
(מס'7),תשכ"ה1965* הבנקאות פקודת לתיקון חוק
2 סעיף יבוא;תיקון "חברה" הגדרת אחרי הפקודה),  (להלן הבנקאות,11941 לפקודת בסעיף2 ,1

.";6 סעיף לפי שנתמנתה המייעצת הועדה  ""הועדה"

9 סעיף הבנקים".תיקון על "המפקח קרי הכספים" ב"מזכיר שמדובר מקום בכל לפקודה, 9 בסעיף , 2

10 סעיף יבוא:תיקון 0) קטן סעיף ואחרי יסומן(3), קטן(2) סעיף לפקודה, בסעיף10 . 3

בכתב לדרוש לשנה, אחת רשאי, הבנקים על המפקח (2)"
בדרישה, שנקבע הזמן תוך ולפרסם, להציג לערוך, בנק מכל
בדרישה; שנקבע לתאריך והתחייבויותיו נכסיו על וחשבון דין
והתחייבו הבנק נכסי של השוואתי מאזן יכלול וחשבון הדין
שפורטו והתחייבויותיו נכסיו עם האמור בתאריך יותיו
המאזן נערך שבה ובדרך הבנק של האחרון המבוקר במאזן

המבוקר."

14א סעיף יבוא:הוספת לפקודה סעיף14 אחרי .4
פריטים בין "יחס

שונים
יציבות על שמירה לשם דרוש שהדבר סבורה הממשלה היתה (א) 14א.
שיעורים בצו לקבוע הועדה, עם התייעצות לאחר היא, רשאית הבנקים,
 בצו שנקבע מהמועד החל  אותם לקיים חייבים שבנקים יחסיים
בצו, וכהגדרתם עד(5) שבפסקאות(1) פריטים, של בסוגים או בפריטים,
וכהגדרתם (9) עד שבפסקאות(6) פריטים, של סוגים או פריטים, לעומת

הפריטים: ואלה כצו;
אשראי; להבטחת שערב ערבויות (1)

אשראי; להבטחת שלא שערב ערבויות (2)
תעודות; אשראי לרגל שנתן התחייבויות (3)

משנה; ונכיון הסבים קיכולים, לרגל שנתן התחייבויות (4)
0) בפסקאות מפורשות שאינן תלויות התחייבויות (5)

עד(4);
אצלו; המופקדים פקדונות (6)

שקיבל; הלוואות (7)
יתרת לרבות שמורות, וקרנות הון קרנות נפרע, הון (8)

חולקו; שלא נקיים רווחים
לו. המגיעים חובות לרבות נכסים, (9)

חייב יהא (א), קטן סעיף לפי כצו שנקבעה הוראה שהפר בנק (ב)
של מסויים ההפרה,אחוז נמשכת שבו יום לכל ישראל, לבנק לשלם
בצו; שנקבע השיעור על ההתחייבויות או הערבויות עלו שבו הסכום

, תשכ"ד בה"ח613, פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1965 בינואר 11) תשכ"ח בשבט ח' בכנסתביום נתקבל *
.214 עמ'

;2 עמי , תשט"ז ;88 עמ' תשי''י, ס"ח ;90 עמי אי, תוס תש"ט, ע"ר ;69 עמ' ,1134 מס' 1 תוס' ,1941 ע''ר 1
172. עמ' ,114 עמ' ,74 עמ' תשכ''א,



ולא הועדה עם התייעצות לאחר בצו, הממשלה עלידי ייקבע האחוז
לשנה. על10% יעלה

רשאית (א), קטן סעיף לפי בצו שנקבעה הוראה שהפר בנק (ג)
בהתחייבו להתחייב יוסיף לא חדשה להודעה עד כי לו להורות הממשלה
לתת (א), קטן לסעיף (5) עד (1) בססקאות כאמור ערבויות ולתת יות
כן תעשה לא שהממשלה ובלבד רווחים, ולחלק כספים להשקיע אשראי,
הפעולות כל על שתחול יכול כאמור הוראה אזהרה. מתן לאחר אלא

מותנית. שתהיה ויכול מקצתן, על או האמורות
קנס  דינו (ג), קטן סעיף פי על שניתנה הוראה שהפר בנק (ד)
הפעולה את עשה שביודעין אחראי פקיד או מנהל וכל לירות, 10,000
הפרתה, למנוע כדי סבירים אמצעים נקט לא או ההוראה הפרת המהווה

שנתיים". מאסר  דינו

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

אשכול לוי
הממשלה ראש

אשכול לוי
הממשלה ראש


