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חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' 19(, התשע"ד-2014*

בחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א-1981  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 1 הוספת סעיף 5א1
5א יבוא:

"הודעה ללקוח על 
נקיטת פעולה לגבי 

הלוואה

תאגיד בנקאי לא יעמיד הלוואה לפירעון מיידי ולא 5א1  )א( 
ינקוט הליך משפטי נגד לקוח בשל אי–עמידה בתנאי הלוואה, 
ובכלל זה בשל אי–פירעונה, כולה או חלקה )בסעיף זה - 
פעולה לגבי הלוואה(, אלא אם כן מסר ללקוח הודעה על 
כך בכתב, 21 ימי עסקים לפחות לפני ביצוע הפעולה לגבי 
הלוואה, באופן שבו הוא נוהג למסור לאותו לקוח הודעות 
וכן במסירה אישית לכתובת הלקוח הרשומה אצלו; בסעיף 
זה, "הלוואה" - למעט משיכות כספים על ידי לקוח מחשבון 
עובר ושב או באמצעות כרטיס חיוב כהגדרתו בחוק כרטיסי 
חיוב, התשמ"ו-1986, במסגרת סכום מרבי שתאגיד בנקאי 

הסכים לכבד מראש 

הודעה כאמור בסעיף קטן )א( תכלול פרטים אלה: )ב( 

יתרת סכום ההלוואה;  )1(

שיעור הריבית על ההלוואה;  )2(

סכום ההלוואה שבפיגור, אופן חישובו ושיעור   )3(
ריבית הפיגורים, ככל שישנם;

לפירעון  הלוואה  העמדת  בשל  העמלה  סכום   )4(
מיידי, ככל שישנה;

הסבר בדבר חובת התאגיד הבנקאי להעביר מידע   )5(
על הלקוח בהתאם להוראות לפי סעיף 16)א()5( לחוק 

שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002 2 

אי–קבלת הודעה כאמור בסעיף זה על ידי לקוח, אין בה  )ג( 
כדי למנוע מתאגיד בנקאי לבצע פעולה לגבי הלוואה, ובלבד 

שמסר את ההודעה בהתאם להוראות סעיף זה 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, תאגיד בנקאי לא חייב  )ד( 
למסור הודעה כאמור באותו סעיף קטן, אם יש במסירתה 
חשש ממשי לפגיעה ביכולת הגבייה של התאגיד הבנקאי 

בשל אחד מאלה:

שינוי לרעה בכושר הפירעון של הלקוח;  )1(

תנאים אחרים המחייבים ביצוע מיידי של פעולה   )2(
לגבי הלוואה "

בסעיף 17א לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואולם הוראות סעיף 5א1 יחולו לעניין ערב 2 תיקון סעיף 17א
ללקוח כלפי תאגיד בנקאי בהתאמות ובשינויים שייקבעו בהוראות ניהול בנקאי תקין 

שנתן המפקח לפי סעיף 5)ג1( לפקודת הבנקאות, 1941 "

2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום א' באדר ב' התשע"ד )3 במרס   *
הכנסת - 480, מיום י"ג בתמוז התשע"ב )3 ביולי 2012(, עמ' 242 

ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשע"ב, עמ' 388   1

ס"ח התשס"ב, עמ' 104   2

ספר החוקים 2438, ח' באדר ב' התשע"ד, 2014 3 10
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תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה(, והוא יחול גם 3 תחילה ותחולה
על הלוואה שנתן תאגיד בנקאי לפני יום התחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד )תיקון מס' 3(, התשע"ד-2014*

 בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 16 הוספת סעיף 6א 
יבוא: 

מי שמוטלת עליו חובה לפי חיקוק המנוי בתוספת לפרסם 6א "פרסום מידע 
מידע או לדווח על שכר של עובדים ונושאי משרה, יכלול 
בפרסום או בדיווח כאמור התייחסות לפי מין; שר הכלכלה 
רשאי, באישור הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי 

של הכנסת, לשנות, בצו, את התוספת "

אחרי סעיף 17 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת תוספת 

"תוספת

)סעיף 6א(

חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 2 - סעיף 33א;   1

חוק העמותות, התש"ם-1980 3 - סעיף 36)ב(;   2

תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל-1970 4 - סעיף 21;   3

כללי תאגידי מים וביוב )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ע-2010 5 - סעיף 11)5( "   4

תיקון חוק שיווי 
זכויות האישה - 

מס' 10

בחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951  6, בסעיף 6ג3)ג(, בהגדרה "גוף ציבורי", אחרי 3 
"רשות מקומית" יבוא "חברה ממשלתית" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה(, והוא יחול גם 3 
על הלוואה שנתן תאגיד בנקאי לפני יום התחילה 

תחילה ותחולה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד )תיקון מס' 3(, התשע"ד-2014*

 בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 16 
יבוא: 

הוספת סעיף 6א 

מי שמוטלת עליו חובה לפי חיקוק המנוי בתוספת לפרסם 6א "פרסום מידע 
מידע או לדווח על שכר של עובדים ונושאי משרה, יכלול 
בפרסום או בדיווח כאמור התייחסות לפי מין; שר הכלכלה 
רשאי, באישור הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי 

של הכנסת, לשנות, בצו, את התוספת "

הוספת תוספת אחרי סעיף 17 לחוק העיקרי יבוא:2 

"תוספת

)סעיף 6א(

חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 2 - סעיף 33א;   1

חוק העמותות, התש"ם-1980 3 - סעיף 36)ב(;   2

תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל-1970 4 - סעיף 21;   3

כללי תאגידי מים וביוב )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ע-2010 5 - סעיף 11)5( "   4

בחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951  6, בסעיף 6ג3)ג(, בהגדרה "גוף ציבורי", אחרי 3 
"רשות מקומית" יבוא "חברה ממשלתית" 

תיקון חוק שיווי 
זכויות האישה - 

מס' 10

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )4 במרס  התקבל בכנסת ביום ב' באדר ב' התשע"ד   *
הכנסת - 538, מיום י"א באדר א' התשע"ד )11 בפברואר 2014(, עמ' 62 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 230; התשע"ב, עמ' 606   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2

ס"ח התש"ם, עמ' 210   3

ק"ת התש"ל, עמ' 2037   4

ק"ת התש"ע, עמ' 1046   5

ס"ח התשי"א, עמ' 248; התשע"א, עמ' 802   6

ספר החוקים 2438, ח' באדר ב' התשע"ד, 2014 3 10
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חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( )הוראת שעה(, התשע"ד-2014*

הארכת מועד 
לבקשת קבלת מימון 

- הוראת שעה

בחוק זה -1  )א( 

"החוק העיקרי" - חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(, התשנ"ג-1993  1;

"התקופה הקובעת" - תקופה של 30 ימים, שתחילתה ביום תחילתו של חוק זה )בחוק 
זה - יום התחילה( 

סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש  )ב( 
רשות הזכאים למימון לפי סעיף 7 לחוק העיקרי, לגבי הבחירות שהתקיימו בתקופה 
שמיום י"ח בחשוון התשע"ד )22 באוקטובר 2013( עד יום התחילה, ולא מסרו במועד 
הודעה לפי סעיפים 11 או 12 לחוק העיקרי, לפי העניין, רשאים בתוך התקופה הקובעת 

למסור לשר הפנים הודעה כאמור  

מסרו הסיעה, הרשימה או המועמד הודעה כאמור בסעיף קטן )ב(, ישולם סכום  )ג( 
המימון רק אם הגישו למבקר המדינה חשבונות ודין וחשבון כספי, בהתאם להוראות 

סעיף 22 לחוק העיקרי 

על אף האמור בסעיפים 7 או 9 לחוק העיקרי, סיעה, רשימה או מועמד שמסרו  )ד( 
הודעה כאמור בסעיף קטן )ב( יהיו זכאים, לפי העניין, לסכום מימון השווה ל–85% 
מסכום המימון שלו היו זכאים אילו היו מגישים את הודעתם במועד האמור בסעיפים 
11 או 12 לחוק העיקרי, לפי העניין )בסעיף זה - סכום מימון מופחת(, ויראו את סכום 
המימון המופחת כסכום המימון לעניין אופן ומועד התשלום לפי החוק העיקרי, בכפוף 

להוראות חוק זה  

סכום בשווי של 85% מסכום המימון המופחת ישולם, בכפוף להוראות סעיף 7)ב()1(  )ה( 
לחוק העיקרי, מיד עם הגשת ההודעה לשר הפנים  

סכום בשווי של עד יתרת 15% מסכום המימון המופחת ישולם, בכפוף להוראות  )ו( 
סעיף 23)ג( עד )ה( לחוק העיקרי, מיד לאחר שמבקר המדינה הגיש דין וחשבון לפי סעיף 

23)א( לחוק העיקרי  

הוראות החוק העיקרי יחולו לעניין חוק זה ככל שלא שונו בו   )ז( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )4 במרס  התקבל בכנסת ביום ב' באדר ב' התשע"ד   *
הכנסת - 542, מיום א' באדר ב' התשע"ד )3 במרס 2014(, עמ' 80 

ס"ח התשנ"ג, עמ' 146   1

ספר החוקים 2438, ח' באדר ב' התשע"ד, 2014 3 10
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