרתחיים,אמותמידהלזכאותלסיועבדיורלאדםכאמורוהוראות
בקשרלפטירתו,לפיהחוקהעיקריכנוסחובחוקזה;בסעיףזה,"אקטוארממונה","גוף

פיננסי"ו"הממונה"-כהגדרתםבסעיף19סטלחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזהפ

הממונהיקבעהוראותלענייןמינויאקטוארממונהלאיאוחרמיוםכ"טבאב )ב(
התשע"ח)10באוגוסט2018(פ

בשנותהכספים2018ו־2019יקראואתסעיף19עא)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוק )ג(
זה,כךשבמקום"ייקבעבסעיףתקציב"יבוא"יוקצהמסעיףתקציב"פ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל יב ר  ן וב א ר
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