חוק לתיקון פקודת
החלמת סעיף 14ח

 .1בפקודת
"רכישת אמצעי
שליטה בבנק

הבנקאות,11941 ,
14ה) .א( לא

הבנקאות )מס'  ,(13תשל"ט* 1979
במקום סעיף 14ה יבוא:
ירכוש אדם  בעצמו או יחד עם קרוביו או עם אחרים

הפועלים בתיאום עמו דרך קבע  יותר מעשרה אחוזים מסוג מסויים של
אמצעי שליטה בבנק ,אלא על פי היתר שבתן הנגיד.
)ב(

לא

ירכוש אדם  בעצמו או יחד עם קרוביו או עם

אחרים

הפועלים בתיאום עמו דרך קבע  שליטה כבנק ,אלא על פי היתר שנתן
הנגיד.
)ג(
ביודעו

מי

שמחזיק

אמצעי

שליטה

בבנק לא

יעביר

שהנעבר זקוק להיתר לפי סעיף זה ואין בידו

היתר שניתז לסי
)ד(
שבשליטת כעל ההיתר,
)ה(

סעיף זה

אותם

לאחר

ההיתר.

כוחו יפה גם

לגני כל

תאגיד

הוראות סעיף זה לא יחולו 
) (1על מי שרוכש אמצעי שליטה בהעברה על פי דין;
) (2על תאגיד הרוכש אמצעי שליטה ממי ששולט בו.

בסעיף זה ובסעיפים 14ו ו14ז 
)ו(
"אמצעי שליטה"  כל אחד מאלה;
זכות ההצבעה באסיפה כל ?ית של חברה או בגוף מקביל
)(1
של תאגיד אחר;
)(2

הזכות למנות

הזכות
)(3
הזכות
)(4
חבויותיו;

דירקטורים של תאגיד;

להשתתף ברווחי תאגיד;
ליתרת נכסי תאגיד כעת

"בנק"  לרבות תאגיד

חיסולו,

סילוק

לאחר

שמתקיימות בו שתי אלה:

) (1הוא מחזיק יותר מחמישים
אמצעי שליטה בבנק פלוני;
יותר מעשרה אחוזים מכלל
)(2
כבנקים?

אחוזים מסוג
נכסיו הם

מסויים

אמצעי

"רכישה" או "החזקה"  כיו במישרין ובין בעקיפין,
ידי שלוח או נאמן או על ידי תאגיד נשלט;

של

שליטה

לרבות על

"קרוב"  בז זוג ,אח ,הורה ,צאצא ,צאצא בן הזוג ,או בן
של כל אחד מאלה;

זוגו

"שליטה"  היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד ,למעט יכולת
הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת
בתאגיד ,וחזקה על אדם שהוא שולט כתאגיד אם הוא מחזיק
יותר מחמישים אחוזים מסוג מסויים של אמצעי השליטה
כתאגיד.

* נתקבל בכנסת ביום א' באדר תשליט ) 28בפברואר  ;(1978חלק מחוק זה הוא חלק מהצעת חוק
תשל''ט , 1978שפורסמה עם דברי הסבר בה"ח  , 1378תשליט  ,עמ' .49
 1עיר  , 1941תוס'  , 1עמי  ;85טיח תשליט ,עמי .47

חבנקאות )רישוי( .,

העובר על הוראות סעיף זה ,דינו  מאסר חמש שבים או
גז(
קנס מיליון לירות; מי שהיה דירקטור או מנהל כללי של תאגיד שעה
שהתאגיד עכר עבירה על סעיף זה ייחשב כשותף לעבירה וניתן להרשיעו
בה  ,אם לא הוכיח אחת משתי אלה:
העבירה נעברה שלא
)(1
לדעת על העבירה;
)(2

בידיעתו

ותפקידו לא חייב אותו

לאחר שנודע לו על כוונת התאגיד לעכור את העכירה,

הוא הודיע מיד למפקח על הענין .
מכירת אמצעי
שליטה בננק

רכש אדם אמצעי שליטה כבנק בניגוד להוראות סעיף 14ה,
14ו ) .א(
או בהעברה על פי דין ,רשאי בית המשפט לבקשת המפקח ,למנות כונס
נכסים למכירת אמצעי השליטה .
לכונס נכסים שנתמנה לסי סעיף זה תהיה ,בכפוף
)ב(
בית המשפט ,הזכות הבלעדית להפעיל את אמצעי השליטה
מונה ואת הזכויות הנובעות מהן ,עד אשר ימכרם .

דיווח על החזקת
אמצעי שליטה

להוראות
שלגביהן

המחזיק  בעצמו או יחד עם קרוביו או עם אחרים הפועלים
14ז) .א(
בתיאום עמו דרך קבע  יותר מעשרה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי
שליטה בבנק ,ימסור למפקח ,ביום  1באפריל של כל שנה ובמועדים
אחרים שיקבע המפקח ,דין וחשבון על החזקת אמצעי שליטה בידיו
ופרטים כפי שידרוש המפקח בדבר 
חברי
)(1
הוא תאגיד;

ההנהלה

ובעלי

אמצעי

השליטה

 אם

המחזיק
 אם

האנשים שהוא פועל כשלוח או כנאמן בשבילם
)(2
המחזיק הוא יחיד .

העובר על הוראות סעיף זה ,דינו  מאסר חמש שנים או
)ב(
קנס מיליון לירות; מי שהיה דירקטור או מנהל כללי של תאגיד שעה
שהתאגיד עבר עבירה על סעיף זה ייחשב כשותף לעבירה וניתן להרשיעו
בו ,אם לא הוכיח אחת משתי אלה:
העבירה נעברה שלא
)(1
לדעת על העבירה;
לאחר

)(2

לעבור את

בידיעתו

שנודע לו על

ותפקידו לא חייב אותו

העבירה או על

העבירד ,הוא הודיע מיד למפקח על העניז ".

תשל"ו,21976
בסעיף  3לחוק לתיקון פקודת הבנקאות )מס' ,(10
.2
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תחילתו של

כוונת

התאגיד

במקום "ג' בניסן

החילה

סעיף  1ביום קבלת חוק זה בכנסת.
ידין
יגאל
סגן ראש הממשלה
ממלא מקום ראש הממשלה

נבון
יצחק
נשיא המדינה
 2ס"ח תשל"ו ,עמי  ;210תשל"ח ,עמ' .208

רישוי סניפים

ארליך
שמחה
שר האוצר

