
* תשל"ו1976 ,(10 (מס' הבנקאות פקודת לתיקון חוק

2 סעיף יבוא:תיקון בסופו הפקודה)*,  1(להלן 1941 הבנקאות, לפקודת 2 כסעיף .1
קבוצת של חלקית, או מלאה מאורגנת, עבודה הפסקת  ""שביתה"
מהלך של אחרת מאורגנת והפרעה האטה שביתת לרכות עובדים,

". התקין העבודה

סעיפים הוספת

8כא ער 8טו
יבוא: לפקודה 8יד סעיף אחרי . 2

הפסקה על "אכרזה

שירותים במתן
באורח עסקיו את לנהל יכול אינו פלוני שבנק המפקח נוכח (א) 8טו.
הבנק כי להכריז הוא רשאי אחר, בבנק או בנק באותו שביתה מחמת תקין
היא כי באכרזה לקבוע ומותר , הפסקה) ~ (להלן שירותים לתת הפסיק

. מהם חלק על או הבנק שירותי כלל על תחול
יומיים עתונים בארבעה ולפחות ברשומות תפורסם האכרזה (ב)

בישראל. לאור היוצאים

ומותר שירותים לתת הבנק הפסיק שבו המועד ייקבע באכרזה (ג)
שונים. לשירותים שונים הפסקה מועדי בה לקבוע

לשירותיםביטול שונים ביטול מועדי לקבוע מותר האכרזה בביטול 8טז.
שונים.

מועדים אודחיית פעולה עשיית על אדם לבין שבהפסקה הבנק בין הוסכם גא) . 8יז
בתוך לעשותם רשאים או חייבים האדם או שהבנק התחייבות מילוי
ימי שלושה לתום עד המועד יידחה ביטולה, לבין האכרזה שבין התקופה
הם ההתחייבות מילוי או שהפעולה ובלבד האכרזה, ביטול מיום עסקים

. האכרזה חלה שעליהם השירותים בגדר

בפסק שנקבע מועד לגבי גם תחול זה סעיף לפי מועד דחיית (ב)
מעין או שיפוטית רשות של או משפט בית של אחרת בהחלטה או דין

. דין פי על אחרת שיפוטית

והפרשי ריבית

הצמדה
ריבית 8יז סעיף לפי נדחה פרעונה שמועד התחייבות נשאה (א) 8יח.
, החדש פרעונה למועד עד ריבית לשאת ההתחייבות תוסיף ההפסקה, לפני

ההפסקה. שלפני בתקופה שחל כשיעור

צמודת 8יז סעיף לפי נדחה פרעונה שמועד התחייבות היתה (ב)
תקופת במשך כמוסכם הצמדה הפרשי לשלם החובה לחול תוסיף , ערך
שסכומה. התחייבות  ערך" צמודת "התחייבות זה, לענין ההפסקה;
יוקר למדד , הישראלי המטבע של החליפין לשער צמוד , מקצתו או כולו

אחר. דבר כל של מחירו לעליית או המחיה

אדם יהיה ההפסקה שבתקופת להורות רשאי ישראל בנק נגיד (ג)
שבהפסקה לבנק חב שהוא סכום כל ישראל לבנק לשלם חייב או רשאי
זה קטן סעיף לפי הוראה שבהפסקה; לבנק תשלום כדין התשלום ודין

. הנגיד עליה שיורה בדרך החייכים לידיעת תובא

תשל"ו , 1224 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הגעת ; (1976 ביוני 14) תשל''ו בסיון ט"ז ביום בכנסת נתקבל *
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הוראת ביצוע
חשלום

אחרת הוראה או הבנק, על משוך שיק נתן ההפסקה מועד שלפני מי 6יט.
השירותים בגדר הוא ההוראה וקיום בבנק מחשבונו תשלום לבצע בכתב
אם במועדו כנפרע שבהוראה הסכום את רואים האכרזה, חלה שעליהם

האכרזה. ביטול שלאחר עסקים ימי שלושה תוך הבנק אותו שילם

אחריות הגבלת

הבנק
מעשה בשל אזרחית או פלילית באחריות ישא לא שבהפסקה בנק 8כ.

. האכרזה חלה שעליהם השירותים מהפסקת הנובעים מחדל או

עונשין בדיני פליליתהגנה באחריות ישא לא שבהפסקה בנק על שיק המושך (א) 8כא.
, ועושק) סחיטה מרמה, (עבירות העונשין דיני לתיקון לחוק 14 סעיף לפי
לפרוע הבנק על החובה העדר אם , העונשין) חוק  (להלן תשכ"ג21963
לפי המועד מדחיית רק נבע משיכתו כמועד בו הנקוב במועד השיק את

3יז, סעיף

ששים במנין תובא לא העונשין לחוק 0)15 סעיף לענין (כ)
הבנק על שנמשך שיק לגבי ביטולה לבין האכרזה שבין התקופה הימים
". האכרזה חלה שעליהם השירותים בגדר הוא השיק ופרעון שבהפסקה

לתיקון חוק ושל תשכ"א31961, , (5 (מס' הבנקאות פקודת לתיקון חוק של תקפם . 3

. (1978 ביוני 30) תשל"ח בסיון כ"ה ביום יפקע תשכ"א41961, , (6 (מס' הבנקאות פקודת
הוקף הארכת

קציר אפרים
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

רבינוביץ יהושע
האוצר שר
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