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חוק הבנקאות )רישוי()תיקון מם׳  ,(9התשג״ד994-ו*
תיקון סעיף ז

בסעיף  1לחוק הבנקאות)רישוי( ,התשמ׳׳א) 1981 -להלן  -החוק העיקרי( ,בהגדרת ״בעל
.1
עניך ,במקום ״עשרים וחמישה אחוזים או יותר״ יבוא ״יותר מעשרים וחמישה אחתים״.
י

תיקון סעיף  9ו

.2

בסעיף  19לחוק העיקרי ,בסעיף קטן)אץ ,(2במקום ״שלוש שנים״ יבוא ״שש שנים״.

ה ו ס פ ת פרק ג׳1

.3

אחרי פרק ג׳ לחוק העיקרי יבוא:
״פרק ג׳ :1החזקת אמזגעי שליטה בידי משקיעים מוסדיים

הגדרות

27א .בפרק זה -
״משקיע מוסרי״  -כל אחד מאלה:
) (1תאגיד שהוא קופת גמל במשמעותה בסעיף  47לפקודת מס הכנסה ,
או שהוא מנהל קופת גמל באמור ,לגבי כל קופות הגמל שבניהולו:
2

) (2מנהל קרן במשמעותו בחוק להשקעות משותפות בנאמנות,
התשכ״א ,1961 -לגבי בל הקרנות שבניהולו;
ג

) (3תאגיד אחר המחזיק או המנהל כספי אחרים ואשר שר האוצר,
לאחר התייעצות עם הנגיד ,קבע בי הוראות פרק זיה יחולו עליו:
״משקיעים מוסדיים קשורים״  -משקיעים מוסדיים הנשלטים בידי אותו
תאגיד בנקאי או בידי תאגיד החזקה בנקאית של אותו תאגיד בנקאי ,וכן
משקיעים מוסדיים שאינם נשלטים בירי תאגיד בנקאי או בידי תאגיד
החזקה בנקאית כאמור אך מתנהלים בידי תאגיד כאמור ושבועדת
ההשקעות שלהם יש חבר שהוא עובד או דירקטור בתאגיד באמור:
״מניות״  -מניות וניירות ערך המירים למניות ,הנסחרים בבורסה כמשמעותה
בחוק ניירות ערך ,התשכ״ח. 1968-
4

הגבלות על
משקיע מ ו ס ד י

משקיעים מוסדיים
בתאגיד בנקאי
אחר

27ב .משקיע מוסדי לא יחזיק באמצעי שליטה בתאגיד בנקאי השולט בו או
בתאגיד בנקאי הנשלט בידי תאגיד החזקה בנקאית השולט גם במשקיע
המוסדי.
27ג) .א( משקיעים מוסדיים קשורים לא יחזיקו ,כולם ביחד ,באמצעי
שליטה של תאגיד בנקאי אחר בשיעור העולה על עשרה אחוזים מכל סוג של
אמצעי שליטה.
)ב( חלקו של כל אחד מן המשקיעים המוסדיים הקשורים בשיעור
ההחזקה המותר באמצעי שליטה באמור בסעיף קטן)א( ,ייקבע אחת לרבעון
לפי החלק היחסי של שווי השקעותיו במניות מתוך שווי סך כל ההשקעות
במניות של כל המשקיעים המוסדיים הקשורים.
)ג( לא יאוחר מהיום ה־4ו לחודשים דצמבר ,מרס ,יוני וספטמבר של כל
שנה ,ירווח משקיע מוסדי קשור לתאגיד הבנקאי השולט בו או לתאגיד

• נ ת ק ב ל ב כ נ ס ת ב י ו ם ב׳ ב נ י ס ן ה ת ש נ ״ ד ) 14במרס 994ו( :ה צ ע ת ה ח ו ק ודברי ה ס ב ר פורסמו ב ה צ ע ו ת חוק 97ו,2
מ י ו ם י״א ב א ב ה ת ש נ ״ ג )  2 9ביולי ג99ו( ,עמי .299
י סייח התשמ״א ,עמ׳ 2ג :2ה ת ש ץ  ,עמי .118
ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נוסח ח ד ש  ,6עמי .120
סייח התשכ״א ,עמי .84
סייח ה ת ש כ ״ ח  ,עמי .234
2

נ
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ההחזקה הבנקאית השולט בו ,לפי הענין ,על שווי החזקותיו במניות בתום
החודש שקדם ליום הדיווח! התאגיד הבנקאי או תאגיד ההחזקה הבנקאית,
לפי הענין ,יחשב את החלק היחסי שמותר לבל משקיע מוסדי קשור להחזיק
באמצעי שליטה כאמור בסעיף קטן )ב( ,ויודיע על שיעורים אלה למשקיע
המוסדי ולמפקח ,עד היום ה ־ 20של החודשים האמורים; שיעורים אלה יחייבו
את המשקיע המוסדי לגבי הרבעון המתחיל ב־ו ביגואר 1 ,באפריל ,ו ביולי
ו־ ו באוקטובר ,לפי הענין.
)ד( עלתה החזקתו של משקיע מוסדי קשור באמצעי שליטה על
השיעור המותר לו לפי סעיף קטן)ב( בתוצאה משינוי שיעור ההחזקה המותר
לו כפי שנקבע בהודעה שניתנה לו כאמור בסעיף קטן)ג( ,יפחית את החזקתו
האמורה עד השיעור המותר לו ,תוך חודש מיום קבלת ההודעה לפי סעיף
קטן)ג(.
מכירת אמצעי
שליטה

.4

27ד .החזיק משקיע מוסדי אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי בניגוד לאמור
בפרק זה ,וניתנה לו התראה בכתב  14ימים מראש ,יפנה המפקח לבית משפט
מחוזי ,בבקשה למתן הוראות בענין מכירת אמצעי השליטה העודפים.״

בסעיף  47לחוק העיקרי -
) (1בסעיף קטן)א( ,אחרי פסקה ) (1יבוא:

תיקון סעיף 47

״)1א( עד ליום ב״א בטבת התשנ״ז)1ג בדצמבר  (1996יפחתו החזקותיו של התאגיד
הבנקאי בתאגיד הריאלי בך שיחזיק לא יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו
של אמצעי השליטה בו.״
) (2בסעיף קטן)ג( ,במקום ״תאגיד אחר״ יבוא ״תאגיד ריאלי אחר״;
) (3אחרי סעיף קטן נד( יבוא:
״)ה( לא פחתו החזקותיו של התאגיד הבנקאי כאמור בסעיף קטן )אץ1א( ,יפנה
המפקח לבית המשפט המחוזי ,בבקשה למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה
העודפים.״

.5

סעיף  48לחוק העיקרי  -בטל.

.6

בסעיף  49לחוק העיקרי -

ביטול

סעיף 48

תיקון

סעיף 49

) (1בסעיף קטן)א( ,במקום ״חמש מאות אלף שקלים״ יבוא ״כפל הקנס הקבוע בסעיף
)61 .א^ לחוק העונשין ,התשל״ז) 1977-להלן  -חוק העונשין(״;
5

) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום ״ 31 ,28או 36״ יבוא ״27ב27 ,ג 36 ,31 ,28 ,או )47אץ1א(״,
ובמקום ״מאתיים אלף שקלים״ יבוא ״פי ארבעה מהקנס הקבוע בסעיף  (x3)^61לחוק
העונשין״.
בסעיף  50לחוק העיקרי ,ברישה ,במקום ״שעה שהתאגיד״ יבוא ״ולענין עבירה לפי סעיף
.7
)49ב(  -של משקיע מוסדי ,שעה שהתאגיד הבנקאי או המשקיע המוסדי ,לפי הענין״.
)א( תוך  15ימים מיום תחילתו של חוק זה ,ידווח משקיע מוסדי קשור לתאגיד הבנקאי
.8
השולט בו או לתאגיד ההחזקה הבנקאית השולט בו על שווי החזקותיו במניות ליום י״ז בטבת
התשנ״ד ) 31בדצמבר  ,(1993באמור בסעיף ד)2ג( לחוק העיקרי ,והתאגיד הבנקאי או תאגיד

תיקון סעיף 50

הוראת מעבר

ס״ח התשל׳׳ז ,עמ׳ .226

ספר החוקים  ,1457י״ב בניסן התשנ״ד994 ,ז24.3.

107

ההחזקה הבנקאית ,לפי הענין ,יחשב את חלקו היחסי של כל משקיע מוסדי קשור ויודיע לו על
כך כמפורט בסעיף »27ג( האמור ,תוך 5ו ימים נוספים.
)ב( משקיע מוסדי שביום תחילתו של חוק זה החזיק באמצעי שליטה בתאגיד בנקאי
בשיעורים העולים על המותר לו לפי פרק גיד לחוק העיקרי ,ימכור אמצעי שליטה מהחזקותיו
באמור עד השיעור המותר לו ,תוך שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.
יצחק רבין
ראש הממשלה
עזר ו י י צ מ ן
נשיא המדינה

אברהם ) ב י י ג ה ( שוחט
שר האוצר
שבח ו י י ס
יושב ראש הכנסת

חוק לפיעוי נפגעי עירוי דם )נגיף! האיידם()תיקון( ,התשנ״ד994-ו*
תיקון סעיף ו

בסעיף  1לחוק לפיצוי נפגעי עירוי דם )נגיף האיידם( ,התשנ״ג992-ו )להלן  -החוק
.1
העיקרי( ,במקום ההגדרה ״תלויים־ יבוא:
י

׳״׳ילד״ ~ לרבות ילד חורג וילד מאומץ:
״הורה״  -לרבות הורה מאמץ:
״שאירים״  -אחד מאלה:
) (1ילדו של החולה שמתקיים בו אחד התנאים האמורים בפסקאות) (2) ,(1או)(3
להגדרת ילד שבסעיף  5לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשכ״ח1968-
)להלן  -חוק הביטוח הלאומי(;
2

) (2מי שהיה בן זוגו של החולה וגר עמו שנה אחת לפחות בתכוף לפני פטירתו או
שעמו ילדו של החולה כמשמעותו בפסקה ) (1וכל עוד הילד עמו:
) (3הוריו של החולה;״.
תיקון סעיף 2

בסעיף  2לחוק העיקרי ,אחרי המלים ״עקב קבלת עירוי דם״ יבוא ״שסופק וניתן לחולה״
.2
ואחרי המלים ״את עירוי הדם״ יבוא ״כאמור״.

תיקון סעיף 6

במקום סעיף )6ב( לחוק העיקרי יבוא:
.3
״)ב( נפטר החולה לפני שקיבל את הפיצוי כאמור בסעיף קטן)א( ,תשלם המדינה את
הפיצוי לבן זוגו של החולה ,לילדו ולהוריו ,ובלבד שאם אהד הזכאים הוא בן זוגו של
החולה ,תשלם לו המדינה את מחצית הפיצוי ואת היתרה תשלם בחלקים שווים לזכאים
האחרים :לעגין זה ייחשבו הורי החולה כזכאי אחד; בסעיף קטן זה ,״בן זוג״  -למעט בן
זוגו של החולה שחי בנפרד ממנו שנה אחת רצופה לפחות בתכוף לפני הפטירה.״

הוספת סעיפים

6א ו־6ב

אחרי סעיף  6לחוק העיקרי יבוא:

.4

״פיצוי חד־
^" ~ ° £
י

י

ת

וי

6א .שולם פיצוי חד־פעמי לפי סעיף  6יהווה התשלום מילוי מלא של חובת
המדינה לפי חוק זה בלפי האדם שקיבל את הפיצוי ואין נפקה מינה אם קיבלו
כחולה או כשאיר.

נ ת ק ב ל ב כ נ ס ת ב י ו ם ב׳ בניסן ה ת ש נ ״ ד ) 14במרס  :(1994ה צ ע ת ה ח ו ק ודברי ה ס ב ר פורסמו ב ה צ ע ו ת חוק ,2225
מ י ו ם י״ז ב כ ס ל ו ה ת ש נ ״ ד ) 1ב ד צ מ ב ר  ,(1993עמי .119
ס״ח התשנ״ג ,עמי .7
ם״ח התשב״ח ,עמי .108

108

ספר החוקים  ,1457י״ב בניסן התשנ״ד24.3.1994 ,

6ב) .א( על אף האמור בסעיף 6א ,קיבל בן זוג או ילדו של החולה בשאיר,
רק חלק מפיצוי חד־פעמי ,עם יתר השאירים והתברר לאחר מכן שהוא חולה,
תשלם לו המדינה פיצוי חד־פעמי נוסף והוא ישולם לפי הוראת סעיף )6א(.

סליג

)ב( הזכאות לפיצוי חד־פעמי נוסף לפי סעיף זה הנה רק של החולה
בעודו בחיים.״

.5

במקום סעיף  7לחוק העיקרי יבוא:

״קיצבה ח ו ד ש י ת

החלפת סעיף 7

) .7א( בנוסף לאמור בסעיף  6תשלם המדינה לחולה ,ולאחר פטירתו -
לשאיריו ,קיצבה חודשית בשיעורים ,לפי כללים ,תנאים ומבחנים ולתקופה
שיקבע השר בתקנות ,לאחר התייעצות בשר האוצר ובשר העבודה והרווחה
ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.
)ב( קיצבה חודשית לפי סעיף קטן)א( תשולם באמצעות המוסד לביטוח
לאומי הפועל מכוח חוק הביטוח הלאומי )להלן  -המוסר( :המוסד רשאי
למנות אדם כמקבל הקיצבה על פי הכללים שבסעיף  136לחוק הביטוח
הלאומי.
)ג( אוצר המרינה יעביר למוסד ,מדי חודש בחודשו ,את כל הכספים
הדרושים לו בדי לבצע את התשלומים לפי חוק זה לרבות ההוצאות
המינהליות הנובעות מביצוע החוק.
)ד( שר העבודה והרווחה ,לאחר התייעצות בשר ,יקבע בתקנות
הוראות בכל הנוגע לביצוע התפקידים המוטלים על המוסד לפי חוק זה ,לא
יאוחר מתום שישים ימים מיום תחילתו של חוק זה.

ערעור

7א) .א( החלטת המוסד בדבר תשלום קיצבה לפי חוק זה ניתנת לערעור
לפני בית הדין האזורי לעבודה .פסק דינו של בית הדין ניתן לערעור לפני בית
הדין הארצי לעבודה ,אם נתקבלה רשות לכך מאת נשיא בית הדין הארצי
לעבודה או סגנו.
)ב( שר המשפטים בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ,רשאי לקבוע
בתקנות מועדים להגשת תובענות וערעורים לפני בית הדין לעבודה באמור
בסעיף קטן)א(.״

.6

אחרי סעיף  8לחוק העיקרי יבוא:

הוספת

״הוראות מיוחדות 8א) .א( תשלומים לפי חוק זה ישולמו למי שהוא תושב ישראל לענין חוק
הביטוח הלאומי ובל עוד הוא תושב באמור.
)ב( תשלומים המשתלמים לפי חוק זה לא ייחשבו בהכנסה:
)ו( לענין פקודת מם הכנסה  ,או לענין תשלומי חובה או היטלים
אחרים:
5

) (2לענין גימלאות לפי חוק הביטוח הלאומי.
)ג( תשלום המשולם לפי חוק זה לחולה אינו ניתן להעברה ,לערבות או
לעיקול בכל דרך שהיא ,אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט
או בית דין מוסמך*.
5

ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נ ו ס ח ח ד ש  ,6עמ׳ .120

ספר החוקים  ,1457י״ב בניסן התשנ״ר24.3.1994 ,

סעיף 8א

תיקון סעיף 9

.7

בסעיף  9לחוק העיקרי -
)ו( בסעיף קטן)א( ,במקום ״לפני יום ל׳ בכסלו התשמ״ז) 1בינואר  987ו(״ יבוא ״אחרי יום
כ״ז בטבת התשמ״ב ) 31בדצמבר  (1981ולפני יום ל׳ בכסלו התשמ״ז) 1בינואר (1987״.
) (2בסעיף קטן)ב( ,במקום הסיפה המתחילה במלים ״יהיו התלויים בו״ יבוא ״ישולמו
הפיצוי לפי סעיף )6ב( והקיצבה לפי סעיף  ,7לזכאים ,כאילו נפטר החולה לאחר תחילתו
של חוק זה.״
יצחק רבין
ראש הממשלה
עזרוייצמן
נשיא המדינה

יצחק רבין
שר הבריאות
שבחוייס
יושב ראש הכנסת

חוק הם&ורט )תיקון מם׳  ,(2התשנ״ד*1994-
תיקון סעיף 1וא

.1

בסעיף 11א לחוק הספורט ,התשמ״ח- 1988-
י

) (1בסעיף קטן)ב( ,במקום ״מעל  18שנה״ יבוא ״ 18שנה ומעלה אך לא מעל  26שנה״
ובמקום ״עונת ספורט אחת״ יבוא ״שתי עונות ספורט.״:
) (2אחרי סעיף קטן)ב( יבוא;
״)ב (1ספורטאי שגילו מעל  26שנה אך לא מעל  31שנה יובל ,באין הסכמה
להעברתו ,להגיש בפגרה טופס הסגר ,ולעבור לאגורה אחרת לאחר שנכנס להסגר
לתקופה של עונת ספורט אחת.
)ב (2ספורטאי שגילו מעל  31שגה יוכל ,באין הסכמה להעברתו ,להודיע בפגרה על
רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה של עוגת
ספורט אחת.״
יצחק רבין
ראש הממשלה
עזרוייצמן
נשיא המדינה

אמנון רובינשטיין
שר החינוך ,התרבות והספורט
שבח ו י י ס
יושב ראש הכנסת

נ ת ק ב ל ב כ נ ס ת ב י ו ם ב׳ ב נ י ס ן ה ת ש נ ״ ד נ 14במרס  ;(1994ה צ ע ת ה ח ו ק ו ד ב ר י ה ס ב ר פורסמו ב ה צ ע ו ת חוק ,2200
מ י ו ם ט״ו ב א ב ה ת ש נ ״ ג )  2ב א ו ג ו ס ט  993ו( ,עמי .337
סייח התשמ״ח ,עמי  ;122התשנ״א ,עמי 7ו.2

חוק מבוני בושר )רישוי ופיקוח( ,התשנ״ד*1994-
הגדרות

.1

בחוק זה -

״חוק הספורט״  -חוק הספורט ,התשמ״ח1988-י;
״חוק רישוי עסקים״  -חוק רישוי עסקים ,התשכ״ח; 1968-
ג

• נ ת ק ב ל ב כ נ ס ת ב י ו ם ג׳ ב נ י ס ן ה ת ש נ ״ ד )  5ו במרס  ;(1994ה צ ע ת ה ח ו ק ו ד ב ר י ה ס ב ר פורסמו ב ה צ ע ו ת ח ו ק  ,2202מ י ו ם
ט״ז ב א ב ה ת ש נ ״ ג )  3ב א ו ג ו ס ט  ,(1993עמי .345
סייח התשמ״ח ,עמי .122
סייח ה ת ש כ ״ ח  ,עמי .204
י
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״מדריך׳  -בעל תעודת הסמכה לפי חוק הספורט להדרכה בענף הספורט של בושר גופני ובריאות,
לרבות בעל היתר זמני לפי החוק האמור;
״מכון כושר״  -מקום שבו מתאמנים במכשירים המפעילים את השרירים בתנאים של מאמץ
גופני;
״מתאמן״  -מי שמשתמש במכשיר במכון כושר:
״קטין״  -אדם שלא מלאו לו  18שנה:
״רשיון״  -רשיון לפי חוק רישוי עסקים למכון כושר.

.2

לא יפתח אדם מכון כושר ולא יקיימו אלא אם כן יש בידו רשיון.

בכל עת שמכון כושר מופעל ,יהיה נוכח במקום מדריך ,המלמד את דרכי ההפעלה של
.3
המכשירים שבו ומפקח על המתאמנים בו.
)א( מכון כושר יקבל מתאמן קבוע רק לאחר שהמציא לו תעודה רפואית המאשרת את
.4
כשירותו מבחינה רפואית להתאמן במכון כושר.

רישוי מכוני
כושר
נוכחות מדריך

כשירות רפואית

)ב( מכון כושר יקבל מתאמן אקראי רק לאחר שהמציא לו הצהרה חתומה בידו
המאשרת כי הוא אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסבנו בשעת אימון במכון כושר.
)א( קטין יוכל להתאמן במכון כושר רק לאחר שימציא גם הסכמה של נציגו .ההסכמה
.5
יבולה להינתן לאימון אחד או לסוגים של אימונים.

קטין

)ב( קטין שלא מלאו לו  14שנים לא יתאמן במכון כושר.
העובר על הוראות סעיפים  2או  3ומי שמאפשר לאדם להתאמן במכון כושר בניגוד
.6
להוראות סעיפים  4או  ,5דינו  -כפל הקנס הקבוע בסעיף )61אץ (2לחוק העונשין,
התשל״ז. 1977-

עונשין

ג

.7

חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה ,והוא רשאי לאחר התייעצות עם שר
.8
הבריאות ועם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ,להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

.9

בחוק רישוי עסקים ,התשב״ח ,1968-אחרי סעיף 2ג יבוא:

״מכוני כ ו ש ר

2ד) .א( לא יינתן רשיון למכון כושר אלא לאחר התייעצות עם מי ששר
החינוך והתרבות הסמיכו לבך ,ולאחר שנתקיימו כל התנאים הבאים:
) (1רשות הרישוי מצאה כי מכון הכושר ממוקם במקום מתאים,
כי המכשירים בו מוצבים במרחק סביר זה מזה ,כי לכל מכשיר
מוצמדות ,במקום בולט ,הוראות היצרן לענין השימוש בשפה
העברית ,בשפה הערבית ובשפה האנגלית ,וכי לקוחותיו של מכון
הכושר בוטחו בפרטי הביטוח ובסכומי הביטוח המזעריים שנקבעו
לפי סעיף  7לחוק הספורט;

שמירת הוראות
ביצוע ותקנות

תיקון חוק
רישוי עסקים -

מס׳ 9

) (2נקבעו ברשיון תנאים המחייבים את מכון הכושר לפעול
בהתאם להוראותיו של חוק הספורט כאילו היתה כל הפעילות
המבוצעת בו ״פעילות ספורט״ כמשמעותה בחוק הספורט.
5

סייח התשל״ז ,עמ׳ .226
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) (3נקבעו ברשיון תגאים המחייבים את מכון הכושר למלא אחר
הוראותיו של חוק מבוני הכושר )רישוי ופיקוח( ,התשנ־ד.1994-
)ב( השר ,בהתייעצות עם שר החינוך והתרבות ,רשאי לפטור בצו
מחובת רישוי לפי חוק זה סוגים של מכוני כושר ,והוא יפטיר מחובת רישוי
מכון כושר המוחזק והמופעל על־ידי אגודת ספורט במשמעותה בחוק
הספורט.
)ג( לענין סעיף זה ,״מכון כושר״  -כהגדרתו בחוק מכוני הכושר )רישוי
ופיקוח( ,התשג״ד.1994-״
תחילה

.10

תחילתו של חוק זה  90ימים מיום פרסומו ברשומות.
יצחק רבין
ראש הממשלה
עזר ו י י צ מ ן
נשיא המדינה
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המחיר  1.76שקל חדש

0334-2832

אמנון׳ ר ו ב י נ ש ט י י ן
שר החינוך התרבות ,והספורט
שבח ו י י ס
יושב ראש הכנסת
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סורר בסדר-צילום והודפס במדפיס הממשלתי ,ירושלים

