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חוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות
ציבוריים (תיקון מס'  ,)4התשע"ז*2017-
תיקון סעיף 3

.1

תיקון חוק הגנת
הצרכן  -מס' 50

.2

תחולה

.3

בחוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים,
התשס"א ,12000-בסעיף  ,3אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א )1מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי ,לא יפלה
בהספקת המוצר או השירות הציבורי במקום העסק ,במתן הכניסה למקום הציבורי או
במתן שירות במקום הציבורי ,מחמת מקום מגורים; ואולם לא יראו הפליה לפי סעיף
קטן זה הבחנה שנעשית על ידי רשות מקומית בין תושביה ובין מי שאינם תושביה,
במידה הנדרשת לביצוע תפקידיה או להפעלת סמכויותיה לטובת תושביה ,והכול
בכפוף להוראות כל דין".
התשמ"א- 21981-

בחוק הגנת הצרכן,
()1

בסעיף (2א) ,אחרי פסקה ( )3יבוא:
"(3א) המקום שאליו יסופק לצרכן הנכס או השירות ,לרבות הספקה לאזור,
כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון  -שיפוט בעבירות ועזרה
התשכ"ז ,31967-כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק ,מעת לעת;";

משפטית),

()2

בסעיף 31א(א) ,אחרי פסקה ( )1יבוא:
"(1א) ביקש צרכן כי עוסק יספק את הנכס או השירות למקום כפי שהוסכם
בין הצדדים ,לאחר שהעוסק הטעה אותו בעניין המקום שאליו יסופק הנכס או
השירות כאמור בסעיף (2א)(3א)  -והעוסק לא סיפק את הנכס או השירות למקום
שהוסכם בין הצדדים כאמור;".

חוק זה יחול על עסקאות שנעשו ביום פרסומו ואילך.
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
2
3

איילת שקד
שרת המשפטים

י ו ל י י ו א ל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט התשע"ז ( 20בפברואר  ;)2017הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,638 -מיום ז' בסיוון התשע"ו ( 13ביוני  ,)2016עמ' .120
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;58התשע"ד ,עמ' .594
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;248התשע"ז ,עמ' .331
ק"ת התשכ"ז ,עמ'  ;2741ס"ח התשכ"ח ,עמ'   ;20התשע"ב ,עמ' .476

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס'  ,)46התשע"ז*2017-
תיקון סעיף 80

.1

התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף ,80

בחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ד) על ועדת קלפי לחיילים לא יחולו הוראות סעיף (34ה)".

*
1
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התקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט התשע"ז ( 20בפברואר  ;)2017הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,676 -מיום י"ח בטבת התשע"ז ( 16בינואר  ,)2017עמ' .54
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;248התשע"ד ,עמ' .813
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אחרי84ג
הוספת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 84ב
העיקרי
אחרי
84ב לחוק
סעיף .2
.2
ופרק ח'1

הוספת סעיף 84ג
ופרק ח'1

"סמכויות
המחויבים ,על הבחירות
הבחירות
בשינויים
המחויבים ,על
61א יחולו,
בשינויים
הוראות סעיף
61א יחולו,
מיוחדותסעיף84ג.
הוראות
"סמכויות מיוחדות 84ג.
לעניין בחירות
לעניין בחירות
בקרב חיילים.
בקרב חיילים.
בקרב חיילים
בקרב חיילים

סוהר ובמקומות מעצר
מעצר
בבתי
ובמקומות
סוהרבחירות
בבתי ח':1
פרק ח' :1בחירות פרק
הגדרות

הגדרותבפרק זה 84 -ד .בפרק זה -
84ד.
במשמורת בבית סוהר;
סוהר;
נתון
בבית
הבחירות
במשמורת
שביום
הבחירותמינתון
"אסיר"  -מי שביום"אסיר" -
כמשמעותם ארעי כמשמעותם
ארעיאו בית סוהר
סוהרסוהר
בית בית
סוהר" -
סוהר או
"בית סוהר"  -בית"בית
בפקודת בתי הסוהר;
בפקודת בתי הסוהר;
 )1(7לחוק סדר הדין
הדין
בסעיף
כמשמעותו סדר
בסעיף  )1(7לחוק
מעצר" -
כמשמעותו
"מקום מעצר" " -מקום
התשנ"ו;21996-

מעצרים),
התשנ"ו;21996-

מעצרים),אכיפה -
הפלילי( -סמכויות
הפלילי (סמכויות אכיפה
בפקודת בתי הסוהר;
הסוהר;
כמשמעותו
בפקודת בתי
"סוהר" -
"סוהר"  -כמשמעותו
במשמורת במקום מעצר;
נתוןמעצר;
במקום
הבחירות
במשמורת
שביום
הבחירותמינתון
"עצור"  -מי שביום"עצור" -
הסוהר [נוסח חדש],
חדש],
[נוסחבתי
הסוהרפקודת
הסוהר" -
פקודת בתי
"פקודת בתי
"פקודת בתי הסוהר" -
התשל"ב.31971-

התשל"ב.31971-


קלפיות לאסירים
ועצורים

לאסירים
שלפני יום הבחירות לכל
הבחירות לכל
מהיום ה־53
שלפני יום
ה־53יאוחר
מהיום לא
(א) ()1
יאוחר
84ה.
( )1לא
קלפיות(א)
84ה.
ועצורים
השר לביטחון הפנים
הפנים
לביטחוןימסור
בסעיף ,4
השר
כאמור
ימסור
המועצות
המועצות כאמור בסעיף ,4
ומקומות המעצר ויציין
הסוהרויציין
המעצר
ומקומותבתי
רשימה של כל
בתי הסוהר
לשר רשימה של כללשר
כפי שייקבע בתקנות.
בתקנות.
שייקבענוספים
כפי פרטים
לגביהם
לגביהם פרטים נוספים

הרשימה()1האמורה בפסקה ()1
פי בפסקה
האמורה
יקבע ,על
הרשימה
( )2השר יקבע ,על()2פי השר
שהוא הפנים או מי שהוא
לביטחון
השרמי
הפנים או
התייעצות עם
השר לביטחון
ולאחר
ולאחר התייעצות עם
ולעצוריםלאסירים ולעצורים
לאסירים מיוחדים
מקומות קלפי
מיוחדים
קלפי לכך,
מינה לכך ,מקומות מינה
קלפי לאסירים יכול
יכול
לאסירים);
קלפיותלאסירים
לאסירים); קלפי
(בפרק זה -
(בפרק זה  -קלפיות
שתהיה ניידת.
שתהיה ניידת.
בבחירות לכל המועצות
המועצות
להצביע
רשאי לכל
בבחירות
עצור
להצביע
אסיר או
(ב) אסיר או עצור(ב)רשאי
בבית הסוהר או במקום
לאסיריםבמקום
הסוהר או
בקלפיות
לאסירים בבית
בקלפיות בסעיף ,4
כאמור בסעיף  ,4כאמור
לאסיריםאו בקלפי לאסירים
בקלפיהבחירות
או ביום
נמצא
הבחירות
שבו הוא
המעצרביום
המעצר שבו הוא נמצא
לאסירים יובאו לידיעת
לידיעת
הקלפי
יובאו
מקומות
לאסירים
מקום;
הקלפי
לאותו
מקומות
הקרובה
הקרובה לאותו מקום;
בדברר ,בדרך שיקבע השר,
שיקבע הש
בדרךהנוגעים
ושאר
בדבר
העצורים
הנוגעים
האסירים,
האסירים ,העצורים ושאר
האחראי על החזקת אסיר
החזקת אסיר
עלהפנים;
לביטחון
האחראי
השר
הפנים;
המלצת
לביטחון
לפי המלצת השר לפי
שיאפשרו לו להגיע לקלפי
להגיע לקלפי
הסידורים
שיאפשרו לו
יעשה את
הסידורים
או עצור יעשה אתאו עצור
סידוריםלעצור על סידורים
לאסיר או
ויודיעעל
להצביעלעצור
לאסיר או
ויודיעכדי
לאסירים
לאסירים כדי להצביע
הבחירות .לפני יום הבחירות.
ככל האפשר
אלהיום
אלה ככל האפשר לפני
הבחירות בבית סוהר או
סוהר או
ביום
בבית
הנמצא
הבחירות
ביוםשוטר
סוהר או
(ג) הנמצא
(ג) סוהר או שוטר
יהיה לאסירים ,וכן יהיה
להצביעוכןבקלפי
לאסירים,
רשאי
בקלפי
להצביעיהיה
במקום מעצר
במקום מעצר יהיה רשאי
ועדתהקלפי ומזכיר ועדת
ומזכירועדת
לאסירים חבר
ועדת הקלפי
חברבקלפי
להצביע
לאסירים
רשאי
רשאי להצביע בקלפי
הקלפי.
הקלפי.

2
3

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .338
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,21עמ' .459
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ועדות קלפי
לאסירים

84ו( .א) לכל קלפי לאסירים תמונה ועדת קלפי בת שני חברים
שהם עובדי המדינה שאינם סוהרים וכן ,ימונה מזכיר ועדת
קלפי; אחד מחברי ועדת הקלפי שמונה כאמור יהיה היושב
ראש; דרכי מינוים של חברי ועדות הקלפי לאסירים ומזכיריהן
ייקבעו בהוראות לפי סעיף 84ז.
(ב) מינוי חברי ועדות הקלפי לאסירים ומזכיריהן טעון
אישור של השר לביטחון הפנים או מי שהוא מינה לכך; השר
או מי שהוא מינה לכך יעביר לשר לביטחון הפנים או למי
שהוא מינה לכך את פרטיהם של מי שמועמדים להתמנות
לחברי ועדת קלפי ולמזכירים כאמור בסעיף קטן (א) ,והוא
יחליט ,לא יאוחר מ־ 20ימים לפני יום הבחירות ,על אישור
מינוים של המועמדים או על סירוב לאשרם.
(ג)

על ועדות קלפי לאסירים לא יחולו הוראות סעיף (34ה).

הוראות בדבר
בחירות בקרב
אסירים ועצורים

84ז .השר ,לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ,יקבע הוראות
בכל הנוגע לבחירות בקרב אסירים ועצורים ,ובכלל זה סדרי
הפעלתן ועבודתן של הקלפיות לאסירים ושעות ההצבעה
בקלפיות בכלל או בקלפי מסוימת; בנסיבות חריגות הנוגעות
לצורך דחוף לתקן הוראות שנקבעו ,סמוך למועד הבחירות,
רשאי השר לקבוע בהוראות שיפורסמו באתר האינטרנט של
משרד הפנים כי הן ייכנסו לתוקף במועד הפרסום באתר
כאמור ,ובלבד שהוראות כאמור יפורסמו ברשומות בהקדם
האפשרי ולא יאוחר מתום שני ימי עבודה ממועד הפרסום
באתר האינטרנט.

סדרי הצבעה

84ח( .א) ההצבעה בקלפיות לאסירים תהיה בשעות שייקבעו
בהוראות לפי סעיף 84ז.
(ב) בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום הקלפי לאסירים
זולת חברי ועדת הקלפי ,נציג המשרד לביטחון הפנים ,בוחרים
שהותר להם להיכנס לשם הצבעה ,השר או בא–כוחו וסוהרים
או שוטרים הדרושים לשמירת הסדר ,הביטחון ושלום הציבור.
(ג) הרוצה להצביע בקלפי לאסירים חייב לזהות את עצמו
כאמור בסעיף  60או בכרטיס אסיר שהונפק על ידי שירות בתי
הסוהר ,בתעודת השוטר או בתעודת הסוהר שלו.
(ד) המצביע בקלפי לאסירים ישים את מעטפת ההצבעה
שלו לתוך מעטפה שנייה ,וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה
החיצונית את שם המצביע ,את מספר הזהות שלו במרשם
האוכלוסין ,את שם הרשות המקומית המתאימה ופרטים
אחרים שייקבעו בהוראות לפי סעיף 84ז.
(ה) בתא ההצבעה וכן סמוך למקום הקלפי לאסירים תוצג
הודעה הכוללת את רשימות המועמדים שאושרו כאמור
בסעיף  ,41בכל הרשויות המקומיות ,בצירוף האות והכינוי
שאושרו לכל רשימה וכן את שמותיהם של כל המועמדים
לראש הרשות שאושרו לפי חוק בחירת ראש הרשות.
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מיון מעטפות של
אסירים ועצורים
וספירת הקולות

מעטפות של
מיון
לאסירים בקלפיות לאסירים
בקלפיותשהצביעו
שהצביעושל אלה
אלההמעטפות
(א)שלמיון
המעטפות
מיון 84ט.
84ט( .א)
אסירים ועצורים
הרשויות המקומיות
המקומיות
הבחירות שליד
לוועדותהרשויות
הבחירות שליד
והעברתן לוועדותוהעברתן
וספירת הקולות
להוראות לפי סעיף 84ז.
סעיף 84ז.
בהתאם
יהיולפי
להוראות
המתאימות
המתאימות יהיו בהתאם

כאמור בסעיף קטן (א)
המצביעים (א)
של בסעיף קטן
כאמור
המעטפות
המצביעים
בהגיע
המעטפות של
(ב)
(ב) בהגיע
כדידיחוי לבדיקתן כדי
בלא
לבדיקתן
דיחויהוועדה
בלאתיגש
הבחירות,
לוועדתהוועדה
לוועדת הבחירות ,תיגש
רשומים על המעטפות
המעטפות
ששמותיהם
רשומים על
המצביעים,
ששמותיהם
לברר אם
לברר אם המצביעים,
למועצה ואם לא הצביעו
לבחורהצביעו
ואם לא
זכות
למועצה
הם בעלי
לבחור
החיצוניות,
החיצוניות ,הם בעלי זכות
בקלפיות אחרות .בקלפיות אחרות.
המעטפות שנמצאו פסולות,
שנמצאו פסולות,
הבדיקה וגניזת
המעטפות
סיום
וגניזת
הבדיקה עם
(ג)
(ג) עם סיום
הכשרות,החיצוניות הכשרות,
המעטפות
החיצוניות
ההצבעה מן
המעטפות
מעטפות
יופרדו מן
יופרדו מעטפות ההצבעה
לאחר גניזת המעטפות
המעטפות
גניזת אלא
הקולות
לאחר
בספירת
יוחל אלא
הקולות
ולא יוחל בספירתולא
החיצוניות.
החיצוניות.
המצביעים כאמור בסעיף
של בסעיף
כאמור
המעטפות
המצביעים
בדיקת
במעמדשל
(ד) במעמד בדיקת(ד)המעטפות
זולת אלה :חברי ועדת
ועדת
אדם
חברי
יימצא
לאאלה:
זולת
הקולות
ומניין אדם
(א)יימצא
קטןלא
קטן (א) ומניין הקולות
רשימות המועמדים או
המועמדים או
הבחירות ,באי־כוח
באי־כוח רשימות
הבחירות ,מנהל
הבחירות ,מנהל הבחירות,
ושוטרים הדרושים ,לדעת
הדרושים ,לדעת
או בא־כוחו
ושוטרים
מקומם ,השר
ממלאיבא־כוחו
ממלאי מקומם ,השר או
הבחירות ,לשמירת הסדר.
לשמירת הסדר.
ועדת הבחירות ,ועדת
פרוטוקול

פרוטוקול
בטופס שייקבע בתקנות,
בתקנות,
פרוטוקול,
שייקבע
תנהל
בטופס
הבחירות
פרוטוקול,
ועדת
הבחירות(א)תנהל
(א) ועדת 84י.
84י.
הקולות ,ותמסור את
מנייןאת
ותמסור
הקולות ,ועל
מנייןסעיף 84ט
ועללפי
הבדיקה
סעיף 84ט
על הבדיקה לפי על
לידי מנהל הבחירות.
הבחירות.
הפרוטוקול
הפרוטוקול לידי מנהל

כל רשימת מועמדים
מועמדים
רשימתובא־כוח
הבחירות
ובא־כוח כל
הבחירותחבר ועדת
(ב) כל חבר ועדת(ב) כל
היו מהם שלא חתמו,
חתמו,
הפרוטוקול;
מהם שלא
היו על
יחתמו
הפרוטוקול;
ממלא מקומו
יחתמו על
או ממלא מקומו או
ייפגםכך.הפרוטוקול בשל כך.
לאבשל
לא ייפגם הפרוטוקול
סיכום מניין
הקולות

84יא .מניין
סיכום
הקולותבחשבון גם הקולות
סעיףגם 65יובאו
בחשבון
הקולות לפי
מניין 65יובאו
בסיכוםסעיף
הקולות לפי
בסיכום מניין84יא.
הקולות
לפרטים שבפרוטוקול
שבפרוטוקול
לפרטיםזה בהתאם
בהתאםלפי פרק
שהצביעו
פרק זה
של מי
של מי שהצביעו לפי
לפי סעיף 84י.
לפי סעיף 84י.

תעמולת בחירות

בחירות
ומשודרת בכלי התקשורת
התקשורת
המתפרסמת
ומשודרת בכלי
המתפרסמתבחירות
בחירות תעמולת
תעמולת84יב( .א)
תעמולת(א)
84יב.
ומקומות המעצר ,במידת
הסוהרבמידת
המעצר,
בתי
ומקומות
בין כותלי
הסוהר
מותרת
תהיהבתי
תהיה מותרת בין כותלי
חובה על שירות בתי
להטילבתי
כדישירות
בכך על
איןחובה
להטיל
ואולם
האפשר,כדי
האפשר ,ואולם אין בכך
תקשורת כאמור; השר,
כאמור; השר,
לספק כלי
תקשורת
המשטרה
או כלי
לספק
הסוהר
הסוהר או המשטרה
הוראות לעניין הדרך
הדרך
יקבע
לעניין
הפנים,
הוראות
לביטחון
השריקבע
הפנים,
בהסכמת
בהסכמת השר לביטחון
הפעלתה .זו ומידת הפעלתה.
תופעל הוראה
שבהומידת
שבה תופעל הוראה זו

בחירותכל תעמולת בחירות
תעמולתאסורה
כל קטן (א),
בסעיף
אסורה
לאמור
פרט (א),
בסעיף קטן
(ב) פרט לאמור (ב)
פה.בכתב ובין בעל פה.
בעל בין
מעצר,
מקוםובין
בכתב
ביןאו
סוהר
מעצר,
מקוםבית
בין כותלי בית סוהרביןאוכותלי
לאסירים או לעצורים
לעצורים
תהיהאומכוונת
לאסירים
תעמולה לא
תהיה מכוונת
(ג) שום תעמולה(ג)לא שום
בלבד.
בלבד.
סמכויות מיוחדות
לעניין בחירות
בבתי סוהר
ובמקומות מעצר

המחויבים ,על הבחירות
הבחירות
בשינויים
המחויבים ,על
61א יחולו,
בשינויים
הוראות סעיף
61א יחולו,
מיוחדותסעיף84יג.
סמכויותהוראות
84יג.
לעניין בחירות
סוהר ובמקומות מעצר".
מעצר".
בבתי
בבתי סוהר ובמקומות
בבתי סוהר
ובמקומות מעצר

 םיקוחה רפס רפסג  2608,םיקוחה רפסקוחה רפס
1.3.2017
ספר החוקים  ,2608ג' באדר התשע"ז,

445

תיקון חוק
הרשויות
המקומיות (בחירת
ראש הרשות וסגניו
וכהונתם)  -מס' 32

.3

בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה1975- ,4בסעיף
(7ב)( ,)2במקום "ח'" יבוא "ח' ,ח'."1
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה

4

א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
שר הפנים

י ו ל י י ו א ל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;211התשע"ה ,עמ' .42

חוק חובת אזהרה בפרסום ובשיווק של הלוואה (תיקוני חקיקה),
התשע"ז*2017-
תיקון חוק
הבנקאות (שירות
ללקוח)  -מס' 23

.1

תיקון חוק הסדרת
הלוואות חוץ־
בנקאיות  -מס' 3

.2

תיקון חוק הפיקוח
על שירותים
פיננסיים (שירותים
פיננסיים מוסדרים)
 -מס' 3

.3

התשמ"א- 11981-

בחוק הבנקאות (שירות ללקוח),
()1

בסעיף  ,5אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) 	 לא יפרסם תאגיד בנקאי פרסומת אף אם היא פרסומת המותרת לפי דין
ולא ינקוט דרך שיווק אחרת ,המעודדות נטילת הלוואה על ידי לקוח ,אלא אם כן
הן כוללות את שם המלווה וצורפה להן אזהרה בנוסח זה" :אי־עמידה בפירעון
ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל;".

()2

בסעיף 11א(ב) ,אחרי פסקה ( )1יבוא:
"(1א) פרסם פרסומת או נקט דרך שיווק אחרת שאינן כוללות את שם המלווה או
לא צורפה להן אזהרה ,בניגוד להוראות סעיף (5ג)".

"(ה) לא יפרסם מלווה פרסומת אף אם היא פרסומת המותרת לפי דין ולא ינקוט דרך
שיווק אחרת ,המעודדות נטילת הלוואה על ידי לווה ,אלא אם כן הן כוללות את שם
המלווה וצורפה להן אזהרה בנוסח זה" :אי־עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב
בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל"; ואולם החובה לכלול את שם המלווה כאמור
לא תחול על מפעיל מערכת מקוונת המיועדת למתן הלוואות ולקבלתן או לביצוע
תשלומים לאחר ,אם מפעיל המערכת אינו נותן ההלוואה או מקבלה".
בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) ,התשע"ו2016-- 3
()1

בסעיף  ,47אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1לא יפרסם נותן שירותים פיננסיים פרסומת אף אם היא פרסומת המותרת
לפי דין ולא ינקוט דרך שיווק אחרת ,המעודדות נטילת הלוואה או אשראי על

*
1
2
3
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התשנ"ג ,21993-בסעיף  ,3אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

בחוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות,

התקבל בכנסת ביום כ"ה בשבט התשע"ז ( 21בפברואר  ;)2017הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,644 -מיום כ"א בסיוון התשע"ו ( 27ביוני  ,)2016עמ' .134
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;258התשע"ז ,עמ' .368
ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;174התש"ס ,עמ' .258
ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;1098התשע"ז ,עמ' .373
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האשראי וצורפה להן
נותןלהן
וצורפה
המלווה או
האשראי
נותןשם
אואת
כוללות
המלווה
שם הן
אם כן
אלאאת
כוללות
לקוח,
ידיהן
ידי לקוח ,אלא אם כן
לגרורהאשראי עלול לגרור
בהחזר
עלול
האשראיאו
בהחזרההלוואה
בפירעון
"אי־עמידה או
בפירעון ההלוואה
בנוסח זה:
"אי־עמידה
אזהרה בנוסח זה :אזהרה
שירותיםזה" ,נותן שירותים
בסעיף קטן
"נותן
לפועל";
קטן זה,
הוצאה
והליכיבסעיף
לפועל";
פיגורים
בריביתהוצאה
חיובוהליכי
חיוב בריבית פיגורים
שירות בנכס פיננסי;".
פיננסי;".
רישיון למתן
שירות בנכס
למעט בעל
רישיון -למתן
פיננסיים"
פיננסיים"  -למעט בעל
שיווק או נקט דרך שיווק
פרסומת
"שפרסםדרך
יבוא או נקט
פרסומת
(47א)",
"שפרסם
יבוא "סעיף
(47א)",אחרי
(72ב)(,)27
"סעיף
בסעיף
(72ב)( ,)27אחרי
()2
( )2בסעיף
צורפה להן אזהרה ,בניגוד
אזהרה ,בניגוד
האשראי ,או לא
צורפה להן
המלווהאואולאנותן
האשראי,
נותןשם
או את
כוללות
המלווה
שאינן
אחרתשם
אחרת שאינן כוללות את
להוראות סעיף (47א .",)1
להוראות סעיף (47א .",)1
והוראת
חודשים מיום פרסומו.
פרסומו.
שלושה
חודשיםזהמיום
שלושהשל חוק
חוק זהתחילתו
תחילתו .4של (א)
תחילה (א)
 .4
שעה

תחילה והוראת
שעה

ו־(72ב)( )27לחוק הפיקוח
הפיקוח
(47א)1
סעיפיםלחוק
ו־(72ב)()27
תחילתם של
סעיפים (47א)1
שלקטן (א),
בסעיף
תחילתם
האמור
אף(א),
בסעיףעלקטן
(ב) על אף האמור (ב)
הפיקוח(להלן  -חוק הפיקוח
התשע"ו2016-
(להלן  -חוק
מוסדרים),
התשע"ו2016-
מוסדרים),פיננסיים
שירותים פיננסיים (שירותים
על(שירותים
על שירותים פיננסיים
ביום תחילתו של חוק
זה ,חוק
לחוק של
תחילתו
בסעיף 3
זה ,ביום
מוסדרים)  ,כנוסחם
מוסדרים)  ,כנוסחם בסעיף  3לחוק
פיננסיים שירותים פיננסיים
על
על שירותים
מוסדרים .פיננסיים מוסדרים .
על שירותים
פיננסיים
הפיקוח
הפיקוח על שירותים
התשנ"ג ,1993-כנוסחו בסעיף 2
כנוסחו בסעיף 2
חוץ־בנקאיות,
התשנ"ג,1993-
הלוואות
חוץ־בנקאיות,
לחוק הסדרת
הלוואות
סעיף (3ה)
(ג) הסדרת
(ג) סעיף (3ה) לחוק
פיננסייםשירותים פיננסיים
הפיקוח על
שירותים
של חוק
תחילתו על
יום הפיקוח
עדחוק
בתוקפושל
יעמודתחילתו
עד יום
בתוקפוזה,
לחוק זה ,יעמוד לחוק
מוסדרים  .
מוסדרים  .
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו ב ני מ י ן נ ת ני ה ומ ש ה כ ח ל ו ן
ראש הממשלה ראש הממשלה שר האוצר

משה כחלון
שר האוצר

ר א וב ן ר י ב ל י ן ר א וב ן ר י ב ל י ןי ו ל י י ו א ל א ד ל ישוטל י י ןי ו א ל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת
נשיא המדינה
נשיא המדינה
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