
התשס"ד2004* ,(13 מס' (תיקון (רישוי) הבנקאות חוק

ו סעיף 1. בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א1 1981 (להלן  החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרהתיקון
"אמצעי שליטה", בפסקה (2)(ב), במקום "שהוא בעל הזכות למנותו" יבוא "ועל מי ששולט

למנותו". הזכות בעלי שהם תאגיד, באותו

6 סעיף ובמיוחדתיקון ההון "בשוק יבוא ''לתחרות'' אחרי ,(3) בפסקה העיקרי, לחוק 6 בסעיף .2
לתחרות". לתרומתו

3. בסעיף 11(א) לחוק העיקרי, פסקה (1)  תימחק.תיקון סעיף 11

15 סעיף תימחק.תיקון  (1) פסקה העיקרי, לחוק 5ו בסעיף .4

17 סעיף 5. בסעיף 17 לחוק העיקרי, פסקה (1)  תימחק.תיקון

20א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 20 סעיף אחרי .6

אמצעי "החזקת
בתאגיד שליטה

אחר בנקאי

אמצעי בנקאי תאגיד יחזיק לא זה, פרק הוראות אף על (א) 20א.
כן אם אלא בנקאית, החזקה בתאגיד או אחר בנקאי בתאגיד שליטה

מאלה: אחר מתקיים
על עולה אינו שליטה אמצעי של סוג בכל החזקתו שיעור (ו)
שליטה באמצעי זו בפסקה כאמור החזקותיו וסך אחד, אחוז
על עולה אינו בנקאית החזקה ובתאגידי בנקאיים בתאגידים
חמישה אחוזים מהונו כמשמעותו לפי סעיף 23א; לענין זה לא
המחזיק, הבנקאי בתאגיד ששולט מי של החזקה בחשבון תובא

בעצמו; בנקאי תאגיד ואינו
הבנקאית ההחזקה בתאגיד או הבנקאי בתאגיד שולט הוא (2)
השליטה, אמצעי של סוג מכל ממחצית יותר לבדו ומחזיק לבדו

.34 סעיף הוראות לפי לו שניתן היתר פי על
שנועדו שליטה, באמצעי החזקה על יחולו לא זה סעיף הוראות (ב)

לחיוב." כערובה לשמש לב בתום

26 סעיף ריאלי".תיקון "בתאגיד יבוא אחר" "בתאגיד במקום העיקרי, לחוק 26 בסעיף .7

27ג סעיף אחוזים".תיקון "חמישה יבוא אחוזים" "עשרה במקום העיקרי, לחוק 27ג(א) בסעיף .8

54 סעיף תיקון העיקרי לחוק 34 בסעיף .9

בתאגיד שליטה אמצעי והחזקת "שליטה יבוא השוליים, כותרת במקום (ו)
בנקאי";

יבוא "מעשרה" ובמקום "יחזיק" יבוא "ירכוש" במקום (א), קטן בסעיף (2)

"מחמישה";

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (3)

"(א1) לא יסכים אדם עם אחר לענין הצבעתם למינוי דירקטור בתאגיד בנקאי
עם התייעצות לאחר הנגיד שנתן היתר פי על אלא בנקאית, החזקה בתאגיד או

* התקבל בכנסת ביום ט"ז באב התשס"ד (3 באוגוסט 2004); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  41, מיום י"ד בתמוז התשס"ג (14 ביולי 2003), עמ' 530.

1 ס"ח התשמ"א, עמ' 232; התשנ"ט, עמ' 24.



 ועדת הרישיונות; הוראה זו לא תחול על מחזיק אמצעי שליטה שהסכים עם
לו, הורה השליטה אמצעי שמחזיק מי בער ומטעמו בשמו יצביע שהאחר אחר,

אחד."; אחר ממחזיק יותר של ומטעמו בשמו יצביע לא שהאחר ובלבד

אדם"; ישלוט "לא יבוא שליטה" אדם ירכוש "לא במקום (ב), קטן בסעיף (4)

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (5)

6 בסעיף המפורטים השיקולים בחשבון יובאו זה סעיף לפי היתר במתן "(ב1)
כמות להחזיק לשלוט, המבקש, של התאמתו לרבות המחויבים, בשינויים
זה ובכלל דירקטור, למינוי הצבעה לענין להסכים או כמבוקש שליטה אמצעי
כן כמו כפיו; וניקיון הכלכלי חוסנו האחרים, ועסקיו עיסוקיו העסקי, ניסיונו
בתאגיד השליטה על ההיתר מתן של האפשריות ההשלכות בחשבון יובאו

העתידית."; או הקיימת הבנקאית, ההחזקה בתאגיד או הבנקאי
בטל;  (ד) קטן סעיף (6)

במקום ו(ב)", (א) קטנים "סעיפים יבוא זה" "סעיף במקום (ה), קטן בסעיף (7)

פי על העברה "מכוח יבוא דין" פי על "בהעברה ובמקום "שמחזיק" יבוא "שרכש"
דין";

"המחזיק"; יבוא "הרוכש" במקום (ו), קטן בסעיף (8)

יבוא: (ו) קטן סעיף אחרי (9)

או בנקאי בתאגיד שליטה אמצעי החזקת על גם יחולו זה סעיף הוראות "(ז)
שנועדו כאמור שליטה אמצעי למעט לחיוב, כערובה בנקאית החזקה בתאגיד
חשבון בכל כמותם ואשר בנקאי תאגיד בידי לחיוב כערובה לשמש לב בתום
ניירות ערך של לקוח מסוים אינה עולה על 0.001% מאותו סוג של אמצעי

השליטה."

יבוא: העיקרי לחוק 34 סעיף אחרי 34א10. סעיף הוספת

היתר ביטול
לפי שינויו או

34 סעיף

לאחר 34 סעיף לפי היתר לשנות או לבטל רשאי הנגיד (א) 34א.
מתקיים כי סבירלהניח יסוד לו היה אם הרישיונות, ועדת עם התייעצות

מאלה: אחד

ההיתר, מתנאי מהותי תנאי הפר ההיתר בעל (1)

אשר בעבירה, הורשע בו משרה נושא או ההיתר בעל (2)

או ההיתר ביטול את מצדיקות נסיבותיה או מהותה חומרתה,
שינויו; את

מונה או לפירוקו, צו ניתן  תאגיד שהוא היתר בעל לענין (3)

חוב, תשלום אי בשל מהם מהותי לחלק או לנכסיו נכסים כונס
נכסים כינוס צו לגביו ניתן  יחיד שהוא היתר, בעל ולענין

רגל; פשיטת בהליכי
או הבנקאי התאגיד של ביציבותו לפגיעה ממשי חשש יש (4)

ישונה או יבוטל לא אם הציבור, בטובת לפגיעה חשש
ההיתר;

אם אלא (א), קטן בסעיף כאמור היתר יבטל או ישנה לא הנגיד (ב)
ההפרה את ולתקן טענותיו, את להשמיע הזדמנות ההיתר לבעל נתן כן

ימים. 30 של תקופה בתוך



בו, משרה נושא או היתר בעל נגד אישום, כתב הוגש (1) (ג)
ביטול מצדיקה היתה בה הרשעה הנגיד לרעת אשר בעבירה
רשאי נסיבותיה, או מהותה חומרתה, מפאת שינויו, או ההיתר
טענותיו את להשמיע הזדמנות ההיתר לבעל שנתן לאחר הנגיד,
ההיתר את לשנות הרישיונות, ועדת עם התייעצות ולאחר

שיקבע. בתקופה שיחולו ותנאים הוראות בו ולקבוע

נגר פלילית חקירה כשנפתחה גם יחולו (1) פסקה הוראות (2)

ובלבד ,(1) בפסקה כאמור בעבירה בו, משרה נושא או היתר בעל
לחקירה באשר לממשלה המשפטי היועץ עם התייעץ שהנגיד

הפלילית."

35 סעיף יבוא;החלפת העיקרי לחוק 35 סעיף במקום .11

/

הנגיד "הוראות
בלא שפעל למי

לפי היתר
34 סעיף

הוא, רשאי ,34 בסעיף כאמור היתר בלא פעל שארם הנגיד סבר (א) .35

התייעצות ולאחר טענותיו, את להשמיע הזדמנות ארם לאותו שנתן לאחר
 להורות הרישיונות, ועדת עם

או כולם אדם, אותו שמחזיק שליטה אמצעי מכירת על (ו)
מסוג שליטה אמצעי יחזיק שלא כך שיקבע, תקופה בתוך חלקם,
לפי היתר בלא להחזקה המותר השיעור מעל כלשהו,

;34 סעיף

דירקטורים למינוי זכויות או ההצבעה זכויות יופעלו שלא (2)
מכוח אמצעי שליטה שמחזיק אותו אדם בלא היתר לפי

;34 סעיף

בלא ארם אותו שהחזיק שליטה אמצעי מכוח שהצבעה (3)

הצבעה; באותה הקולות במנין תבוא לא ,34 סעיף לפי היתר

אדם. אותו בידי שנגרם דירקטור של מינויו ביטול על (4)

החזקה בתאגיד או בנקאי בתאגיד שליטה אמצעי אדם החזיק (ב)
הוראות לפי היתר הטעון בשיעור דין, פי על העברה מכוח בנקאית
טענותיו, את להשמיע הזדמנות למחזיק שנתן לאחר הנגיד, רשאי ,34 סעיף
אמצעי את למכור לו להורות הרישיונות, ועדת עם התייעצות ולאחר
יחזיק שלא כך שיקבע, תקופה בתוך חלקם, או כולם האמורים, השליטה
לפי היתר בלא להחזקה המותר לשיעור מעל כלשהו, מסוג שליטה אמצעי

.34 סעיף

שליטה, אמצעי למכור (ב) קטן סעיף הוראות לפי הנגיד הורה (ג)

רשאי הוא לתת הוראה כאמור בסעיף קטן (א)(2) עד (4), בשינויים
המחויבים.

הנגיד להוראת בהתאם השליטה אמצעי את המחזיק מכר לא (ד)
המפקח, לבקשת המחוזי, המשפט בית רשאי (ב), או (א) קטנים סעיפים לפי

למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה כאמור.

מכוח לפעול מארם למנוע יכולתו כמיטב יעשה בנקאי תאגיד (ה)
".34 סעיף להוראות בניגוד המוחזקים שליטה אמצעי



יבוא: העיקרי לחוק 55 סעיף אחרי 35א12. סעיף הוספת

דירקטור "מינוי
מיוחדים במקרים

מסיבה כהונתו פסקה או בנקאי בתאגיד דירקטור מונה לא (א) 35א.
כאמור מינוי ביטול 34(א1), סעיף לפי היתר קבלת אי לרבות כלשהי,
בסעיף 35(א)(4), התנגדות המפקח למינוי לפי סעיף 11א(א) לפקודה או
הדירקטורים מספר פחת כך ובשל לפקודה, וא(ג) ו סעיף לפי כהונה הפסקת
בנקאי תאגיד באותו דירקטורים של הראוי כמספר המפקח שקבע מהמספר
האסיפה כינוס על המפקח יורה הראוי), הדירקטורים מספר  זה (בסעיף
הוראתו, מתן ממועד חודשים שלושה בתוך הבנקאי התאגיד של הכללית
כן אם אלא הראוי, הדירקטורים מספר להשלמת דירקטורים מינוי לצורך

הכללית. באסיפה דירקטורים למינוי להמתין שאין סבר

באסיפה הדירקטורים למינוי להמתין שאין המפקח סבר (ב)
הכללית האסיפה לכינוס הוראה נתן או (א), קטן בסעיף כאמור הכללית
כנדרש דירקטורים מינתה לא והאסיפה קטן, סעיף אותו הוראות לפי
דירקטורים למינוי הועדה תמנה הראוי, הדירקטורים מספר להשלמת
להשלמת כנדרש הדירקטורים את הועדה)  זה (בסעיף 36א בסעיף כאמור
שהמינוי כך על הבנקאי לתאגיד יודיע המפקח הראוי; הדירקטורים מספר

הועדה. בידי ייעשה

הרגילה הכללית האסיפה עד יכהן הועדה בידי שמונה דירקטור (ג)
מינויו." שלאחר השניה

יבוא: העיקרי לחוק 36 סעיף במקום .1336 סעיף החלפת

החזקת על "דיווח
שליטה אמצעי

שליטה אמצעי של מסוים מסוג אחוזים מחמישה יותר המחזיק (א) .36

היתר שקיבל מי בידי הנשלט בנקאית, החזקה בתאגיד או בנקאי בתאגיד
הבנקאית, ההחזקה לתאגיד או הבנקאי לתאגיד ימסור 34(ב), סעיף לפי
המפקח, שיקבע אחרים ובמועדים שנה כל של באפריל 1 ביום הענין, לפי
אחרים ופרטים שבידיו האמורים השליטה אמצעי החזקת על וחשבון דין

אלה: פרטים לרבות המפקח, שיקבע כפי

המחזיקים וכן בו השולטים  תאגיד שהוא מחזיק לענין (ו)
חמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו;

בשבילו. כנאמן או כשלוח פועל שהמחזיק מי (2)

של מסוים מסוג אחוזים וחצי משניים יותר המחזיק (1) (ב)
אשר בנקאית החזקה בתאגיד או בנקאי בתאגיד שליטה, אמצעי
הוראות לפי בהיתר חייבים אינם בו השליטה אמצעי מחזיקי כל
ההחזקה לתאגיד או הבנקאי לתאגיד ימסור 34(ב), סעיף
השליטה אמצעי החזקת על וחשבון דין הענין, לפי הבנקאית,
לרבות המפקח שיקבע כפי אחרים ופרטים שבידיו האמורים

אלה: פרטים
עשרה המחזיקים  שולטים בו אין ואם בו השולטים (א)
וכן בו, שליטה אמצעי של מסוים מסוג יותר או אחוזים

בו; הדירקטורים
בשבילו; כנאמן או כשלוח פועל שהמחזיק מי (ב)



שיעור מסוים, בנקאי תאגיד לגבי לקבוע רשאי הנגיד (2)

החזקה שונה מהאמור בפסקה (1) רישה, ובלבד שהשיעור
אחר. מאחוז יפחת לא שיקבע

שנה כל של באפריל 1 ביום יהיה (ו) פסקה לפי הדיווח (3)

הגיעה שבה עת בכל ובן המפקח, שיקבע אחרים ובמועדים
ריווח הטעון לשיעור השליטה אמצעי של מסוים בסוג ההחזקה
זה. משיעור ההחזקה פחתה שבה עת ובכל פסקה אותה לפי

עליו שחלה שליטה אמצעי מחזיק כי לקבוע רשאי המפקח (ג)
ישירות. למפקח גם הדיווח את ימסור זה, סעיף לפי דיווח חובת

שליטה אמצעי שמחזיק מי על גם יחולו זה סעיף הוראות (ד)
מחזיק למעט לחיוב, כערובה בנקאית החזקה בתאגיד או בנקאי בתאגיד

בנקאי." תאגיד שהוא

רו פרק יבוא.הוספת העיקרי לחוק 36 סעיף אחרי .14

"פרק ד1: ועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים
הועדה מינוי

והרכבה
בנקאיים בתאגידים דירקטורים למינוי וערה ימנה הנגיד (א) 36א.

הועדה).  זה (בפרק
הם: ואלה חברים, חמישה בת תהיה הועדה (ב)

נשיא עם התייעצות לאחר המשפטים שר שיציע שופט, (ו)
ראש; היושב יהיה והוא העליון, המשפט בית

סגל אנשי או וכלכלה משק אנשי שהם חברים ארבעה (2)
לענין. הנוגעים בתחומים גבוהה, להשכלה במוסרות

כשירות תנאי
לאחר והגבלה
הכהונה סיום

הוראות לגביו שמתקיימים מי הועדה לחבר להתמנות כשיר (א) 36ב.
סעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה2 1975, וכן תנאי
בתאגידים חיצוניים דירקטורים מינוי לענין המפקח שקבע הכשירות
בנקאיים, ויחולו על מינוי חבר הועדה הוראות סעיפים 17 ו17א לחוק

האמור.

מיחסי הנובעים עסקיים קשרים (א), קטן סעיף הוראות אף על (ב)
לא ורגילים. שגרתיים שהם ולקוח, עזר תאגיד או ולקוח בנקאי תאגיד
הבנקאי התאגיד של העסקית להנהלה אישי בקשר זה סעיף לענין ייחשבו

לו. קשור תאגיד של או
כדירקטור הועדה חבר יכהן לא כהונתו מסיום שנה במשך (ג)

הועדה, כחבר כהונתו במהלך בענינו דנה שהועדה בנקאי בתאגיד
או כעובר יועסק ולא מהם, מי בירי הנשלט בתאגיד או בו השולט בתאגיד

שלהם. כיועץ או בהם אחר תפקיר כממלא
כהונה לשובתקופת וניתן שנים שלוש על תעלה שלא לתקופה יתמנה ועדה חבר 36ג.

נוספת. אחת כהונה לתקופת ולמנותו
כהונה מאלה:הפסקת באחת כהונתו תקופת תום לפני לכהן יחדל הועדה חבר 36ד.

לנגיד; התפטרות כתב במסירת התפטר (1)

2 ס"ח התשל"ה, עמ' 132.



מאלה: אחת בשל כהונתו את להפסיק החליט הנגיד (2)

את ממלא הוא שאין או תפקידו את למלא ממנו נבצר (א)
כראוי; תפקידו

כשיר מלהיות אותו הפוסלות העילות אחת בו נתקיימה (ב)

לכהונה.
עבודה בישיבותיה.סדרי חוקי מנין יהיו הועדה חברי רוב (א) 36ה.

(ב) החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות;  היו הקולות שקולים יהיה
נוסף. קול הועדה ראש ליושב

פעולות של מקומותוקפן שנתפנה מחמת ייפגעו לא פעולותיה ותוקף הועדה סמכויות 36ו.
כהונתו. בהמשך פגם מחמת או במינויו פגם מחמת או חבר, של

הועדהגמול בישיבות השתתפות בעבור לגמול זכאים יהיו הועדה חברי 36ז.

הגמול הוצאות, ולהחזר אחר לגמול זכאים יהיו ולא הנגיד שיקבע בשיעור
ישראל. בנק בידי ישולם האמור

בחירת דרך
הדירקטור

והוראות שתמנה, הדירקטור בחירת דרך את לעצמה תקבע הועדה 36ח.
זה." לענין יחולו ו(ב) 36ב(א) סעיף

יבוא: 47א סעיף אחרי העיקרי, לחוק מעבר, הוראות ו': בפרק סעיפים15. הוספת
47ה עד 47ב

"הגדרות ו47ה 47ד 47ג, בסעיפים 47ב:

"תיקון מס' 13"  חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 13), התשס"ד
;52004

.(2004 בספטמבר 1) התשס''ד באלול ט"ו  "13 מס' תיקון של "תחילתו
של החזקות
בנקאי תאגיד
בנקאי בתאגיד

אחר

בנקאי בתאגיד שליטה באמצעי כדין החזקותיו אשר בנקאי תאגיד 47ג.
רשאי 20א, סעיף להוראות בניגוד הם ,13 מס' תיקון של תחילתו ערב אחר,
אמצעי 13 מס' תיקון של מתחילתו ירכוש שלא ובלבד ולהחזיקם להמשיך
הסעיף להוראות בהתאם אלא האחר, הבנקאי בתאגיד כלשהו שליטה

האמור.

של החזקות
משקיעים

קשורים מוסדיים

המחזיקים 27א, בסעיף כהגדרתם קשורים מוסדיים משקיעים (א) 47ד.
מסוג אחוזים מחמישה יותר ,13 מס' תיקון של תחילתו ערב כדין, יחד,
להמשיך רשאים אחר, בנקאי בתאגיד השליטה אמצעי של מסוים
שליטה אמצעי 13 מס' תיקון של מתחילתו ירכשו שלא ובלבד ולהחזיקם
על החזקתם תעלה רכישה אותה לאחר אם בנקאי תאגיד באותו כלשהו

אחוזים. חמישה

ייחשב לא קשור, מוסרי משקיע (א), קטן סעיף הוראות אף על (ב)

תיקון של תחילתו לאחר כנוסחו 54(א) סעיף הוראות לפי היתר שקיבל כמי
(2) בפסקה כאמור הבנקאי, בתאגיד דירקטור למנות הזכות לענין ,13 מס'

.1 שבסעיף שליטה" "אמצעי להגדרה

ואחזקת שליטה
שליטה אמצעי
בנקאי בתאגיד

או בנקאי בתאגיד ,13 מס' תיקון של תחילתו ערב השולט, (א) 47ה.
אחוזים מחמישה יותר האמור במועד המחזיק או בנקאית, החזקה בתאגיד
החזקה בתאגיד או בנקאי בתאגיד שליטה אמצעי של מסוים. מסוג

3 ס"ח התשס"ד, עמ' 508.



של תחילתו ערב כנוסחו 34 סעיף הוראות לפי לו שניתן היתר לפי בנקאית,
זה חוק לענין ייחשב לא כאמור, בהיתר חייב שהיה בלא או ,13 מס' תיקון
תיקון של מתחילתו כנוסחו 34 סעיף הוראות לפי היתר בלא שפועל במי

הענין: לפי אלה, הוראות עליו ויחולו ,13 מס'
13 מס' תיקון של תחילתו לפני שניתן היתר בידיו שיש מי (ו)

לו, שניתן ההיתר הוראות עליו לחול ימשיכו 
 13 מס' תיקון של תחילתו לפני בהיתר חייב היה שלא מי (2)

לפי היתר בלא ,13 מס' תיקון של מתחילתו החל ירכוש לא
באותו או בנקאי תאגיד באותו כלשהו שליטה אמצעי ,34 סעיף
החזקתו תעלה רכישה אותה לאחר אם בנקאית, החזקה תאגיד

אחוזים. חמישה על
תיקון של תחילתו ערב שהחזיק מי (א) קטן סעיף הוראות אף על (ב)

בתאגיד שליטה אמצעי של מסוים מסוג פחות או אחוזים עשרה 13 מס'
כמי ייחשב לא בהיתר, חייב שהיה בלא בנקאית, החזקה בתאגיד או בנקאי
,13 מס' תיקון של תחילתו לאחר כנוסחו 34(א) סעיף לפי היתר שקיבל
דירקטור למנות הזכות לענין שליטה, אמצעי של שיעור באותו להחזיק

.1 שבסעיף שליטה" "אמצעי להגדרה (2) בפסקה באמור בתאגיד,
שמחזיק מי על גם המחויבים, בשינויים יחולו, זה סעיף הוראות (ג)

בתום שנועדו בנקאית, החזקה בתאגיד או בנקאי בתאגיד שליטה אמצעי
לחיוב." כערובה לשמש לב

49 סעיף תיקון העיקרי לחוק 49 בסעיף .16

47ה"; או 34" יבוא "34 "או במקום (א), קטן בסעיף (1)

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "עד 20" יבוא "עד 20א'', אחרי "31'' יבוא "35א, 47ג ו47ד"
."35 סעיף "או יבוא 9(ב)" "סעיף ואחרי

פקודת תיקון
 הבנקאות

מס' 22

17. בפקודת הבנקאות, 4 1941 
(1) בסעיף 8ג(א)(3), בסופו יבוא "ואם מצא שאין די בכך, רשאי הוא להעבירו
עליה לערער רשאי מתפקידו, העברה לענין המפקח מהחלטת שנפגע מי מתפקידו,

הנגיד"; לפני
(2) בסעיף 8ד(א), פסקה (1)  תימחק;

יבוא: 11 סעיף אחרי (3)

מינוי "אישור
משרה נושא

אם אלא בנקאי בתאגיד משרה כנושא אדם יכהן לא (א) 11א.
תחילת לפני לפחות ימים שישים הודעה, למפקח נמסרה כן
התנגדותו על האמורה התקופה בתוך הודיע לא והמפקח הכהונה,

לכך. הסכמתו על שהודיע או האמור, למינוי
שנתן לאחר תינתן למינוי להתנגד המפקח החלטת (ב)
עם התייעצות ולאחר טענותיו את להשמיע הזדמנות למועמד
של התאמתו את זה לענין בחשבון יביא והוא הרישיונות, ועדת
יושרתו, יושרו, העסקי, ניסיונו לרבות המוצע, לתפקיד המועמד
משרה נושא עם או הבנקאי התאגיד עם שהוא, סוג מכל וקשריו,

הבנקאי. בתאגיד

4 ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' (ע) 69, (א) 85.



בו השליטה באמצעי המחזיקים כל אשר בנקאי בתאגיד (ג)

הבנקאות לחוק 34(ב) סעיף הוראות לפי בהיתר חייבים אינם
(רישוי), התשמ"א 5 1981, יביא בחשבון המפקח, נוסף על השיקולים
של האחרים ועסקיו עיסוקיו את גם (ב), קטן בסעיף המפורטים
והכוחות האיזונים ומערך הבנקאי לתאגיד זיקתו מהות המועמד,
כאמור המועמדים מספר לרבות הבנקאי, התאגיד בדירקטוריון

בסעיף קטן (ב)(2) המבקשים להתמנות.
בו שמתקיים מועמד לגבי תחול (ג) קטן סעיף הוראת (ד)

מאלה. אחד
של מסוים מסוג אחד מאחוז יותר מחזיק הוא (1)

דרך פעולה משתף או הבנקאי בתאגיד שליטה אמצעי
כאמור; שליטה אמצעי שמחזיק מי עם קבע

הנשלט בתאגיד משרה לנושא או זוגו, לבן לו, יש (2)

אחד מאחוז יותר שמחזיק למי זיקה מהם אחד בירי
הבנקאי. בתאגיד שליטה אמצעי של מסוים מסוג

נוספים פרטים התבררו מינויו ולאחר משרה, נושא מונה (ה)
לפי (ג), ו (ב) קטנים ב6עיפים האמורים השיקולים לענין חדשים או
את להשמיע הזדמנות לו שנתן לאחר המפקח, רשאי הענין,
על להורות הרישיונות, ועדת עם התייעצות ולאחר טענותיו,

כאמור. החדשים או הנוספים הפרטים בשל כהונתו, הפסקת
בסעיף כאמור למינוי התנגדותו על המפקח הודיע (ו)
(ה), קטן בסעיף כאמור כהונה הפסקת על המפקח הורה או (א) קטן
שהופסקה המשרה נושא או נפסלה, שמועמדותו האדם רשאי

הנגיד. לפני המפקח החלטת על לערער הענין, לפי כהונתו,
תאגיד של דירקטור כהונת על גם יחולו זה סעיף הוראות (ז)

המחויבים. בשינויים שלו, הדירקטוריון ראש ביושב בנקאי
"נושא ו(ו), (ה) (א), קטנים סעיפים לענין (1) (ח)
מי וכן פנימי, ומבקר כללי מנהל דירקטור,  משרה"
מי בנקאי תאגיד לכל יקבע המפקח יקבע; שהמפקח
באישור. חייב בנקאי תאגיד באותו התפקידים מבעלי
בעלי משבעה יותר תכלול לא שקביעתו ובלבד המינוי
אמצעי מחזיקי בל אשר בנקאי בתאגיד תפקידים
סעיף הוראות לפי בהיתר חייבים אינם בו השליטה
54(ב) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א1981, ויותר

אחר; בנקאי בתאגיד תפקידים בעלי מארבעה
 ו(ד) (ג) קטנים סעיפים לענין (2)

או עסקיים קשרים קיום עבודה, יחסי קיום  "זיקה"
משרה, כנושא כהונה וכן מהותיים מקצועיים

"יחד בהגדרה כמשמעותו  קבע" דרך פעולה "שיתוף
(רישוי), הבנקאות לחוק ו שבסעיף אחרים" עם

התשמ"א1981.
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מבעלי מידע
מניות

11ב. (א) בפרוטוקול האסיפה הכללית של תאגיד בנקאי,
הנוכחים שמות יפורטו להלן, המנויים בענינים בהחלטותיה
ההצבעה בזכויות ההחזקות שיעור המצביעים, שמות באסיפה,

הצבעתם: ואופן הצביעו, שמכוחו
(1) שינוי התזכיר או התקנון;

דירקטור; של כהונה הפסקת או מינוי (2)

אישור הטעונות עסקאות או פעולות אישור (3)
ער ו268 255 סעיפים הוראות לפי הכללית האסיפה
275 לחוק החברות, התשנ"ט1999  6 (בפקודה זו  חוק

החברות);
לחוק השביעי בחלק השני הפרק לפי חלוקה (4)

החברות;
החברות, לחוק 320 סעיף לפי מיזוג אישור (5)

שהצביע ממי או שנכח ממי לדרוש רשאי המפקח (ב)

זהותו, בדבר פרטים בנקאי, תאגיד של מסוימת כללית באסיפה
בעבורו, כנאמן או כשלוח פועל שהוא מי של זהותו ברבר פרטים

בו. השולטים בדבר פרטים  תאגיד הוא ואם
אינם בו השליטה אמצעי מחזיקי שכל בנקאי תאגיד (ג)

(רישוי), הבנקאות לחוק 34(ב) סעיף הוראות לפי בהיתר חייבים
הכללית האסיפה פרוטוקול את למפקח ישלח התשמ"א1981,
עשרה בתוך דירקטור, של כהונה הפסקת או מינוי שענינה בהחלטה

האסיפה. ממועד ימים

מינוי דרך
דירקטורים

אלה הוראות יחולו 11ב(ג), בסעיף כאמור בנקאי בתאגיד 11ג.
בתקנונו; אחרת הוראה כל אף על דירקטורים, מינוי לענין

דירקטורים מינוי על הכללית באסיפה ההצבעה (1)

בנפרד, לכהונה, מועמד לכל תהיה
למנות או להציע רשאי יהיה לא הדירקטוריון (2)

הבנקאי, לתאגיד דירקטורים
יפעל לא החברות, בחוק כהגדרתו משרה נושא (3)

להצעת פרט מינויו, למניעת או מסוים דירקטור למינוי
דירקטור."; לכהונת שלו מועמדותו

יבוא: ואחריו "(א)" קטן כסעיף יסומן בו האמור ,15 בסעיף (4)

"(ב) מי שהפר הוראה מהוראות סעיף ו 1א, או שאינו מוסר מידע לאחר שנדרש
מאסר  דינו 11ג, סעיף להוראות בניגוד שפעל או וב, 1 סעיף הוראות לפי למסרו

שנה או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.";
יבוא: 15א סעיף אחרי (5)

מידע "מסירת
פיקוח לרשות
חוץ במדינת

למסור המפקח רשאי 15א, סעיף הוראות אף על (א) 5ואו.
על לפקח שתפקידה חוץ במדינת מוסמכת לרשות שבידיו ידיעה
שהואגד בנקאי מוסד על מדינה, באותה בנקאי תאגיד של סניף
שהוא זר תאגיד על או בנקאי, תאגיד בידי הנשלט מדינה, באותה

בנקאי. בתאגיד שולט שהוא או בישראל הפועל חוץ בנק

6 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.



אלא (א) קטן סעיף הוראות לפי ידיעה ימסור לא המפקח (ב)

אלה: שניים התמלאו כי נובח כן אם
של תפקידיה מילוי לצורך נתבקשה היריעה (1)

המוסד הסניף, יציבות על בפיקוח המוסמכת, הרשות
לפי (א), קטן בסעיף כאמור הזר, התאגיד או הבנקאי

הענין;
חובת עליה שחלה אישרה המפקחת הרשות (2)

סוריות בדומה להוראות סעיף 15א,  או שהתחייבה
לאחר. היריעה את להעביר שלא

היא כי לגביה נקבע אם כאמור ידיעה ימסור לא המפקח (ג)
עלולה לפגוע בחקירה תלויה ועומדת או בביטחון המדינה."

תחילה18. תחילתו של חוק זה ביום ט''ו באלול התשס''ד (1 בספטמבר 2004).

שרון אריאל
הממשלה ראש

נתניהו בנימין
האוצר שר

קצב משה
המדינה נשיא
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