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עמוד

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה) ,התשע"ו1254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2016-
  תיקונים עקיפים:
  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א - 1981-מס' 32
  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה - 2005-מס' 17
  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ ,שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) ,התשס"ה - 2005-מס' 8
  פקודת מס הכנסה  -מס' 229
  חוק מס הבולים על מסמכים ,התשכ"א - 1961-מס' 6
  חוק המילווה (חברות ביטוח) ,התשכ"ג - 1962-מס' 8
  חוק ניירות ערך ,התשכ"ח - 1968-מס' 60
  פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] ,התש"ל - 1970-מס' 21
  חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) ,התשל"ה - 1974-מס' 8
  חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה - 1975-מס' 26
  חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א - 1981-מס' 7
  חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב] ,התשמ"ה - 1985-מס' 30
  חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח - 1988-מס' 18
  חוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד - 1994-מס' 26
  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח - 1998-מס' 16
  חוק מידע גנטי ,התשס"א - 2000-מס' 7
  חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס - 2000-מס' 18
  חוק בתי משפט לעניינים מינהליים ,התש"ס - 2000-מס' 103
  חוק הנהיגה הספורטיבית ,התשס"ו - 2005-מס' 3
  חוק בנק ישראל ,התש"ע - 2010-מס' 3
  חוק הטיס ,התשע"א - 2011-מס' 2
  חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד2013-
  חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2015ו–,)2016
התשע"ו2016-

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה) ,התשע"ו*2016-
תיקון חוק הפיקוח
על שירותים
פיננסיים (ביטוח) -
מס' 32

.1

התשמ"א( 11981-להלן  -חוק הפיקוח

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),
על הביטוח) -
()1

בכל מקום בחוק ,למעט בסעיף 78יד(ב) -
(א) במקום "המפקח" יבוא "הממונה";
(ב)

במקום "למפקח" יבוא "לממונה";

(ג)

במקום "שהמפקח" יבוא "שהממונה";

(ד)

במקום "והמפקח" יבוא "והממונה";

(ה) במקום "מהמפקח" יבוא "מהממונה";
()2

בסעיף - 1
(א) אחרי ההגדרה "גוף מוסדי" יבוא:
""גוף מפוקח"  -גוף שפעילותו טעונה רישוי לפי חוקי הפיקוח;";
(ב)

ההגדרות "המפקח" ו"המועצה"  -יימחקו;

(ג)

אחרי ההגדרה "הוועדה" יבוא:
""הממונה"  -הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון שמונה לפי סעיף (2א);";

(ד)

אחרי ההגדרה "חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות" יבוא:
""חוקי הפיקוח"  -חוק זה ,חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני וחוק הפיקוח
על קופות גמל;
"חוק ניירות ערך"  -חוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-;";2

()3

במקום כותרת פרק ב' יבוא:

"פרק ב' :רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ,הממונה
והוועדה המייעצת
סימן א' :רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון
הרשות

1א.

מוקמת בזה רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון (להלן  -הרשות).

עצמאות הרשות

1ב.

הרשות תהיה עצמאית בהפעלת סמכויותיה לשם מילוי
תפקידיה ,בהתאם להוראות חוק זה.

תפקידי הרשות

1ג.

(א) תפקידי הרשות הם:
( )1הגנה ושמירה על עניינם של המבוטחים,
העמיתים ולקוחות הגופים המפוקחים;
( )2הבטחת היציבות והניהול התקין של הגופים
המפוקחים;
( )3קידום התחרות במערכת הפיננסית ,ובמיוחד
בשוק ההון הביטוח והחיסכון;

*
1
2
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התקבל בכנסת ביום כ"ח בתמוז התשע"ו ( 3באוגוסט  ;)2016הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1032 -מיום ו' באדר ב' התשע"ו ( 16במרס  ,)2016עמ' .890
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;208התשע"ו ,עמ' .1130
ס"ח התשכ"ח ,עמ' .234
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ועסקית בפעילותם של
בפעילותם של
חדשנות טכנולוגית
טכנולוגית ועסקית
( )4עידוד חדשנות( )4עידוד
לתפקידי הרשות לפי
לב לפי
הרשות
לתפקידיבשים
המפוקחים,
בשים לב
הגופים המפוקחים,הגופים
פסקאות ( )1עד ( .)3פסקאות ( )1עד (.)3
בחשבון את המדיניות
המדיניות
אתהרשות
תביא
בחשבון
תפקידיה
הרשות
בביצוע
תפקידיה תביא
(ב)
(ב) בביצוע
הכלכלית של הממשלה.
הכלכלית של הממשלה.
ובתחום ביטוח הבריאות
הפנסיוניהבריאות
ובתחום ביטוח
הפנסיוניהחיסכון
החיסכון בתחום
(ג)
(ג) בתחום
למדיניות הממשלה
הממשלה
למדיניותבהתאם
בהתאם הרשות
והסיעוד תפעל
והסיעוד תפעל הרשות
בהחלטותיה.
בהחלטותיה.
תקציב הרשות
השנתי בסעיף תקציב
תקציב
התקציב
בחוקבסעיף
השנתי
ייקבע
התקציב
הרשות
בחוק
תקציב
הרשותד .ייקבע
1
תקציב
1ד.
התקציב; לעניין זה -
זה -
סעיף
לעניין
ממונה על
התקציב;
יהיה
סעיף
והממונה
ממונה על
נפרד,
נפרד ,והממונה יהיה

תקציב הרשות

תקציב"  -כהגדרתם
כהגדרתם
ו"ממונה-על סעיף
שנתי" תקציב"
על סעיף
תקציב
ו"ממונה
"חוק תקציב שנתי""חוק
התקציב ,התשמ"ה1985-;3
התשמ"ה1985-;3
בחוק יסודות
בחוק יסודות התקציב,
בחוק התקציב השנתי.
השנתי.
כהגדרתו
התקציב
תקציב" -
כהגדרתו בחוק
"סעיף תקציב" " -סעיף
עסקאות הרשות

הרשות
הממונה ,יחד עם חשב
מורשהחשב
זה,יחד עם
הממונה,
הוראות חוק
ביצועמורשה
חוק זה,
הוראותלשם
ביצוע 1ה.
עסקאותלשם
1ה.
בעסקאות כאמור בסעיפים
כאמור בסעיפים
הממשלה
בעסקאות
לייצג את
הממשלה
הרשות ,לייצג אתהרשות,
התשי"א1951- ,4למעט עסקאות
המדינה,למעט עסקאות
התשי"א1951-,4
לחוק נכסי
המדינה,
 4ו– 5לחוק נכסי  4ו–5
הנוגעים מסמכים הנוגעים
המדינה על
מסמכים
על בשם
ולחתום
המדינה
במקרקעין,
במקרקעין ,ולחתום בשם
לעסקאות כאמור .לעסקאות כאמור.

עובדי הרשות

המדינה ויחולו עליהם
עובדיעליהם
יהיוויחולו
המדינה
הרשות
עובדי
עובדי
(א)יהיו
הרשות
הרשותעובדי 1ו.
עובדי (א)
1ו.
5
5
התשי"ט1959-  ,ואולם
ואולם
(מינויים),
התשי"ט1959- ,
שירות המדינה
(מינויים),
המדינהחוק
הוראות חוק שירותהוראות
יחד עם חשב הרשות,
הרשות,
האוצר,
חשב
עםשר
באישור
האוצר ,יחד
הממונהשרמורשה,
הממונה מורשה ,באישור
מיוחדים עם עובדים.
עובדים.
עם חוזים
בעשיית
מיוחדים
המדינה
אתחוזים
בעשיית
לייצג את המדינה לייצג
(ב)

הוראות הממונה ובפיקוחו.
לפיובפיקוחו.
הממונה
הוראות יפעלו
עובדי הרשות
יפעלו לפי
עובדי הרשות(ב)

דיווח לכנסת
הכנסת ,אחת לשנה ,על
לשנה ,על
הכספים של
הכנסת ,אחת
לוועדת
ידווחשל
הכספים
הממונה
1ז .לוועדת
הממונה ידווח
1ז.
סמכותה של הרשות.
הרשות.
בתחומי
הרשותשל
סמכותה
פעילות
פעילות הרשות בתחומי

דיווח לכנסת

ההון ביטוח וחיסכון";
וחיסכון";
ביטוחעל שוק
הממונה
שוקב':ההון
סימן
סימן ב' :הממונה על
()4

בסעיף - 2

()4

בסעיף - 2

ההון ביטוח וחיסכון";
וחיסכון";
ביטוחעל שוק
"הממונה
יבואההון
השוליים שוק
"הממונה על
כותרת
במקוםיבוא
(א) במקום כותרת(א)השוליים
(ב)

יבוא :סעיף קטן (א) יבוא:
קטן (א)במקום
במקום סעיף (ב)
על שוק ההון ביטוח
ביטוח
ממונה
ההון
הממשלה,
באישור על שוק
הממשלה ,ממונה
האוצר ימנה,
באישור
ימנה ,שר
"(א) שר האוצר "(א)
וחיסכון.
וחיסכון.
אחת של חמש שנים.
שנים.
כהונה
חמש
לתקופת
אחת של
ימונה
כהונה
הממונה
לתקופת
(א )1הממונה ימונה(א)1
ברשומות .תפורסם ברשומות.
מינוי הממונה
תפורסם
הודעה על
(א)2הממונה
(א )2הודעה על מינוי
יהיה מנהל הרשות;".
הרשות;".
מנהלהממונה
(א )3הממונה יהיה(א)3

(ג)

3
4
5

סעיף קטן (ג) (-ג)בטל;סעיף קטן (ג)  -בטל;

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60
ס"ח התשי"א ,עמ' .52
ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
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()5

בסעיף - 3
(א) במקום כותרת השוליים יבוא "סגן הממונה";
(ב) אחרי "אם ראה" יבוא "הממונה" ,במקום "סגן מפקח על הביטוח" יבוא
"סגן ממונה" ,במקום "למפקח" יבוא "לממונה" ,אחרי "רשאי שר האוצר" יבוא
"בהמלצת הממונה" ובמקום "לסגן המפקח" יבוא "לסגן הממונה";
(ג)

בסופו יבוא "הודעה על הענקת סמכות לפי סעיף זה תפורסם ברשומות";

()6

אחרי סעיף  3יבוא:

()7

בסעיף - 4

"סימן ג' :הוועדה המייעצת";
(א) בסעיף קטן (ב) -
()1

ברישה ,במקום "ארבעה" יבוא "שבעה";

( )2בפסקה ( ,)1במקום הסיפה החל במילים "משפטן שימונה" יבוא
"היועץ המשפטי של משרד האוצר או נציגו";
()3

במקום פסקה ( )2יבוא:
"( )2אחד מחברי הוועדה ימונה מקרב עובדי המדינה הבכירים;";

( )4בפסקה ( ,)4במקום הרישה עד המילים "מקרב הציבור ",יבוא "שלושה
מחברי הוועדה" ובסופה יבוא "או פחות מאיש משק וכלכלה אחד; חברי
הוועדה האמורים לא יעסקו בעסקי ביטוח או קופות גמל ,בייעוץ או
בשיווק פנסיוני או בהפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית;".
()5

אחרי פסקה ( )4יבוא:
"( )5אחד מחברי הוועדה יהיה המפקח על הבנקים או נציגו;
( )6אחד מחברי הוועדה יהיה יושב ראש רשות ניירות ערך או
נציגו;".

(ב) בסעיף קטן (ה) ,במקום "והמשפטן" יבוא "והיועץ המשפטי של משרד האוצר
או נציגו";
(ג)

אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:
"(ז) לא ימונה לחבר הוועדה מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה,
חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה או מי שהוגש
נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן בעניינו פסק דין
סופי.
(ח) לא ימונה ולא יכהן כחבר הוועדה מי שעלול להימצא ,במישרין או
בעקיפין ,באופן תדיר ,במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כחבר
הוועדה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו.
(ט) חבר הוועדה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות הוועדה,
אם הנושא עלול לגרום לו להימצא ,במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד
עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר
שלו; חבר הוועדה לא יטפל במסגרת תפקידו בוועדה בנושא כאמור גם
מחוץ לישיבות הוועדה.
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לגרום לו להימצא במצב
עלול במצב
להימצא
הנדון
הנושא לו
עלול לגרום
הוועדה כי
הנושא הנדון
נודע לחבר
הוועדה כי
(י) נודע לחבר (י)
יודיע על כך בהקדם
בהקדם
קטניםעל(ח)כךאו (ט),
בסעיפיםיודיע
(ח) או (ט),
כאמור
ענייניםקטנים
בסעיפים
ניגוד
כאמור
של ניגוד עניינים של
כאמור יושב ראש הוועדה
הוועדההוועדה
יושב ראש
כאמורחבר
הוועדה; היה
ראשהוועדה
ליושב חבר
הוועדה; היה
האפשרי ליושב ראשהאפשרי
בהקדם האפשרי לשר.
האפשריכךלשר.
יודיע על
בהקדם
 יודיע על כך(יא) בסעיף זה ( -יא) בסעיף זה -
של קרובו או עניין של
אישי של
עניין עניין
קרובו או
לרבות
אישי-של
הוועדה
חברעניין
לרבות
אישי" -,של
הוועדה
"עניין
"עניין אישי" ,של חבר
אחראיםאובו;עובדים אחראים בו;
עובדיםמנהלים
בעלי עניין,
מנהלים או
קרובו הם
עניין,
שהוא או
הם בעלי
גוף שהוא או קרובוגוף
כהגדרתו בחוק ניירות ערך;
ניירות ערך;
עניין" -
"בעל בחוק
"בעל עניין"  -כהגדרתו
זוגם,בן או בת ובני זוגם,
הורה,
ובני
הורה
הורה ,בת
הורה ,בן או
הורה בן זוג,
הוועדה -
חברהורה,
של זוג,
"קרוב" -,בן
"קרוב" ,של חבר הוועדה
דודה וילדיהם ,חותן,
וילדיהם,אוחותן,
דודהגיסה ,דוד
או גיס,
וילדיהם,
גיסה ,דוד
אחות
וילדיהם,אוגיס,
אח
אח או אחות
לרבות חורגים וכן כל
נכדה ,כל
חורגים וכן
נכד או
לרבות
נכדה,כלה,
חמות ,חתן,
חם,נכד או
כלה,
חותנת,
חותנת ,חם ,חמות ,חתן,
שולחנו;".הסמוך על שולחנו;".
אדם הסמוך על אדם
()8

סעיף  - 6בטל;()8

()9

()9

בסעיף - 7

סעיף  - 6בטל;
בסעיף - 7

(א)בטל;סעיף קטן (א)  -בטל;
(א) סעיף קטן (א) -
(ב)

יימחקו;המועצה - ",יימחקו;
המילים "חבר
המועצה- ",
קטן (ב),
"חבר
בסעיף
בסעיף קטן (ב)(,ב)המילים

( )10בסעיף - 8

( )10בסעיף - 8

יימחקו;המועצה"  -יימחקו;
המילים "או
המועצה" -
"או מקום,
המיליםבכל
(א) בכל מקום( ,א)
ששלושה -מתוך הממונים" -
"אלאהממונים"
במיליםמתוך
ששלושה
"אלאהחל
הסיפה
במילים
קטן (א),
בסעיףהחל
(ב)הסיפה
(ב) בסעיף קטן (א),
תימחק;
תימחק;
( )11בסעיף - 9

( )11בסעיף - 9

 בסעיף קטן (א) -(א) בסעיף קטן (א)(א)
()1

יימחקו;המועצה"  -יימחקו;
המילים "או
המועצה" -
המילים "או ()1

()2

במקום פסקה ( )3יבוא:
( )3יבוא:
במקום פסקה ()2
חומרתה או נסיבותיה
נסיבותיה
שמפאתאומהותה,
בעבירהחומרתה
הורשעמהותה,
שמפאת
הוא
בעבירה
"( )3הוא הורשע "()3
נגדו כתב אישום בשל
שהוגשבשל
כתבאואישום
הוועדה,
שהוגש נגדו
לכהן כחבר
הוועדה ,או
הוא ראוי
כחבר
אין הוא ראוי לכהן אין
פסק דין סופי בעניינו;".
בעניינו;".
וטרם ניתן
דין סופי
כאמור
עבירהפסק
עבירה כאמור וטרם ניתן

(ב)

יימחקו;המועצה"  -יימחקו;
"או חבר
המועצה" -
(ב) ,המילים
חבר
"אוקטן
בסעיף
בסעיף קטן (ב)(,ב)המילים

( )12בסעיף  )12( - 10בסעיף - 10
וסדרידרכי עבודתן וסדרי
יקבעו את
עבודתן
והמועצה
"הוועדהאת דרכי
והמועצה יקבעו
(א) ,במקום
"הוועדה
בסעיף קטן
(א)במקום
(א) בסעיף קטן (א),
דיוניה"; ואת סדרי דיוניה";
סדרי עבודתה
ואת דרכי
תקבע את
עבודתה
"הוועדה
את דרכי
יבוא
תקבע
דיוניהן"
דיוניהן" יבוא "הוועדה
(ב)

יבוא :סעיף קטן (ב) יבוא:
קטן (ב)במקום
במקום סעיף (ב)
ארבעה מחבריה לפחות;".
מחבריהשללפחות;".
יתקבלו במניין
הוועדה ארבעה
במניין של
החלטות
"(ב) יתקבלו
"(ב) החלטות הוועדה

(ג)

יימחקו;המועצה"  -יימחקו;
המילים "או
המועצה" -
"אוקטן (ג),
בסעיף
בסעיף קטן (ג)(,ג)המילים

במקום סעיף  11יבוא:
()13יבוא:
( )13במקום סעיף 11

ספר החוקים  ,2582י"ז באב התשע"ו21.8.2016 ,

1257

.11

"שמירת תוקף

קיום הוועדה ,סמכויותיה ותוקף החלטותיה ,לא ייפגעו מחמת
שהתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או
בהמשך כהונתו;".

( )14במקום סעיף  12יבוא:
.12

"סודיות

לא יגלה אדם דבר מדיוני הוועדה ,או מכל חומר שנמסר
לה ,אלא אם כן הסמיך אותו לכך שר האוצר או יושב ראש
הוועדה; הוראה זו לא תחול על דיון שהוועדה החליטה כי
יהיה פתוח לציבור;".

( )15בסעיף  ,13במקום "שר האוצר" יבוא "הממונה ,לאחר התייעצות עם הוועדה";
( )16בסעיף - 32
(א) בסעיף קטן (א) ,בסופו יבוא "ובתנאים שקבע; שר האוצר רשאי ,מטעמים
מיוחדים ,לקבוע תנאים נוספים למתן היתרים כאמור;".
(ב) בסעיף קטן (ב) ,בסופו יבוא "ובתנאים שקבע; שר האוצר רשאי ,מטעמים
מיוחדים ,לקבוע תנאים נוספים למתן היתרים כאמור;".
( )17במקום סעיף  35יבוא:
.35

"הון עצמי

(א) שר האוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי
לקבוע ,לכל המבטחים או לסוגי מבטחים ,הוראות בדבר הון
עצמי מזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח.
(ב) הממונה ,לאחר התייעצות עם הוועדה ,רשאי לתת לכל
המבטחים או לסוגי מבטחים ,הוראות בדבר הון עצמי נוסף
על ההון העצמי לפי סעיף קטן (א) ,הנדרש לשמירת יכולתו
של מבטח לקיים את התחייבויותיו וכן הוראות בדבר הרכב
ההון העצמי של המבטח.
(ג) הממונה ימסור לוועדת הכספים של הכנסת הודעה על
הוראות כאמור בסעיף קטן (ב) והן יקבלו תוקף בתום שלושים
ימים מיום מסירת ההודעה כאמור ,אם עד אז לא הודיע חבר
ועדת הכספים כי הוא מבקש להשיג עליהן (בסעיף זה -
דרישה להשגה).
(ד) הוגשה דרישה להשגה ,תדון בה ועדת הכספים של
הכנסת ,ותחליט אם לקבלה או לדחותה בתוך שלושים
ימים מיום שהוגשה; קיבלה ועדת הכספים של הכנסת את
הדרישה להשגה ,תדון בהשגה בתוך שלושים ימים ובתום
הדיון תחליט אם לאשר את ההשגה או לדחותה;".

( )18בסעיף (36א) ,ברישה ,במקום "שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות" יבוא "הממונה,
לאחר התייעצות עם הוועדה ,רשאי לתת";
( )19בסעיף - 38
(א) בסעיף קטן (א) -
( )1במקום "שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות" יבוא "הממונה ,לאחר
התייעצות עם הוועדה ,רשאי לתת";
()2
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(ב)

"תקנות" יבוא "הוראות";
"הוראות";
במקום
יבוא
"תקנות"(ב),
בסעיף קטן
בסעיף קטן (ב)(,ב)במקום

( )20בסעיף (39א)  )20(-בסעיף (39א) -
"הממונה ,לאחר התייעצות
התייעצות
יבוא
לאחר
בתקנות"
"הממונה,
לקבוע
יבוא
רשאי
בתקנות"
לקבועהאוצר
במקום "שר
האוצר רשאי
(א) במקום "שר (א)
הוועדה ,רשאי לתת";
לתת";
עם הוועדה ,רשאי עם
(ב)

ברשומות";יפורסמו ברשומות";
לפי סעיף זה
יפורסמו
"הוראות
סעיף זה
לפי יבוא
בסופו
"הוראות
בסופו יבוא (ב)

( )21בסעיף 41ו  )21( -בסעיף 41ו -
 בסעיף קטן (א) -(א) בסעיף קטן (א)(א)
"הממונה ,לאחר התייעצות
יבואהתייעצות
לאחר
לקבוע"
"הממונה,
יבוארשאי
האוצר
לקבוע"
במקום "שר
האוצר רשאי
( )1במקום "שר ()1
הוועדה ,רשאי לתת";
לתת";
עם הוועדה ,רשאי עם
יבוא "ורשאי הממונה
הממונה
לקבוע"
"ורשאי
יבואהאוצר
לקבוע" שר
האוצר "ורשאי
שר במקום
"ורשאי (,)2
במקום בפסקה
( )2בפסקה ()2( ,)2
להורות על";
להורות על";
()3

אחרי פסקה ( )7יבוא:
()3יבוא:
אחרי פסקה ()7
ועדת דירקטוריון ושל
של ושל
דירקטוריון
הדירקטוריון,
של ועדת
עבודתם של
הדירקטוריון,
של דרכי
"( )8דרכי עבודתם"()8
ועדת השקעות ;".ועדת השקעות;".

(ב)

סעיף קטן (ב) (-ב)בטל;סעיף קטן (ב)  -בטל;

"שעליו יורה הממונה";
הממונה";
האוצר" יבוא
"שעליו יורה
"שיקבע שר
האוצר" יבוא
שרבמקום
41יב(א)(,)1
בסעיף "שיקבע
41יב(א)( ,)1במקום
()22
( )22בסעיף
"כפי שיורה הממונה,
הממונה,
האוצר" יבוא
"כפי שיורה
"שיקבע שר
האוצר" יבוא
מקום,שרבמקום
"שיקבע
במקום בכל
בסעיף ,42
()23מקום,
( )23בסעיף  ,42בכל
התייעצות עם הוועדה";
הוועדה";
לאחר
לאחר התייעצות עם
האוצר" יבוא "הרשות";
"הרשות";
"משרד
יבוא
במקום
האוצר"
49ב(א),
"משרד
בסעיף
במקום
( )24בסעיף 49ב(א))24(,
יבוא "הממונה ,לאחר
לאחר
בתקנות"
"הממונה,
לקבוע
רשאייבוא
בתקנות"
האוצר
לקבוע
רשאי "שר
האוצרבמקום
"שר (54ד),
בסעיף
במקום
( )25בסעיף (54ד))25( ,
הוועדה ,רשאי לתת";
לתת";
רשאי עם
התייעצות
התייעצות עם הוועדה,
( )26בסעיף (59ג)  )26(-בסעיף (59ג) -
האוצר" יבוא "הממונה";
"הממונה";
במקום "שר
האוצר" יבוא
(א) במקום "שר (א)
(ב)

ברשומות";יפורסמו ברשומות";
"פרטים כאמור
יפורסמו
כאמוריבוא
"פרטיםבסופו
בסופו יבוא (ב)

התייעצות עם הוועדה";
הוועדה";
לאחר
"הממונה,עם
התייעצות
יבוא
לאחר
האוצר"
"הממונה,
במקום "שר
האוצר" יבוא
בסעיף (70ג),
במקום "שר
( )27בסעיף (70ג))27( ,
התייעצות עם הממונה";
הממונה";
לאחר
"השר,עם
התייעצות
"המפקח" יבוא
"השר ,לאחר
במקום
78יד(ב),יבוא
"המפקח"
בסעיף
במקום
( )28בסעיף 78יד(ב))28(,
המפקח לפי סעיפים (25ג)1
סעיפים (25ג)1
בהחלטת
מקופחלפי
המפקח
עצמו
בהחלטת
מקופחשרואה
המילים "מי
שרואה עצמו
בסעיף ,102
המילים "מי
( )29בסעיף )29( ,102
"רשאים" יבוא "רשאי".
"רשאי".
ובמקום
יימחקו,יבוא
"רשאים"
או" -
ובמקום
יימחקו,100 ,
(40ה) 52 ,51- ,או
 ,100או"
(29א),
 52או
ו–(26ה),
ו–(26ה)(29 ,א)(40 ,ה),51 ,
התשס"ה2005-6
התשס"ה2005-6
חוק הפיקוח
הפיקוח
תיקון חוק
הפיקוח
תיקוןחוק
הפיקוח(להלן -
(להלן  -חוק
גמל),
פיננסיים (קופות
גמל),
שירותים
על (קופות
פיננסיים
שירותיםהפיקוח
הפיקוח.2על בחוק
בחוק
.2
על שירותים
על שירותים
גמל)
קופות
על
גמל)
קופות
על
פיננסיים (קופות
פיננסיים (קופות

בחוק גמל)  -מס'
"כמשמעותו17בחוק
האוצר" יבוא
"במשרד
"הממונה",בהגדרה
בהגדרה בסעיף ,1
()1
"כמשמעותו
במקוםיבוא
"הממונה",האוצר"
במקום "במשרד
מס' 17בסעיף ,1
גמל) )1( -
הפיקוח על הביטוח";
הפיקוח על הביטוח";

()2

בסעיף (4א) )2( -

בסעיף (4א) -

יבוא "הממונה ,לאחר
הוראות"לאחר
"הממונה,
לקבוע
רשאייבוא
הוראות"
לקבוע"השר
רשאיבמקום
בפסקה (,)2
במקום "השר
(א) בפסקה (( ,)2א)
לתת הוראות נוספות";
נוספות";
הוראותרשאי
לתתהוועדה,
רשאי עם
התייעצות
התייעצות עם הוועדה,
"הממונה ,רשאי לאחר
יבוא לאחר
לקבוע"רשאי
"הממונה,
רשאי
יבוא
"השר
לקבוע"
במקום
רשאי
"השר (,)3
במקוםבפסקה
(ב) בפסקה (( ,)3ב)
לתת";עם הוועדה ,לתת";
התייעצות
התייעצות עם הוועדה,
6

ס"ח התשס"ה ,עמ'  ;889התשע"ו ,עמ' .896
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(ג)

בפסקה ( ,)4במקום "השר" יבוא "הממונה ,לאחר התייעצות עם הוועדה;",

()3

בסעיף  ,6בסופו יבוא "השר רשאי לקבוע תנאים נוספים ברישיון כאמור";

()4

בסעיף - 9
(א) בסעיף קטן (ב) ,בסופו יבוא "השר רשאי ,מטעמים מיוחדים ,לקבוע תנאים
למתן היתרים כאמור";
(ב)

()5

בסעיף קטן (ב ,)1במקום "המפקח" יבוא "הממונה";

בסעיף - 11
(א) בסעיף קטן (ג) ,במקום "שיקבע השר" יבוא "שעליהם יורה הממונה ,לאחר
התייעצות עם הוועדה";

()6

בסעיף  ,16אחרי סעיף קטן (ג )1יבוא:
"(ג )2על אף האמור בסעיף קטן (ג ,)1הוראות הממונה לפי סעיף קטן (ג )1לגבי
תקנון קרן חדשה מקיפה ,יאושרו על ידי שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת,
למעט הוראות לגבי התקנון האמור הנובעות מהתאמת התקנון להוראות לפי
חוק זה או להוראות כל דין ,החלות על קרן חדשה מקיפה;".

( )7בסעיף  ,21במקום "השר רשאי לקבוע" יבוא "הממונה ,לאחר התייעצות עם
הוועדה ,רשאי לתת";
()8

בסעיף - 22
(א) בסעיף קטן (ב) -
()1

במקום פסקה ( )2יבוא:
"( )2הריבית שתגבה חברה מנהלת ממעביד ,בין שהוא עמית ובין
שאינו עמית ,בשל איחור בהפקדת התשלומים האמורים בסעיף
קטן (א) בקופת גמל;";

()2
(ב)

פסקה ( - )3תימחק;

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) הממונה רשאי לתת הוראות בעניינים אלה:
( )1אופן הפקדת התשלומים האמורים בסעיף קטן (א) בקופת גמל,
הפרטים שעל מעביד ,בין שהוא עמית ובין שאינו עמית ,למסור
לחברה המנהלת בעת ההפקדה והמועדים להפקדת התשלומים;
( )2אישורים שחברה מנהלת חייבת להמציא לעמיתים בקופת
גמל שבניהולה ,ולעניין עמיתים-שכירים  -גם למעבידיהם ,לגבי
הפקדת התשלומים בקופת הגמל;".

( )9בסעיף (23ג) ,במקום "השר רשאי לקבוע" יבוא "הממונה ,לאחר התייעצות עם
הוועדה ,רשאי לתת";
( )10בסעיף  ,24במקום "השר רשאי לקבוע" יבוא "הממונה רשאי לתת" ובסופו יבוא
"הוראות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות";
( )11בסעיף (27ד) ,במקום "השר רשאי לקבוע" יבוא "הממונה רשאי לתת";
( )12בסעיף (33א) ,במקום "שיקבע השר" יבוא "שייתן הממונה";
( )13בסעיף (39ב) ,פסקה ( - )2תימחק;

1260

ספר החוקים  ,2582י"ז באב התשע"ו21.8.2016 ,

על" .רשאי להורות על".
"הממונה
להורות
יבוא
רשאי
לקבוע"
"הממונה
יבוא רשאי
לקבוע""השר
רשאיבמקום
בסעיף ,40
במקום "השר
( )14בסעיף )14( ,40
תיקון חוק הפיקוח
הפיקוח
תיקון חוק
פנסיוניים),
פנסיוניים),סליקה
שיווק ומערכת
(ייעוץ,סליקה
ומערכת
פיננסיים
שירותים שיווק
פיננסיים (ייעוץ,
הפיקוח על
שירותים
 .3על בחוק
הפיקוח
בחוק
.3
על שירותים
על שירותים
התשס"ה2005- - 7התשס"ה2005-7
פיננסיים (ייעוץ,
פיננסיים (ייעוץ,
שיווק ומערכת
ומערכת
בסעיף  )1( - 1בסעיף - 1
שיווק ()1
סליקה פנסיוניים)
סליקה פנסיוניים)
בחוק  -מס' 8
 מס' 8"כמשמעותו בחוק
"כמשמעותו יבוא
"במשרד האוצר"
במקום יבוא
"הממונה",האוצר"
במקום "במשרד
בהגדרה
"הממונה",
(א)
(א) בהגדרה

הפיקוח על הביטוח";
הפיקוח על הביטוח";
"המפקח על הביטוח" יבוא
הביטוח" יבוא
עלבמקום
"המפקח(,)8
פנסיוני" ,בפסקה
( ,)8במקום
מוצר
בפסקה
פנסיוני"",סוג
מוצר בהגדרה
(ב) בהגדרה "סוג (ב)
"הממונה";
"הממונה";
התייעצות עם הוועדה,
הוועדה,
לאחר
"הממונה,עם
התייעצות
יבוא
לאחר
לקבוע"
"הממונה,
יבוא"השר
במקום
לקבוע"
"השר (17ג),
במקוםבסעיף
( )2בסעיף (17ג))2( ,
"נסיבות" יבוא "על נסיבות";
"על נסיבות";
ובמקום
להורות"יבוא
להורות" ובמקום "נסיבות"
()3

תימחק;פסקה ( - )2תימחק;
בסעיף (31ב),
פסקה (- )2
בסעיף (31ב))3( ,

()4

בסעיף 31ט(ז) -

()4
בסעיף 31ט(ז) -

הביטוח" יבוא "שהממונה";
"שהממונה";
"שהמפקח על
הביטוח" יבוא
במקום
( ,)1על
"שהמפקח
במקום בפסקה
(א) בפסקה (( ,)1א)
(ב)
()5

"שהורה עליה הממונה";
הממונה";
עליהיבוא
"שהורההשר"
יבוא "שקבע
במקום
השר"
"שקבע (,)2
במקום בפסקה
בפסקה (( ,)2ב)

על" .רשאי להורות על".
"הממונה
להורות
יבוא
רשאי
לקבוע"
"הממונה
יבוא רשאי
לקבוע""השר
רשאיבמקום
"השר31יט,
במקוםבסעיף
בסעיף 31יט)5( ,

מס הכנסה8
פקודת
תיקון פקודת
הביטוח
תיקון על
"המפקח
הביטוח
עלבמקום
חיסכון",
"המפקח
"תכנית
בהגדרהבמקום
"תכנית ,1חיסכון",
בהגדרה ,בסעיף
בסעיף ,1
בפקודת
הכנסה,8
בפקודת מס .4
.4
מס הכנסה  -מס'
מס הכנסה  -מס'
"הממונה כהגדרתו
כהגדרתו
יבוא
התשמ"א"1981-
"הממונה
יבוא
ביטוח,
התשמ"א"1981-
עסקי
על
הפיקוח
ביטוח,
בחוק
עסקי
כמשמעותו
על
הפיקוח
בחוק
כמשמעותו
229
229
(ביטוח) ,התשמ"א."1981-
התשמ"א."1981-
שירותים פיננסיים
על (ביטוח),
פיננסיים
הפיקוח
שירותים
בחוק הפיקוח על בחוק

תיקון חוק מס
תיקון חוק
התשכ"א1961- ,9בתוספת ב' -
בתוספת ב' -
מסמכים,
התשכ"א1961-,9
הבולים על
מסמכים,
בחוק מס
הבולים על
בחוק
מס מס .5
.5
הבולים על
הבולים על מסמכים
מס' 6
מסמכים -
יבוא
האוצר"
"במשרד
במקוםבפסקה
"גורם(,)2מוסמך",
בהגדרה
"גורם(5ט),
בסעיף
 מס'  )1(6בסעיף (5ט))1( ,במקוםיבוא
"במשרד(,)2האוצר"
בפסקה
מוסמך",
בהגדרה

(ביטוח) ,התשמ"א1981-
התשמ"א1981-
שירותים פיננסיים
על(ביטוח),
פיננסיים
שירותיםהפיקוח
כמשמעותו בחוק
וחיסכוןהפיקוח על
כמשמעותו בחוק
"ביטוח וחיסכון "ביטוח
הממונה על שוק ההון)";
שוק -ההון)";
(להלן  -הממונה על(להלן
התשמ"א "1981-יבוא "בחוק
יבוא "בחוק
ביטוח,
התשמ"א"1981-
הפיקוח על עסקי
"בחוקביטוח,
במקוםעסקי
הפיקוח על
"בחוק(11יג),
במקוםבסעיף
( )2בסעיף (11יג))2( ,
עסקי"שהמפקח על עסקי
במקום
התשמ"א ,"1981-על
(ביטוח),במקום "שהמפקח
התשמ"א,"1981-
שירותים פיננסיים
פיננסיים (ביטוח),
הפיקוח על
הפיקוח על שירותים
הביטוח" יבוא "שהממונה
"שהממונה
"שהמפקח על
הביטוח" יבוא
ובמקום
ההון" על
"שהמפקח
על שוק
ובמקום
"שהממונה
שוק ההון"
עליבוא
ביטוח"
ביטוח" יבוא "שהממונה
על שוק ההון".
על שוק ההון".
תיקון חוק
תיקון חוק
"המפקח על
במקום
(3א),על
"המפקח
בסעיף
במקום
התשכ"ג1962-,10
ביטוח),בסעיף (3א),
התשכ"ג1962-,10
המילווה (חברות
בחוק ביטוח),
המילווה (חברות
בחוק
המילווה .6
.6
המילווה (חברות
(חברות ביטוח) -
הפיקוח 8על
בחוק
כמשמעותו
על
הפיקוח
וחיסכון
בחוק
כמשמעותו
ביטוח
ההון
וחיסכון
שוק
על
ביטוח
"הממונה
ההון
יבוא
שוק
על
הביטוח"
"הממונה
יבוא
הביטוח"
ביטוח)  -מס'
מס' 8
(ביטוח) ,התשמ"א."1981-
התשמ"א."1981-
שירותים פיננסיים
שירותים פיננסיים (ביטוח),
חוק ניירות
"הממונה",תיקון
ניירות
תיקון חוק
"במשרד
במקום
בהגדרה"במשרד
"הממונה" ,במקום
בסעיף 52סו(ד),
בהגדרה
התשכ"ח1968-,11
ערך,בסעיף 52סו(ד),
התשכ"ח1968-,11
ערך ,בחוק ניירות
בחוק
ניירות .7
.7
ערך  -מס' 60
ערך  -מס' 60
הפיקוח על הביטוח".
הביטוח".
"כמשמעותו בחוק
יבוא הפיקוח על
האוצר"בחוק
האוצר" יבוא "כמשמעותו
פקודת
3א(ו) ,תיקון
תיקון פקודת
"המפקח"
במקום
"המפקח"
במקוםבסעיף
התש"ל1970-,12
בסעיף 3א(ו),
חדש],
התש"ל1970-,12
חדש] ,מנועי [נוסח
ביטוח רכב
בפקודת[נוסח
ביטוח רכב מנועי
בפקודת .8
.8
ביטוח רכב מנועי
ביטוח רכב מנועי -
"הממונה".
יבוא
"הממונה".
מס'  21יבוא
 -מס' 21

7
8
9
10
11
12

ס"ח התשס"ה ,עמ'  ;918התשע"ו ,עמ' .886
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשע"ו ,עמ' .1129
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;64התשס"ה ,עמ' .913
ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;10התש"ן ,עמ' .144
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"ו ,עמ' .690
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,15עמ'  ;320ס"ח התשע"ב ,עמ' .200
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תיקון חוק המכר
(דירות) (הבטחת
השקעות של רוכשי
דירות)  -מס' 8

.9

בחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) ,התשל"ה1974- ,13בסעיף ,)2(2
במקום "כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א,1981-
שאישר לעניין זה המפקח על הביטוח" יבוא "כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א ,1981-שאישר לעניין זה הממונה על שוק ההון ביטוח
וחיסכון כמשמעותו בחוק האמור".

תיקון חוק פיצויים
לנפגעי תאונות
דרכים  -מס' 26

.10

בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה1975- ,14בסעיף (12א)(2א) ,במקום "לחוק
הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א "1981-יבוא "לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(ביטוח) ,התשמ"א ,"1981-במקום "בהוראת המפקח על הביטוח ,כמשמעו בחוק האמור"
יבוא "בהוראת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון כמשמעותו בחוק האמור (להלן -
הממונה)" ובמקום "המלצת המפקח על הביטוח" יבוא "המלצת הממונה".

תיקון חוק חוזה
הביטוח  -מס' 7

.11

בחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א1981-- 15

תיקון חוק שירות
הקבע בצבא הגנה
לישראל (גמלאות) -
מס' 30

.12

בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב] ,התשמ"ה-
1985 ,16בסעיף 67א ,בהגדרה "קופת גמל לקצבה" ,בפסקה ( ,)2במקום "המפקח על הביטוח
לפי הוראות סעיף (40ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א"1981-
יבוא "הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א ,1981-לפי הוראות סעיף (40ב) לחוק האמור".

תיקון חוק ההגבלים
העסקיים -מס' 18

.13

בחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988- ,17בסעיף 31ד(ד) ,בהגדרה "הממונה על שוק
ההון" ,במקום "במשרד האוצר" יבוא "כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(ביטוח) ,התשמ"א."1981-

תיקון חוק השקעות
משותפות בנאמנות
 -מס' 26

.14

בחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד1994- ,18בסעיף (48א)( ,)3במקום "במשרד
האוצר" יבוא "כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א."1981-

תיקון חוק שוויון
זכויות לאנשים עם
מוגבלות  -מס' 16

.15

בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998- ,19בסעיף 19לה -

( )1בסעיף (2ב) ,במקום "למפקח על הביטוח לפי סעיף  16לחוק הפיקוח על עסקי
ביטוח ,התשמ"א "1981-יבוא "לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון כמשמעותו בחוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א( 1981-להלן  -הממונה על שוק ההון
ביטוח וחיסכון) ,לפי סעיף  16לחוק האמור";
( )2בסעיף (56ב) ,במקום "המפקח על הביטוח" יבוא "הממונה על שוק ההון ביטוח
וחיסכון".

( )1בסעיף קטן (ה)( ,)1במקום "למפקח על הביטוח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי
ביטוח ,התשמ"א( 1981-בסימן זה  -המפקח על הביטוח)" יבוא "לממונה על שוק ההון
ביטוח וחיסכון כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א1981-
(בסימן זה  -הממונה על שוק ההון)";
()2

בסעיף קטן (ו) -
(א) בכל מקום ,במקום "למפקח על הביטוח" יבוא "לממונה על שוק ההון"
ובמקום "המפקח על הביטוח" יבוא "הממונה על שוק ההון";

13
14
15
16
17
18
19
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ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;14התשע"ד ,עמ' .60
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;234התשע"ו ,עמ' .718
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;94התשע"ד ,עמ' .406
ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;142התשע"ד ,עמ' .713
ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התשע"ה ,עמ' .111
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;308התשע"ו ,עמ' .691
ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;152התשע"ו ,עמ' .1194
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"והממונה על שוק ההון לא
שוק ההון לא
עליבוא
יהיה"
"והממונה
"והמפקח לא
יהיה" יבוא
במקום
(,)2לא
"והמפקח
במקום בפסקה
(ב) בפסקה (( ,)2ב)
על שוק ההון יעביר";
יעביר";
"הממונה
יבואההון
יעביר" שוק
"הממונה על
"המפקח
יבוא
ובמקום
יהיה"יעביר"
יהיה" ובמקום "המפקח
ובמקום שוק ההון" ובמקום
"לממונה על
יבואההון"
הביטוח"שוק
"לממונה על
"למפקח על
הביטוח" יבוא
עלבמקום
"למפקח (ז),
בסעיף קטן
במקום
( )3בסעיף קטן (ז))3(,
"הממונה על שוק ההון".
יבואההון".
הביטוח" שוק
"הממונה על
"המפקח על
"המפקח על הביטוח" יבוא
התשס"א2000-20
מידע
יבוא עלתיקון חוק
תיקון חוק
יבוא
הביטוח"
"המפקח
הביטוח"
במקום
,41על
"המפקח
במקום בסעיף
התשס"א2000-,20
גנטי ,,בסעיף ,41
גנטי ,בחוק מידע
בחוק
מידעמידע .16
.16
גנטי  -מס' 7
גנטי  -מס' 7
על שירותים פיננסיים
פיננסיים
שירותיםהפיקוח
כמשמעותו בחוק
וחיסכוןהפיקוח על
כמשמעותו בחוק
וחיסכוןההון ביטוח
ביטוחעל שוק
"הממונה
"הממונה על שוק ההון
(ביטוח) ,התשמ"א."1981-
(ביטוח) ,התשמ"א."1981-

חוק איסור
איסור
תיקון חוק
הביטוח"
תיקוןעל
"המפקח
הביטוח"
עלבמקום
11יג(א)(,)3
בסעיף"המפקח
11יג(א)(,21,)3במקום
התש"ס2000-
בסעיף
הלבנת,21הון,
התש"ס2000-
בחוק איסור
הלבנת הון,
בחוק
איסור .17
.17
הלבנת הון  -מס'
הלבנת הון  -מס' 18
הפיקוח על שירותים
כמשמעותו בחוק
וחיסכון הפיקוח על
כמשמעותו בחוק
ההון ביטוח
וחיסכון
על שוק
ביטוח
"הממונה
יבוא ההון
יבוא "הממונה על שוק
שירותים 18
הממונה על שוק ההון)".
שוק -ההון)".
התשמ"א1981-על(להלן
(להלן  -הממונה
(ביטוח),
התשמ"א1981-
פיננסיים (ביטוח) ,פיננסיים
תיקון -חוק בתי
תיקון חוק
בתוספת הראשונה
הראשונה -
התש"ס2000-,22
בתוספת
מינהליים,
התש"ס2000-,22
מינהליים,לעניינים
לענייניםבתי משפט
משפט בחוק
בחוק
בתיבתי .18
.18
משפט לעניינים
משפט לעניינים
מינהליים  -מס'
( - )1מס'
מינהליים
משנה (2א)  -יימחק;
 ,21פרט
בפרט
 ,21 103פרט()1
יימחק;
(2א) -
משנה
בפרט
103

()2

בסופה יבוא)2( :

בסופה יבוא:

לפי החוקים שלהלן,
שלהלן,
החוקיםרשות
החלטה של
רשות לפי
פיננסיים -
החלטה של
שירותים
פיננסיים -
שירותיםפיקוח על
" 	.56פיקוח על "	.56
שהם בני פועל תחיקתי
תחיקתי
הנחיות
אופועל
כלליםבני
הקובעת שהם
או הנחיות
הממונה
שלכללים
הקובעת
החלטה
הממונה
למעט החלטה של למעט
לפי אותם חוקים :לפי אותם חוקים:
התשמ"א ,1981-למעט
למעט
(ביטוח),
התשמ"א,1981-
שירותים פיננסיים
פיננסיים (ביטוח),
הפיקוח על
שירותים
על חוק
( )1חוק הפיקוח ()1
סעיף (2א) לחוק האמור;
האמור;
לחוקלפי
החלטה
החלטה לפי סעיף (2א)
()2

גמל) ,התשס"ה;2005-
התשס"ה;2005-
פיננסיים (קופות
גמל),
שירותים
על (קופות
פיננסיים
הפיקוח
שירותים
( )2חוק
חוק הפיקוח על

שיווק ומערכת סליקה
סליקה
(ייעוץ,
ומערכת
פיננסיים
שירותיםשיווק
פיננסיים (ייעוץ,
הפיקוח על
שירותים
על חוק
( )3חוק הפיקוח ()3
פנסיוניים) ,התשס"ה".2005-
פנסיוניים) ,התשס"ה".2005-
התשס"ו2005-23
הנהיגה
תיקון חוק
 התשס"ו2005-- 23הספורטיבית,
הנהיגה
הספורטיבית,
הנהיגה .19בחוק
בחוק
.19

הספורטיבית -
מס' )1( 3

"המפקח על הביטוח" יבוא:
ההגדרה
הביטוח" יבוא:
במקוםעל
(" )1המפקח
במקום ההגדרה

תיקון חוק הנהיגה
הספורטיבית -
מס' 3

כמשמעותווחיסכון כמשמעותו
וחיסכוןההון ביטוח
על שוק
הממונה
ההון"
""הממונה על
ביטוח
שוק-ההון
שוק על
הממונה
""הממונה על שוק ההון" -
(ביטוח) ,התשמ"א;";1981-
שירותים פיננסיים
הפיקוח
בחוק הפיקוח על בחוק
התשמ"א;";1981-
על (ביטוח),
פיננסיים
שירותים
()2

"הממונה על שוק ההון";
"המפקח על
עלבמקום
מקום,
 ,15בכל
בסעיף
יבואההון";
הביטוח"שוק
"הממונה על
הביטוח" יבוא
"המפקח
במקום
בסעיף  ,15בכל()2מקום,

()3

"הממונה על שוק ההון".
"המפקח על
עלבמקום
(33ד)(,)2
בסעיף
יבואההון".
הביטוח" שוק
"הממונה על
הביטוח" יבוא
"המפקח
()3במקום
בסעיף (33ד)(,)2

חוק בנק
במקום תיקון
תיקון חוק
האוצר"
"במשרד
פיקוח",האוצר"
"במשרד
"רשות
במקום
בהגדרה
התש"ע2010-,24פיקוח",
בהגדרה "רשות
ישראל,
התש"ע2010-,24
ישראל ,בחוק בנק
בחוק
בנקבנק .20
.20
ישראל  -מס' 3
ישראל  -מס' 3

(ביטוח) ,התשמ"א."1981-
התשמ"א."1981-
שירותים פיננסיים
על (ביטוח),
פיננסיים
הפיקוח
שירותים
"כמשמעותו בחוק
יבוא הפיקוח על
יבוא "כמשמעותו בחוק

התשע"א2011-25
הטיס -
תיקון חוק
הטיס -,התשע"א2011-- 25
הטיס .21 ,בחוק
בחוק
.21

מס' 2

20
21
22
23
24
25

תיקון חוק הטיס -
מס' 2

על שוק ההון ביטוח
ביטוח
"הממונה
שוק ההון
עליבוא
הביטוח"
"הממונה
יבוא על
"המפקח
הביטוח"
במקום
,91על
"המפקח
במקום בסעיף
( )1בסעיף )1( ,91
שוק  -הממונה על שוק
"(בחוק זה
הממונה על
הביטוח)" יבוא
"(בחוק זה -
המפקח על
הביטוח)" יבוא
"(בחוק זה -
המפקח על
וחיסכון" -ובמקום
וחיסכון" ובמקום "(בחוק זה
ההון)";
ההון)";

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;62התשע"ו ,עמ' .832
ס"ח התש"ס ,עמ'  ;293התשע"ו ,עמ' .1130
ס"ח התש"ס עמ'  ;190התשע"ו ,עמ' .1249
ס"ח התשס"ו ,עמ'  ;110התשע"ב ,עמ' .747
ס"ח התש"ע ,עמ'  ;452התשע"ו ,עמ' .1131
ס"ח התשע"א ,עמ'  ;830התשע"א ,עמ' .949
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()2

בסעיף (168א)(()6ב) ,במקום "המפקח על הביטוח" יבוא "הממונה על שוק ההון".

תיקון חוק לקידום
התחרות ולצמצום
הריכוזיות

.22

תיקון חוק התכנית
הכלכלית (תיקוני
חקיקה ליישום
המדיניות הכלכלית
לשנות התקציב 2015
ו–)2016

.23

תחילה

.24

תחילתו של חוק זה ביום ל' בתשרי התשע"ז ( 1בנובמבר ( )2016להלן  -יום התחילה),
ורשאי השר ,בצו ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,לדחות את יום התחילה אם מצא
כי הדחייה דרושה לשם היערכות להפעלת הוראות חוק זה.

הוראות מעבר

.25

(א) תקנות שהותקנו בידי שר האוצר לפני יום התחילה ,מכוח סמכותו לפי סעיפים
(36 ,35א)(39 ,38 ,א) ו–41ו(א) לחוק הפיקוח על הביטוח ולפי סעיפים (4א)(23 ,22 ,ג),
(27 ,24ד)(33 ,א) ו– 40לחוק הפיקוח על קופות גמל ,בעניינים שהסמכות למתן הוראות
לגביהם הועברה בחוק זה לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון (להלן  -הממונה),
ושעמדו בתוקפן ערב יום התחילה ,ימשיכו לעמוד בתוקפן כל עוד לא בוטלו או הוחלפו
בהוראות הממונה מכוח סמכותו לפי אותם סעיפים ,כפי שהועברה לו בחוק זה.

בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,

התשע"ד2013-26

-

( )1בסעיף  ,28בהגדרה "הממונה על שוק ההון" ,במקום "במשרד האוצר" יבוא
"כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א;"1981-
()2

בסעיף  ,39בכל מקום ,המילים "ביטוח וחיסכון במשרד האוצר"  -יימחקו.

חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב
 2015ו– ,)2016התשע"ו2016-- 27
()1

בסעיף  ,13במקום ההגדרה "המפקח על הביטוח" יבוא:
""הממונה על שוק ההון"  -הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון כמשמעותו
בחוק הפיקוח על הביטוח;";

()2

בסעיף  ,14במקום "המפקח על הביטוח" יבוא "הממונה על שוק ההון";

( )3בסעיף  ,19בכל מקום ,במקום "המפקח על הביטוח" יבוא "הממונה על שוק ההון"
ובמקום "מהמפקח על הביטוח" יבוא "מהממונה על שוק ההון".

(ב) נתן הממונה הוראות המבטלות או המחליפות תקנות שקבע השר כאמור בסעיף
קטן (א) ,יפרט בהודעה שהוא מפרסם ברשומות לפי סעיף 111א לחוק הפיקוח על הביטוח
או לפי סעיף  59לחוק הפיקוח על קופות גמל לעניין אותן הוראות ,את רשימת התקנות
המבוטלות או המוחלפות.
(ג) על אף האמור בסעיף (2א) לחוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחו בחוק זה ,מי שכיהן
ערב יום התחילה כממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ,יראו אותו כמי
שמונה לממונה לפי הסעיף האמור ,והוא יכהן בתפקיד עד תום חמש שנים ממועד
מינויו לראשונה.
(ד) על אף האמור בסעיף  4לחוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,חבר
ועדה שכיהן ערב יום התחילה ,ימשיך לכהן עד תום תקופת כהונתו.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה

26
27

משה כחלון
שר האוצר

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשע"ד ,עמ' .92
ס"ח התשע"ו ,עמ' .39
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