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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק בנק ישראל )תיקון מס' 4( )הוועדה ליציבות פיננסית(, 
התשע"ז-2017 

בחוקבנקישראל,התש"ע-12010)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1עתיקוןסעיף1

אחריההגדרה"הוועדהלבדיקתמינויים"יבוא: )1(

לפי שהוקמה פיננסית ליציבות הוועדה - פיננסית" ליציבות ""הוועדה
סעיף57ב;";

יציבותפיננסיתהיאתנאיהכרחילשםהשגת  כללי
גבוהה רמה השגת ולשם בת־קיימא צמיחה 
שלהשקעותותעסוקהבמשקעבעקבותהמשברהפיננסי
העולמישנוצרבשנת2008,גברהההכרהבכךשלצורך
הבטחתהיציבותהפיננסיתהמערכתיתאיןדיבהבטחת
יציבותושלמוסדפיננסימסויםבפניעצמואושלכלרכיב
במערכתהפיננסיתבנפרד,וכינדרשתראייהאינטגרטיבית
שלכללהמערכתהפיננסית,הכוללתמאמץלזהותסיכונים
המתפתחיםבהעלפניזמןואתסיכוניההדבקהלרוחבה
שלהמערכת,ולהגיבעליהםמבעודמועדעלשםכךנדרשת
רמתתיאוםגבוההושיתוףפעולהביןכלהרשויותשלהן
תפקידחיוניבשמירהעלהיציבותהפיננסיתעההתמקדות
הפיננסית במערכת המתפתחים המערכתיים בסיכונים
בתיאוםועבודהמשותפתשלהרשויותכאמור, והצורך
הבין–לאומיים שלהארגונים ההמלצות במרכז עומדים
שבתחום הרפורמות בליבת שהוא זה, לעניין השונים

היציבותהפיננסיתע

קרןהמטבעהבין־לאומית,במסגרתתכניתהלהערכת
Financial( בה החברות במדינות הפיננסית היציבות
שנת מאז ממליצה ,)Stability Assessment Program
2012ליצורבישראלתשתיתפורמליתומוסדרתלהבטחת
ימוסדו במסגרתה המערכתית, הפיננסית היציבות
רשויות בין הפעולה ושיתוף המידע חילופי התיאום,
הפיקוחהפיננסיותובינןלביןבנקישראלומשרדהאוצר
)להלן-הגורמיםהמייצבים(עכמוכןממליצהקרןהמטבע
זווניהולהייעשו הבין־לאומיתכיפעילותהשלתשתית
בהובלתהבנקהמרכזיבמדינה,)להלן-בנקישראלאו
הבנקהמרכזי(,הןעלרקעניסיונווסמכויותיוהקיימות
בתחוםהיציבותהפיננסית,והןכדילבססאתאמוןהציבור

בהיותןשלההחלטותעצמאיותמשיקוליםפוליטייםע

ליציבות הוועדה הקמת כי מוצע לאמור, בהתאם
ישראל, בנק לחוק תיקון במסגרת תיעשה פיננסית
התש"ע-2010)להלן-חוקבנקישראלאוהחוק(,הןעל
רקעהמטרהשהוגדרהלבנקישראל,בסעיף3לחוק,לתמוך
ביציבותהשלהמערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה,
והןעלרקעהתפקידהמובילשישלבנקהמרכזיבוועדה

ליציבותפיננסיתע

- גם )להלן פיננסית ליציבות ועדה להקים מוצע
הוועדה(שמטרתהלתמוךביציבותהשלהמערכתהפיננסית
ובפעילותההסדירה,באמצעותתיאוםביןרשויותהפיקוח
הפיננסיות-הפיקוחעלהבנקים,רשותשוקההוןביטוח
מוסדרים פיננסיים שירותים נותני על הפיקוח וחסכון,
במשרדהאוצר,הפיקוחעלמערכותתשלומיםוהרשות
לניירותערך-וכןבינןלביןבנקישראלומשרדהאוצר,
ובאמצעותשיתוףפעולהושיתוףמידעביניהםעזאת,כדי
שיהיהבפניהםמידעמלאלצורךזיהוי,הערכהוניטורשל
סיכוניםמערכתייםכהגדרתםהמוצעת,לרבותבכלהנוגע
לתחיקה,הוראות,ביקורות,חובותדיווחואמצעיאכיפה,
על הפיקוח בכללי כדיליצורמיתאם)הרמוניזציה( וכן
פיתוח לרבות שונים, פיננסיים ושווקים שונים מוסדות
מערכתיים למניעתסיכונים ושיטות שלכלים והפעלה

והפעלתםע

לוועדהליציבותפיננסיתתוקנהסמכותלהתריעבפני
רשויותהפיקוחהפיננסיותכאשרהיאמזההסיכוןמערכתי
להפחתתוע או למניעתו אמצעים על ולהמליץ ממשי
הוועדהאינהמוסמכתלהורותלרשויותהפיקוחהפיננסיות
לפגוע כדי לה המיועדים בתפקידים ואין לפעול כיצד
בעצמאותןובסמכויותיהןשלרשויותהפיקוחהפיננסיותע
עםזאת,כדילתמרץאתהגורםשאליומופניתההמלצה
לפעולליישומה,מוצעלהחילמנגנוןשל"אמץאוהסבר"
לוועדה הסבר למתן גורם אותו על חובה תחול ולפיו
ליציבותפיננסיתאםהואבוחרשלאליישםאתהמלצתהע

הם פיננסית ליציבות הוועדה תפקידי כי יובהר
במישורהמניעתי,כלומרבניטורוהערכהשלהסיכונים
של העמידות את לחזק כדי שגרה בעת המערכתיים
את ולמתן זעזועים בפני בישראל הפיננסית המערכת
ההשפעהשלהתממשותסיכוןפיננסימערכתיעלהמשקע
ניהולושלמשברפיננסי,אםוככלשהואמתרחש,אינו

מתפקידיהוועדהע

מוצעלהוסיףלסעיףההגדרותבחוקבנקישראל  סעיף 1
מונחיםחדשיםהמשמשיםבתיקוןהמוצעעבין 
השארמוצעלהגדיראת"הוועדהליציבותפיננסית",שהיא
הוועדהשמוצעלהקימהלשםמילויהתפקידיםכאמור

בפרקיא1המוצעע

ס"חהתש"ע,עמ'452,התשע"ו,עמ'1263ע 1
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אחריההגדרה"חוקניירותערך"יבוא: )2(

)ביטוח(, פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק - הביטוח" על הפיקוח ""חוק
התשמ"א-21981;";

אחריההגדרה"מטבעחוץ"יבוא: )3(

השווקים הפיננסיים, הגופים את הכוללת מערכת - הפיננסית" ""המערכת
הפיננסיים,השירותיםהפיננסייםוהמוצריםהפיננסיים,וכןאתהתשתיות

לפעילותםלרבותמערכותהתשלומיםוהסליקה,וקשריהגומליןביניהם;

"המפקחעלהבנקים"-כמשמעותובפקודתהבנקאות,31941;

"המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים"-כמשמעותובחוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-42016;";

בהגדרה"רשותפיקוח",במקוםפסקה)1(יבוא: )4(

רשותשוקההון,ביטוחוחיסכון;"; )1("

אחריההגדרה"רשותפיקוח"יבוא: )5(

""רשותשוקההון,ביטוחוחיסכון"-כמשמעותהבחוקהפיקוחעלהביטוח;"ע

בסעיף28לחוקהעיקרי,בסופויבוא:2עתיקוןסעיף28

תמהתקופתכהונתושלחברמקרבהציבורבוועדהאובמועצה,ימשיךלכהןכל ")ה(
עודלאמונהחבראחרבמקומוע"

אחריסעיף57לחוקהעיקרייבוא:3עהוספתפרקי"א1

"פרק י"א1: הוועדה ליציבות פיננסית

בפרקזה-57אעהגדרות

אחריההגדרה"חוקניירותערך"יבוא: )2(

)ביטוח(, פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק - הביטוח" על הפיקוח ""חוק
התשמ"א-21981;";

אחריההגדרה"מטבעחוץ"יבוא: )3(

השווקים הפיננסיים, הגופים את הכוללת מערכת - הפיננסית" ""המערכת
הפיננסיים,השירותיםהפיננסייםוהמוצריםהפיננסיים,וכןאתהתשתיות

לפעילותםלרבותמערכותהתשלומיםוהסליקה,וקשריהגומליןביניהם;

"המפקחעלהבנקים"-כמשמעותובפקודתהבנקאות,31941;

"המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים"-כמשמעותובחוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-42016;";

בהגדרה"רשותפיקוח",במקוםפסקה)1(יבוא: )4(

רשותשוקההון,ביטוחוחיסכון;"; )1("

אחריההגדרה"רשותפיקוח"יבוא: )5(

""רשותשוקההון,ביטוחוחיסכון"-כמשמעותהבחוקהפיקוחעלהביטוח;"ע

תיקוןסעיף28בסעיף28לחוקהעיקרי,בסופויבוא:2ע

תמהתקופתכהונתושלחברמקרבהציבורבוועדהאובמועצה,ימשיךלכהןכל ")ה(
עודלאמונהחבראחרבמקומוע"

הוספתפרקי"א1אחריסעיף57לחוקהעיקרייבוא:3ע

"פרק י"א1: הוועדה ליציבות פיננסית

בפרקזה-57אעהגדרות

הפיננסית" "המערכת את להגדיר מוצע כן כמו
כמערכתהמורכבתממערךהמוסדותהפיננסיים-הכולל
אתהגופיםהפיננסייםכהגדרתםבסעיף1לחוק,מהשווקים
הפיננסיים-שוקיהכספים,מטבעהחוץ,המניות,אגרות
הפיננסיים, והמוצרים מהשירותים והנגזרים, החוב
מהתשתיותהפיננסיות,לרבותמערךהתשלומיםוהסליקה,
המוסדות של השונים הסוגים בין הגומלין ומקשרי

הפיננסייםובינםלביןהשווקיםהפיננסייםע

עודמוצעלתקןאתהגדרת"רשותפיקוח"שבסעיף1
לחוקאשרקובעתכדלקמן:

הגופים לגבי מאלה, אחד כל - פיקוח" ""רשות
הפיננסייםהמפוקחיםעלידו:

וחיסכון ביטוח ההון, שוק על הממונה )1(
במשרדהאוצר;

עעע" )2(

לאורהקמתרשותעצמאיתונפרדתלעניינישוקההון,
ביטוחוחיסכוןבמסגרתחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
)תיקוניחקיקה(,התשע"ו-2016)ס"חהתשע"ו,עמ'1254(,

מוצעלתקןבהתאמהאתההגדרההאמורהכךשבמקום
הממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכוןבמשרדהאוצרתצוין

רשותשוקההון,ביטוחוחיסכוןע

מקרבהציבור 28)א(לחוקקובעכיחבר סעיף  סעיף 2
של המינהלית ובמועצה המוניטרית בוועדה 
בנקישראלימונהלתקופתכהונהשלארבעשניםעמינוי
חברמקרבהציבורנעשהעלידיהממשלהעלפיהמלצת
הוועדהלאיתורמועמדים)כאמורבסעיף34לחוק(ולאחר
התייעצותעםהוועדהלבדיקתמינויים)כאמורבסעיף35
לחוק(עעקבמורכבותושלהליךהמינויוכדילמנועמצב
בומסתיימתתקופתכהונהשלחברמקרבהציבורמבלי
שהוארכהכהונתואושמונהאחרבמקומובאופןהעלול
למנועמהבנקלמלאאתתפקידיו,מוצעלקבועכיעםתום
תקופתכהונתושלחברמקרבהציבור,הואימשיךלכהןכל

עודלאמונהחבראחרבמקומוע

מוצעלהוסיףלחוקאתפרקי"א1,אשריסדיר  סעיף 3
אתהקמתהשלהוועדהליציבותפיננסית,את 

מטרותיה,תפקידיה,סדריעבודתהוסמכויותיהע

ס"חהתשמ"א,עמ'208ע 2

ע"ר1941,תוס'1,עמ')ע(69,)א(85ע 3

ס"חהתשע"ו,עמ'1098ע 4
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"גורםמייצב"-כלאחדמאלה:

משרדהאוצר; )1(

בנקישראל; )2(

"סיכוןמערכתי"-סיכוןלפגםאולשיבושבמערכתהפיננסית,
כולהאוחלקה,שהתממשותועלולהלגרוםלהשפעות

שליליותמשמעותיותלמשק;

"רשותפיקוחפיננסית"-כלאחדמאלה:

המפקחעלהבנקים; )1(

רשותשוקההון,ביטוחוחיסכון; )2(

המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים; )3(

הממונהבבנקעלפיקוחעלמערכותתשלומים; )4(

רשותניירותערךע )5(

הקמתהוועדה
ליציבותפיננסית

מוקמתבזההוועדהליציבותפיננסית,שחבריההם:57בע )א(

הנגיד; )1(

המשנהלנגיד; )2(

לסעיף 57א המוצע

הגדרות לקבוע מוצע לחוק, המוצע התיקון עקב
למונחיםהאלההמשמשיםבפרקי"א1:

שיש הגופים את להגדיר מוצע - מייצב" "גורם
שבהם במצבים להתמודדות וכלים מומחיות בידם
לצורך מהותיים, בהיקפים כספית התערבות נדרשת
בלימתמשברפיננסיומזעורהשפעותיועבמסגרתההגדרה
נכלליםמשרדהאוצר-שלמדיניותהנקבעתעלידויש
השלכותמקרו־כלכליות,שבידיוכליםשניתןלעשותבהם
שימושלהבטחתהיציבותהפיננסיתובהיותוהגוףשנושא
בהשלכותהפיסקאליותשלמשברפיננסי,וכןבנקישראל
-עלרקעתפקידיוהשונים,ובכללזההפיקוחעלמערכות
המוניטרית, המדיניות בתחומי מומחיותו התשלומים,
המדיניותהמקרו־כלכליתוהיציבותפיננסיתוכןבהיותו
מלווהשל"מוצאאחרון"לתאגידיםהבנקאייםולגופים

פיננסייםאחריםע

"סיכוןמערכתי"-מוצעלהגדירסיכוןמערכתיכסיכון
לפגםאולשיבושביציבותהמערכתהפיננסית,כולהאו
שליליות להשלכות לגרום עלולה שהתממשותו חלקה,
משמעותיותלמשקעסיכוןכאמוריכוללהיווצר,ביןהשאר,
ושירותים מוצרים באספקת לשיבוש חשש קיים כאשר
ושירותים למוצרים נגישות העדר למשל פיננסיים,
השיבוש עלותםע של חדה עליה או מסוימים פיננסיים
יכוללנבועביןהשארמחוסראיזוןבמערכתהפיננסיתאו

מערוציהדבקהביןמוסדותפיננסייםע

באה שעמו הבסיסי הסיכון הוא מערכתי סיכון
להתמודדהוועדהליציבותפיננסיתעכאשרהוועדהסבורה

מערכתי סיכון כלומר ממשי, הוא המערכתי הסיכון כי
שישחששממשילהתממשותו,מוקניתלוועדהליציבות
את להפחית או למנוע כדי נוספות, סמכויות פיננסית

הסיכון,כפישיפורטלהלןע

"רשות מהגדרת בשונה - פיננסית" פיקוח "רשות
י"א1 פרק לצורך לאמץ מוצע לחוק, 1 שבסעיף פיקוח"
רשויות את הכוללת פיננסית, פיקוח רשות של הגדרה
הפיקוחשלהןתפקידחיוניבשמירהעלהיציבותהפיננסית:
מערכת של יציבותה על האחראי הבנקים, על המפקח
הבנקאות;רשותשוקההון,ביטוחוחסכון,האחראיתעל
יציבותםשלהגופיםהמוסדיים;המפקחעלנותנישירותים
ניהולם פיננסייםמוסדריםבמשרדהאוצר,האחראיעל
התקיןשלנותנישירותיםפיננסייםמוסדרים;הממונהבבנק
ישראלעלהפיקוחעלמערכותהתשלומיםורשותניירות

ערך,האחראיתעלתפקודוהתקיןשלשוקניירותערךע

לסעיף 57ב המוצע

 לסעיף קטן )א(

מוצעלהקיםוועדהליציבותפיננסית,אשרתורכב
מעשרהחברים-הנגיד,המשנהלנגידוחברנוסףשימונה
עלידיהנגידמביןעובדיבנקישראל,המנהלהכללישל
משרדהאוצרוהחשבהכלליבמשרדהאוצר,וכןאתהעומד
בראשכלאחתמרשויותהפיקוחהפיננסיותעהרכבהוועדה
מבוססעלהמומחיותותחוםהאחריותשלכלאחדמבעלי
התפקידיםהאמוריםונועדלהבטיחכיהערכתהסיכונים
המערכתייםמבוססתעלמידעמקיףאודותההתפתחויות

במערכתהפיננסיתוההשלכותשלזעזועיםבהע
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המנהלהכללישלמשרדהאוצר; )3(

החשבהכלליבמשרדהאוצר; )4(

המפקחעלהבנקים; )5(

הממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכוןכמשמעותו )6(
בחוקהפיקוחעלהביטוח;

המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים; )7(

הממונהבבנקעלהפיקוחעלמערכותהתשלומים; )8(

יושבראשרשותניירותערך; )9(

עובדהבנקשמינההנגידע )10(

יושבראשהוועדהליציבותפיננסיתיהיההנגיד;סגן )ב(
היושבראשיהיההמנהלהכללישלמשרדהאוצרע

ראשהמועצההלאומיתלכלכלההפועלתלפיהחלטת )ג(
ויוזמן הממשלהישמשכמשקיףבוועדהליציבותפיננסית

להשתתףבדיוניהע

החלטותהוועדהליציבותפיננסיתלאייפגעומחמת )ד(
שנתפנהמקומושלחבראומשקיףבהןאומחמתפגםבמינויו

אובהמשךכהונתוע

תפקידיהוועדה
ליציבותפיננסית

הוועדהליציבותפיננסיתתפעלבמטרהלתמוךביציבותהשל57גע
המערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה,ולשםכך-

המנהלהכללישלמשרדהאוצר; )3(

החשבהכלליבמשרדהאוצר; )4(

המפקחעלהבנקים; )5(

הממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכוןכמשמעותו )6(
בחוקהפיקוחעלהביטוח;

המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים; )7(

הממונהבבנקעלהפיקוחעלמערכותהתשלומים; )8(

יושבראשרשותניירותערך; )9(

עובדהבנקשמינההנגידע )10(

יושבראשהוועדהליציבותפיננסיתיהיההנגיד;סגן )ב(
היושבראשיהיההמנהלהכללישלמשרדהאוצרע

ראשהמועצההלאומיתלכלכלההפועלתלפיהחלטת )ג(
ויוזמן הממשלהישמשכמשקיףבוועדהליציבותפיננסית

להשתתףבדיוניהע

החלטותהוועדהליציבותפיננסיתלאייפגעומחמת )ד(
שנתפנהמקומושלחבראומשקיףבהןאומחמתפגםבמינויו

אובהמשךכהונתוע

תפקידיהוועדה
ליציבותפיננסית

הוועדהליציבותפיננסיתתפעלבמטרהלתמוךביציבותהשל57גע
המערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה,ולשםכך-

לסעיף קטן )ב(

המרכזי לבנק המוקנה המוביל התפקיד במסגרת
בוועדהליציבותפיננסית,מוצעכיבראשהוועדהיעמוד
הנגידוכיהמנהלהכללישלמשרדהאוצרישמשכסגן

יושבהראשע

לסעיף קטן )ג(

המועצה ראש את לוועדה כמשקיף למנות מוצע
מס' הממשלה החלטת לפי הפועלת לכלכלה הלאומית

430מיוםי"זבאלולהתשס"ו)10בספטמבר2006(ע

לסעיף 57ג המוצע

הזיקה הפיננסיים, השווקים של שכלולם נוכח
ההדוקהביניהם,קשריהגומליןביןהסוגיםהשוניםשל
הפיננסיים, השווקים לבין ובינם הפיננסיים המוסדות
התהליכיםהדינמייםהמתנהליםבתוךהמערכתהפיננסית
השונים חלקיה על חיצוניים זעזועים של וההשלכות
כיכדילתמוךביציבותהשלהמערכת בו־זמנית,מוצע
הפיננסיתובפעילותההסדירה,יהיהעלהוועדהליציבות
בין פעולה ושיתוף גבוהה תיאום רמת לקדם פיננסית
כלהגורמיםאשרלהםתפקידחיוניבשמירהעליציבות

המערכתהפיננסיתופעילותההסדירהעזאת,כדישתהיה
בפניהםתמונהמלאהלצורךהגדרה,ניתוח,זיהוי,הערכה
וניטורשלסיכוניםמערכתייםוכדיליצורמיתאםבכללי
הפיקוחעלמוסדותשוניםושווקיםשונים,לרבותבבחינה,
של מוקדם לאבחון ושיטות כלים של והפעלה פיתוח
איומיםעלהיציבותהפיננסית,למניעתפגיעהביציבות

ולמתןתגובהמתאימהבמקריםשלזעזועיםע

57יהמוצע,יובהרכיאיןבתפקידי בהתאםלסעיף
לגרוע כדי ובסמכויותיה פיננסית ליציבות הוועדה
מהסמכויותשלכלרשותפיקוחפיננסיתושלגורםמייצב,
וכלאחדמהםמוסמךלהחליטבאופןעצמאיעלנקיטת
שלוועדה מוצע זאת, עם שבסמכותוע בתחום אמצעים
רשויות בפני להתריע סמכות תוקנה פיננסית ליציבות
הפיקוחהפיננסיות,כולןאוחלקן,כאשרהוועדהמזהה
סיכוןמערכתיממשי,ולהמליץעלנקיטתאמצעיםלמניעה
אולהפחתהשלהסיכוןעמוצעכיעלהוועדהיהיהלעקוב
אחרהפעולותשננקטובעקבותהתרעהשניתנהעלידה

ואחריישוםהמלצותיהע

ליציבות הוועדה על להטיל שמוצע נוסף תפקיד
פיננסיתהואלדווחלראשהממשלהולשרהאוצר,כאשר
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תקדםתיאוםושיתוףפעולהביןרשויותהפיקוח )1(
הפיננסיות,וכןבינןלביןהגורמיםהמייצבים,ביןהשאר

לצרכיםאלה:

של וניטור הערכה זיהוי, ניתוח, הגדרה, )א(
ביצוע קידום זה ובכלל מערכתיים סיכונים

בדיקותבידירשויותהפיקוחהפיננסיות;

בחינה,פיתוחוהפעלהשלכליםושיטות )ב(
למניעהשלסיכוניםמערכתייםאוהפחתתם;

תתריעעלסיכוןמערכתיממשי,כאמורבסעיף )2(
57ו,ותמליץכאמורבאותוסעיףעלנקיטתאמצעים

למניעהאולהפחתהשלסיכוןכאמור;

תעקובאחרהפעולותשננקטובעקבותהתרעה )3(
כאמור ההמלצות יישום ואחר )2( בפסקה כאמור

באותהפסקה;

תדווחלראשהממשלהולשרהאוצרעלסיכון )4(
בכספי בשימוש כרוך בו שהטיפול ממשי מערכתי

הציבור,כאמורבסעיף57זע

סדריעבודת
הוועדהליציבות

פיננסית

יושבראשהוועדהליציבותפיננסיתיכנסאתהוועדה57דע )א(
ארבעפעמיםבשנהלפחות,וכןיכנסישיבהמיוחדתשלה,

לבקשתכלחברבהע

הוועדהליציבותפיננסית,וביניהםהיושב רובחברי )ב(
ראש,ובהעדרומישיבתהוועדה-סגןהיושבראש,יהיהמניין

חוקיבישיבותיהובהחלטותיהע

החלטותהוועדהליציבותפיננסיתיתקבלוברובקולות )ג(
שלחבריההמשתתפיםבהצבעה;היוהקולותשקולים,יהיה

ליושבראשהוועדהקולנוסףע

הוועדהסוברתשקייםסיכוןמערכתיממשיאשריחייב
שימושבכספיהציבורכדילטפלבמשברשיווצראובמזעור

נזקיוע

לסעיף 57ד המוצע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועכיהסמכותלכנסאתהוועדהליציבות
פיננסיתתהיהבידייושבראשהוועדהליציבותפיננסית
וכיהואיכנסהארבעפעמיםבשנהלפחות,וכןיכנסישיבה

מיוחדתלבקשתכלחברשלהוועדהע

לסעיף קטן )ב( 

מוצעלקבועכיהמנייןהחוקיהנדרשלצורךישיבות
הוועדהוהחלטותיהיהיהרובשלחבריהוועדהליציבות

של בהעדרו זאת, עם ראשע היושב את הכולל פיננסית
היושבראשמישיבהייכללסגןהיושבראשבמנייןהחוקי
הנדרשבהעבמקרהכאמור,לאיהיהלסגןהיושבראשאת
הקולהנוסףהמוקנהליושבראשהוועדהבמצבשלקולות
שקולים,כאמורבסעיףקטן)ג(המוצע,אלאקולאחדבלבדע

לסעיף קטן )ג(

ביעילות תפקידיה את למלא לוועדה לאפשר כדי
החלטות קבלת מנגנון לקבוע מוצע הנדרש, ובעיתוי
גם קבלתן את והמאפשר פוליטיים מלחצים המשוחרר
כאשרקיימותאיהסכמותביןחבריה,המייצגיםרשויות
שתפקידיהןעלוליםלסתורזהאתזהעמוצעכיהחלטות
הוועדהיתקבלוברוברגיל,וכיבמקרהשלשוויוןקולות

יוקנהליושבראשהוועדהליציבותפיננסיתקולמכריעע
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הוועדהליציבותפיננסיתרשאית,במקריםמיוחדים, )ד(
לקייםישיבותבאמצעותשימושבכלאמצעיתקשורת,ובלבד
שנעשהניסיוןסבירלאתראתכלהחבריםוהמשקיףכדי
לקבלאתהסכמתםלקיוםישיבהבאופןזה,ושכלהחברים

והמשקיףהמשתתפיםיכוליםלשמועזהאתזהבו־בזמןע

מידע וכל פיננסית ליציבות הוועדה של ישיבותיה )ה(
המועברלהלצורךדיוניהיהיוחסוייםע

הוועדהליציבותפיננסיתתקבעאתסדריעבודתהככל )ו(
שלאנקבעובחוקזהע

עלאףהאמורבכלדין,רשויותהפיקוחהפיננסיותימסרו57העשיתוףבמידע )א(
לוועדהליציבותפיננסיתכלמידעהמצויבידיהן,שישבוכדי

לסייעלוועדהבביצועתפקידיהלפיפרקזהע

האמור אף ועל )א( קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ב(
בכלדין,רשאיתהוועדהליציבותפיננסיתלדרושמרשויות
הפיקוחהפיננסיותכלמידעהדרושלהלשםביצועתפקידיה

לפיפרקזהע

המידעשיימסרלפיסעיףזהלוועדהליציבותפיננסית )ג(
יהיהמידעמצרפישאיןבוכדילזהותאדםמסויםע

עלאףהוראותסעיףקטן)ג(רשאיתהוועדהליציבות )ד(
פיננסיתלדרושמרשותפיקוחפיננסית,לפיהוראותסעיףקטן
)ב(,מידעפרטניהמצויבידיה,כמפורטלהלן,גםאםישבו
כדילזהותאדםמסוים,אםלדעתהוועדה,לאחרששמעהאת
עמדתרשותהפיקוחהפיננסיתלענייןזה,ישלמידעהאמור
חשיבותמערכתיתוהואנחוץ,בנסיבותהמיוחדותהשוררות

במשקבאותהעת,לשםמילויתפקידיהוועדה:

הוועדהליציבותפיננסיתרשאית,במקריםמיוחדים, )ד(
לקייםישיבותבאמצעותשימושבכלאמצעיתקשורת,ובלבד
סבירלאתראתכלהחבריםוהמשקיףכדי ניסיון שנעשה
לקבלאתהסכמתםלקיוםישיבהבאופןזה,ושכלהחברים

והמשקיףהמשתתפיםיכוליםלשמועזהאתזהבו־בזמןע

מידע וכל פיננסית ליציבות הוועדה של ישיבותיה )ה(
המועברלהלצורךדיוניהיהיוחסוייםע

הוועדהליציבותפיננסיתתקבעאתסדריעבודתהככל )ו(
שלאנקבעובחוקזהע

עלאףהאמורבכלדין,רשויותהפיקוחהפיננסיותימסרו57העשיתוףבמידע )א(
לוועדהליציבותפיננסיתכלמידעהמצויבידיהן,שישבוכדי

לסייעלוועדהבביצועתפקידיהלפיפרקזהע

האמור אף ועל )א( קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ב(
בכלדין,רשאיתהוועדהליציבותפיננסיתלדרושמרשויות
הפיקוחהפיננסיותכלמידעהדרושלהלשםביצועתפקידיה

לפיפרקזהע

המידעשיימסרלפיסעיףזהלוועדהליציבותפיננסית )ג(
יהיהמידעמצרפישאיןבוכדילזהותאדםמסויםע

עלאףהוראותסעיףקטן)ג(רשאיתהוועדהליציבות )ד(
פיננסיתלדרושמרשותפיקוחפיננסית,לפיהוראותסעיףקטן
)ב(,מידעפרטניהמצויבידיה,כמפורטלהלן,גםאםישבו
כדילזהותאדםמסוים,אםלדעתהוועדה,לאחרששמעהאת
עמדתרשותהפיקוחהפיננסיתלענייןזה,ישלמידעהאמור
חשיבותמערכתיתוהואנחוץ,בנסיבותהמיוחדותהשוררות

במשקבאותהעת,לשםמילויתפקידיהוועדה:

לסעיף קטן )ד(

מוצעלאפשרלוועדה,במקריםמיוחדים,לקייםאת
ישיבותיהבאמצעותשימושבכלאמצעיתקשורת,ובלבד
שנעשהקודםלכןניסיוןסבירלקבלאתהסכמתכלחברי
הוועדהוהמשקיףלכךושכלהמשתתפיםיכוליםלשמוע

זהאתזהבו־זמניתע

לסעיף קטן )ה(

היערכותמוקדמת,עודבטרםמתפתחכשלמהותי,
הואיל פגיעהביציבותהפיננסיתע למניעת הינהחיונית
וגילויפומביאודותהיערכותכאמורעלוללסכלאתמטרת
הפוכהמתכליתה לתוצאה ואףלהביא הוועדה עבודת
ליציבות הוועדה שדיוני מוצע המצב, את ולהחמיר
פיננסיתוכלמידעהמועברלהלצורךדיוניהיהיוחסוייםע

לסעיף 57ה המוצע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב(

כדילהשיגאתמטרותיהולמלאאתתפקידיה,יש
מידע על החלות הסודיות הוראות אף על כי, להבטיח

בפקודת לרבות הפיננסיות, הפיקוח רשויות שבידי
פיננסיים שירותים על הפיקוח ובחוק ,1941 הבנקאות,
)ביטוח(,התשמ"א-1981,יעבירורשויותהפיקוחהפיננסיות
לה הנדרש המידע מלוא את פיננסית ליציבות לוועדה
לא אם ובין הוועדה דרישת לפי בין תפקידיה, לביצוע
הועברהדרישהכאמורעמוצעעלכן,להטילעלכלאחת
מרשויותהפיקוחהפיננסיותחובהלמסורלוועדהליציבות
פיננסיתאתכלהמידעהמצויבידיהשישבוכדילסייע
לוועדהבביצועתפקידיהואףלהסמיךאתהוועדהלדרוש
סודיות על שמירה תוך והכול לה, הדרוש נוסף מידע

המידעכנדרשע

לסעיפים קטנים )ג( ו–)ד(

ליציבות לוועדה שיועבר המידע ככלל, כי מוצע
פיננסיתיהיהמידעמצרפישאינומאפשרזיהוישלאדם
פיקוח מרשות לדרוש הוועדהרשאית זאת, עם מסויםע
פיננסיתמידעפרטניהמצויבידיהשלאותהרשות,גם
אםישבוכדילזהותאדםמסוים,במקריםשבהםסוברת
הוועדהשישלמידעזהחשיבותמערכתיתוהואנחוץלשם
מילויתפקידיהוועדהבנסיבותהקיימותבמשקבאותה
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מידעפרטניהנוגעלתאגידמסוים; )1(

פיננסי כגוף בפעילותו יחיד לגבי פרטני מידע )2(
בלבד,ובלבדשהיקףפעילותושלהיחיד,כגוףפיננסי
כאמור,עולהעלההיקףשקבעשרהאוצרבהסכמת
נימוקים זויצורפו פסקה לפי מידע לדרישת הנגיד;

בכתבע

התרעהעלסיכון
מערכתיממשי

והמלצותעל
האמצעיםלטיפול

בו

מצאההוועדהליציבותפיננסיתכיקייםסיכוןמערכתי57וע )א(
ממשיוכינקיטתאמצעיםבידירשויותהפיקוחהפיננסיות
הנוגעותבדברעשויהלמנועאתהסיכוןאולהפחיתו,תמסור
לרשויותהפיקוחהאמורותהודעתהתרעהעלסיכוןכאמור

ועלהצורךבנקיטתאמצעיםלמניעתואולהפחתתוע

התרעה הודעת פיננסית ליציבות הוועדה מסרה )ב(
הפיקוח לרשויות להמליץ היא רשאית )א( קטן סעיף לפי
הפיננסיותשלהןנשלחהההתרעהעלהאמצעיםהדרושים
למניעהאולהפחתהשלהסיכוןהמערכתיהממשי;הייתה
נמצא שהחיקוק תופנהגםלשר חיקוק, לקידום ההמלצה

בתחוםאחריותוע

בהמלצהייקבעמועדלתגובתרשותהפיקוחהפיננסית )ג(
אוהשרשאליהםהופנתהההמלצה)בסעיףזה-הנמען(;
לוועדהליציבותפיננסיתעדלמועדשנקבע הנמעןיודיע
כאמור,אםאימץאתההמלצהואםלאאימץאתההמלצה

-אתהנימוקיםלכךע

רשות אותה של עמדתה את ששקלה לאחר וזאת עת,
שיהיהלגבי יכול כאמור פיקוחבענייןזהעמידעפרטני
תאגידמסויםוכןלגבייחידבפעילותוכגוףפיננסיבעל
היקףפעילותמשמעותי,כפישיקבעשרהאוצרבהסכמת
תצרף כאמור יחיד לגבי פרטני מידע לדרישת הנגידע

הוועדהנימוקיםבכתבע

לסעיף 57ו המוצע

בסעיף המפורטים הוועדה מתפקידי שעולה כפי
57גהמוצע,איןלוועדהליציבותפיננסיתסמכותלהורות
סיכונים של להפחתה או למניעה אמצעים נקיטת על
מערכתייםעהאפקטיביותשלהחלטותהוועדהבאהלידי
ביטויבהתרעותובהמלצותשבסמכותהלהוציאובמעקב
התרעותיה בעקבות הננקטים האמצעים אחר שלה
סיכון הוועדה מזהה כאשר המלצותיהע יישום ואחר
מערכתיממשי,כלומרסיכוןמערכתישישחששממשי
להתממשותו,עליהלמסורהתרעהעלכךלרשויותהפיקוח
הפיננסיותשבידיהןהסמכותלנקיטתאמצעיםלמניעהאו
להפחתהשלסיכוןכאמורעכמוכןרשאיתהוועדהלהמליץ
לרשויותהפיקוחהפיננסיותשלהןנשלחההתרעהכאמור
עלהאמצעיםשישלנקוטבהםלמניעהאולהפחתהשל

סיכון של הפחתה או לצורךמניעה אם בנוסף, הסיכוןע
מערכתיכאמורדרושחיקוקאותיקוןחיקוק,למשללצורך
מוצע ואסדרה, פיקוח סמכויות של הרחבה או הקנייה
כיהוועדהתפנהאתהמלצתהגםלשרשהחיקוקנמצא

בתחוםאחריותוע

נמעןההמלצהליישמה,אףשאין את לתמרץ כדי
הסבר", או "אמץ של מנגנון לאמץ מוצע לכך, חובה
ליציבות לוועדה להודיע הנמען על יהיה שבמסגרתו
פיננסית,במהלךתקופהשתקבעהוועדה,אםאימץאת
ההמלצהוכיצד,ואםלאאימץאותה,יהיהעליולהסביר

לוועדהמדועמצאלנכוןשלאלאמצהע

בנוסף,כדילעודדציותשלרשותהפיקוחהפיננסית
להמלצה,מוצעכיהוועדהתהיהרשאיתלפרסםלציבור
התרעהאוהמלצהשניתנהעלידה,ובלבדשלאייכלל
יחיד לזהות כדי בו שיש פרטני מידע כאמור בפרסום
בפעילותוכגוףפיננסיאוכלקוחעהואילומדוברבאמצעי
שנכוןשלאייעשהבושימושכדברשבשגרה,מוצעכי
החלטהשלהוועדהעלפרסוםכאמורתתקבלברובמיוחד
שלשמוניםאחוזיםמהמשתתפיםבהצבעהעבנוסףמוצע
כיטרםקבלתהחלטהכאמוריהיהעלהוועדהלשמועאת
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מצאההוועדהליציבותפיננסיתשתגובתהנמעןאינה )ד(
מספקתאושההמלצהאינהמיושמת,תודיעעלכךלנמעןע

הוועדהליציבותפיננסיתרשאית,בהחלטהשהתקבלה )ה(
ברובשל80%מהמשתתפיםבהצבעהולאחרששמעהאת
הנמען,לפרסםלציבורהתרעהאוהמלצהשמסרהלפיסעיף
זה,ובלבדשלאייכללבפרסוםכאמורמידעפרטנישישבו
כדילזהותיחידבפעילותוכגוףפיננסיאוכלקוח;החליטה
הוועדהליציבותפיננסיתלפרסםלציבורהתרעהאוהמלצה

שמסרה,יכלולהפרסוםאתעמדתהנמעןע

דיווחעלסיכון
מערכתיממשי

שהטיפולבוכרוך
בשימושבכספי

ציבור

מצאההוועדהליציבותפיננסיתכיקייםסיכוןמערכתי57זע )א(
ממשיוכילשםמניעתהסיכוןאוהפחתתויהיהצורךבנקיטת
כך על תדווח הציבור, בכספי בשימוש הכרוכים אמצעים

לראשהממשלהולשרהאוצרע

מצאההוועדהכיהוסרהסיכוןהאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
תדווחעלכךלראשהממשלהולשרהאוצרע

סיועלעבודת
הוועדהליציבות

פיננסית

לוועדהליציבותפיננסיתתהיהועדתהיגויבתשמונה57חע )א(
חבריםוהם:

שניעובדיםבכיריםשלהבנקשימנההנגיד;אחד )1(
מעובדיםאלה,לפיבחירתהנגיד,יהיהיושבראשועדת

ההיגוי;

הפיקוח ברשויות בכירים עובדים חמישה )2(
הפיננסיות-עובדאחדמכלרשותשימונהבידיאותה

רשות;

עובדבכירשלמשרדהאוצרשימנהשרהאוצרע )3(

ועדתההיגויתהיהכפופהליושבראשהוועדהליציבות )ב(
פיננסיתע

מצאההוועדהליציבותפיננסיתשתגובתהנמעןאינה )ד(
מספקתאושההמלצהאינהמיושמת,תודיעעלכךלנמעןע

הוועדהליציבותפיננסיתרשאית,בהחלטהשהתקבלה )ה(
ברובשל80%מהמשתתפיםבהצבעהולאחרששמעהאת
הנמען,לפרסםלציבורהתרעהאוהמלצהשמסרהלפיסעיף
זה,ובלבדשלאייכללבפרסוםכאמורמידעפרטנישישבו
כדילזהותיחידבפעילותוכגוףפיננסיאוכלקוח;החליטה
הוועדהליציבותפיננסיתלפרסםלציבורהתרעהאוהמלצה

שמסרה,יכלולהפרסוםאתעמדתהנמעןע

דיווחעלסיכון
מערכתיממשי

שהטיפולבוכרוך
בשימושבכספי

ציבור

מצאההוועדהליציבותפיננסיתכיקייםסיכוןמערכתי57זע )א(
ממשיוכילשםמניעתהסיכוןאוהפחתתויהיהצורךבנקיטת
כך על תדווח הציבור, בכספי בשימוש הכרוכים אמצעים

לראשהממשלהולשרהאוצרע

מצאההוועדהכיהוסרהסיכוןהאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
תדווחעלכךלראשהממשלהולשרהאוצרע

סיועלעבודת
הוועדהליציבות

פיננסית

לוועדהליציבותפיננסיתתהיהועדתהיגויבתשמונה57חע )א(
חבריםוהם:

שניעובדיםבכיריםשלהבנקשימנההנגיד;אחד )1(
מעובדיםאלה,לפיבחירתהנגיד,יהיהיושבראשועדת

ההיגוי;

הפיקוח ברשויות בכירים עובדים חמישה )2(
הפיננסיות-עובדאחדמכלרשותשימונהבידיאותה

רשות;

עובדבכירשלמשרדהאוצרשימנהשרהאוצרע )3(

ועדתההיגויתהיהכפופהליושבראשהוועדהליציבות )ב(
פיננסיתע

עמדתהגורםאליומופניתההתרעהאוההמלצהוכיאם
יוחלטעלפרסוםלציבור,יכלולהפרסוםאתעמדתוע

לסעיף 57ז המוצע

תדווח פיננסית ליציבות הוועדה כי לקבוע מוצע
לראשהממשלהולשרהאוצר,כאשרהיאסבורהשקיים
סיכוןמערכתיממשיאשריחייבשימושבכספיהציבורכדי
לטפלבמשברשיווצראובמזעורנזקיועכאמורלעיל,ניהולו
שלמשברפיננסי,אםוככלשהואמתרחש,אינומתפקידי
הוועדהועלכןישמקוםלערבמראשאתגורמיהשלטון
שבידיהםהכליםלהתמודדותכוללתעםמשברכאמור
כאשרישחששממשילהתרחשותועכןמוצעכיהוועדה
תדווחלראשהממשלהולשרהאוצרגםכאשרהיאסבורה

שסיכוןכאמורהוסרע

לסעיף 57ח המוצע

היגוישתהיהאחראיתלהכנת להקיםועדת מוצע
דיוניהוועדהליציבותפיננסיתובכללזהלבצעעבודה
בוועדה לדיון הצעות גיבוש הוועדה, לדיוני מקדימה

ומעקבאחריישוםהמלצותיהעועדתההיגויתהיהכפופה
מעובד ותורכב פיננסית, ליציבות הוועדה ראש ליושב
בכירשלהבנקשימונהעלידיהנגידושיכהןכיושבראש
שכל כך שימונו חבריםנוספים, ומשבעה ההיגוי ועדת
רשותפיקוחפיננסיתוכלגורםמייצבימנהמביןהעובדים
הבכיריםשלרשותהפיקוחאוהגורםהמייצב,לפיהעניין,
חבראחדעבהיותועדתההיגויועדתמשנהשלהוועדה
ליציבותפיננסיתועלרקעתפקידיהשנועדובעיקרםלהכין
ולגבשאתהצעותהדיוןבוועדהליציבותפיננסית,מוצע
כיסדריהעבודהשלועדתההיגוייקבעועלידיהוועדה

ליציבותפיננסיתע

רשאים, יהיו ההיגוי וועדת חברי כי מוצע עוד
נוכחים להיות פיננסית, ליציבות הוועדה החלטת לפי
בישיבותיהשלהוועדהליציבותפיננסיתולעייןבמידע

שנמסרלהע

בנוסף,מוצעכיבנקישראליעמידלוועדהליציבות
פיננסיתולוועדתההיגוישירותימזכירותותמיכהמינהליתע
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ועדתההיגויתהיהאחראיתעלהכנתדיוניהוועדה )ג(
ליציבותפיננסיתועלמעקבאחריישוםהמלצותהוועדהע

יושבראשועדתההיגוייכנסאתהוועדהזמןסבירלפני )ד(
כלישיבהשלהוועדהליציבותפיננסית,ורשאיהואלכנס

ישיבותנוספותשלועדתההיגוילפיהצורךע

הוועדהליציבותפיננסיתתקבעאתסדריעבודתהשל )ה(
ועדתההיגוי;ועדתההיגוירשאיתלקבועאתסדריעבודתה

ככלשלאנקבעובידיהוועדהליציבותפיננסיתע

חבריועדתההיגוייהיורשאים,לפיהחלטתהוועדה )ו(
ליציבותפיננסית,להיותנוכחיםבישיבותהוועדהליציבות

פיננסיתולעייןבמידעשנמסרלהלפיהוראותפרקזהע

הבנקיעמידלוועדהליציבותפיננסיתולוועדתההיגוי )ז(
שירותימזכירותותמיכהמינהליתע

חובתסודיות
והגבלתשימוש

אדםשהגיעאליומידעמכוחתפקידולפיפרקזהלא57טע )א(
יגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימוש,אלאלצורךביצוע

תפקידוכאמורע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,רשאיהבנקלעשותשימוש )ב(
במידעשהגיעלוועדהליציבותפיננסיתמכוחתפקידיהלפי
פרקזהאםהדברדרושלשםהשגתמטרותיווביצועתפקידיו
שלהבנק,ובלבדשהבנקהיהרשאילדרושאתהמידעהאמור
מכוחסמכותולפיסעיף39;ביקשהבנקלעשותשימושבמידע
לפיסעיףקטןזה,יודיעלרשותהפיקוחעלכוונתולעשותכןע

שמירתסמכויות
שלרשויותהפיקוח

הפיננסיותוהגורמים
המייצבים

איןבהוראותפרקזהכדילגרועמסמכויותיהםשלרשויות57יע
הפיקוחהפיננסיותוהגורמיםהמייצביםע

עלאףהוראותסעיף85,שרהאוצרממונהעלביצועפרקזה57יאעתקנותביצוע
והוארשאילהתקיןתקנותלביצועוע"

לסעיף 57ט המוצע 

שמירהעלסודיותהמידעהדרושלוועדהליציבות
תנאי מהווה בה תפקידים הממלאים ולאלה פיננסית
משום זאת הפיננסית, ביציבות פגיעה למניעת הכרחי
שגילויפומבישלמידעעלוללסכלאתהמטרהשלשמה
נועדההוועדהליציבותפיננסיתעלכןמוצעלהטילחובת
סודיותעלמידעכאמורולהגבילאתהשימושבורקלצורך
ביצועתפקידיהוועדהליציבותפיננסיתעחובתהסודיות
והגבלתהשימושבמידעכאמורחלותעלכלאדם,לרבות
בוועדת וחבר משקיף פיננסית, ליציבות בוועדה חבר
ההיגוי,אשריהיהרשאילעשותשימושבמידעשהגיע
ליציבות הוועדה עבודת במסגרת תפקידו מתוקף אליו
פיננסיתלצורךביצועתפקידוזהבלבד,ולאלצורךביצוע
תפקידיוהאחריםעעםזאת,הואילולבנקישראלהוקנתה
בסעיף39לחוקסמכותלדרושמידעהמפורטבסעיףהאמור
מוצע תפקידיו, מטרותיווביצוע השגת הדרושלולשם

שהבנקיהיהרשאילעשותשימושבמידעשהגיעלוועדה
ליציבותפיננסיתאףלשםהשגתמטרותיווביצועתפקידיו
שלהבנק,אםהמידעהואמסוגהמידעשהבנקהיהרשאי
לדרושמכוחסמכותולפיסעיף39עמוצעלהבהירכיאם
ביקשהבנקלעשותשימושכאמורבמידע,יודיעלרשות

הפיקוחעלכוונתולעשותכןע

לסעיף 57י המוצע

המוצע י"א1 פרק בהוראות אין כי להבהיר מוצע
כדילגרועמסמכויותיהםשלרשויותהפיקוחהפיננסיות

והגורמיםהמייצביםע

לסעיף 57יא המוצע

בהתאםלסעיף85לחוק,הממשלהממונהעלביצוע
חוקבנקישראלעמוצעלקבועכיעלאףהוראותסעיף85
האמור,עלביצועפרקי"א1המוצעיהיהממונהשרהאוצר

והואיהיהרשאילהתקיןתקנותלביצועוע
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בסעיף72)ב()2(לחוקהעיקרי,אחרי"הפראתחובתהסודיות"יבוא"אועשהשימוש4עתיקוןסעיף72
במידע"ואחרי"בניגודלהוראות"יבוא"סעיף57טאו"ע

בסעיף80לחוקהעיקרי,בסופויבוא:5עתיקוןסעיף80

הוראותסעיףזהלאיחולועלמידעשהגיעלאדםמכוחתפקידולפיהוראותפרק ")ד(
י"א1,ויחולולענייןמידעכאמורהוראותסעיף57טע"

תיקוןפקודת
הבנקאות

בפקודתהבנקאות,51941,בסעיף5)ג1(,במקום"וכדילמנוע"יבוא"כדילמנוע"ואחרי6ע
הפיננסית המערכת של ביציבותה לתמוך "וכדי יבוא התחייבויותיו" את "לקיים

ובפעילותההסדירה"ע

תיקוןחוקניירות
ערך

של7ע עניינם על "השמירה אחרי 44כ)ב(, בסעיף התשכ"ח-61968, ערך, ניירות בחוק
לקוחותיה"יבוא"וכדילתמוךביציבותהשלהמערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה"ע

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)ביטוח(

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-71981,בסעיף2)ב(,במקום"וכדי8ע
למנוע"יבוא"כדילמנוע"ואחרי"לקייםאתהתחייבויותיו"יבוא"וכדילתמוךביציבותה

שלהמערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה"ע

תיקוןחוקהשקעות
משותפותבנאמנות

"השמירה9ע אחרי 97)ב(, התשנ"ד-81994,בסעיף בנאמנות, משותפות השקעות בחוק
עלעניינםשלבעליהיחידות"יבוא"וכדילתמוךביציבותהשלהמערכתהפיננסית

ובפעילותההסדירה"ע

תיקוןחוקהסדרת
העיסוקבייעוץ

השקעות,בשיווק
השקעותובניהול

תיקיהשקעות

תיקיהשקעות,10ע ובניהול השקעות בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת בחוק
התשנ"ה-91995,בסעיף28)ב(,אחרי"השמירהעלעניינםשללקוחותיו"יבוא"וכדי

לתמוךביציבותהשלהמערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה"ע

בסעיף72)ב()2(לחוקהעיקרי,אחרי"הפראתחובתהסודיות"יבוא"אועשהשימוש4ע
במידע"ואחרי"בניגודלהוראות"יבוא"סעיף57טאו"ע

תיקוןסעיף72

תיקוןסעיף80בסעיף80לחוקהעיקרי,בסופויבוא:5ע

הוראותסעיףזהלאיחולועלמידעשהגיעלאדםמכוחתפקידולפיהוראות ")ד(
פרקי"א1,ויחולולענייןמידעכאמורהוראותסעיף57טע"

בפקודתהבנקאות,51941,בסעיף5)ג1(,במקום"וכדילמנוע"יבוא"כדילמנוע"ואחרי6ע
הפיננסית המערכת של ביציבותה לתמוך "וכדי יבוא התחייבויותיו" את "לקיים

ובפעילותההסדירה"ע

תיקוןפקודת
הבנקאות

של7ע עניינם על "השמירה אחרי 44כ)ב(, בסעיף התשכ"ח-61968, ערך, ניירות בחוק
לקוחותיה"יבוא"וכדילתמוךביציבותהשלהמערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה"ע

תיקוןחוקניירות
ערך

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-71981,בסעיף2)ב(,במקום"וכדי8ע
למנוע"יבוא"כדילמנוע"ואחרי"לקייםאתהתחייבויותיו"יבוא"וכדילתמוךביציבותה

שלהמערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה"ע

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)ביטוח(

"השמירה9ע אחרי 97)ב(, התשנ"ד-81994,בסעיף בנאמנות, משותפות השקעות בחוק
עלעניינםשלבעליהיחידות"יבוא"וכדילתמוךביציבותהשלהמערכתהפיננסית

ובפעילותההסדירה"ע

תיקוןחוקהשקעות
משותפותבנאמנות

תיקיהשקעות,10ע ובניהול השקעות בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת בחוק
התשנ"ה-91995,בסעיף28)ב(,אחרי"השמירהעלעניינםשללקוחותיו"יבוא"וכדי

לתמוךביציבותהשלהמערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה"ע

תיקוןחוקהסדרת
העיסוקבייעוץ

השקעות,בשיווק
השקעותובניהול

תיקיהשקעות

72לחוקקובעכיהפרתחובתהסודיות סעיף  סעיף 4
עבירה מהווה לחוק 80 בסעיף לקבוע בניגוד 
חובת הפרת גם כי לקבוע מוצע שנהע מאסר שעונשה
57ט בסעיף לקבוע בניגוד השימוש והגבלת הסודיות

המוצעתהווהעבירהכאמורע

סעיף80לחוקקובעהוראותסודיותלגביידיעות  סעיף 5
ומסמכיםשהגיעולאדםלפיחוקבנקישראלע 
מוצעלתקןאתסעיף80ולהחריגממנומידעשהגיעלאדם
מכוחתפקידובוועדהליציבותפיננסית,הואילולגבימידע
שימוש והגבלת סודיות הוראות לקבוע מוצע כאמור

מיוחדותבמסגרתסעיף57טהמוצעע

ההתמודדותעםהמשברהפיננסיהעולמישל  סעיפים
2008המחישהאתתפקידהשלכלאחתמרשויות 6עד14
ביציבות בתמיכה הפיננסיות הפיקוח 
הפעולה כדילהגביראתשיתוף ובהבטחתהע הפיננסית
בתחוםהיציבותהפיננסית,מוצעלתקןבתיקוןעקיףחוקים
שוניםולהוסיףלרשויותהפיקוחהאחראיותעליציבותם

האחרים הפיננסיים והגופים הבנקאיים התאגידים של
אתהמטרהשלתמיכהביציבותהשלהמערכתהפיננסית

ובפעילותההסדירהעלשםכךמוצעלתקןאתסעיף5ג)1(
לפקודתהבנקאות,1941,סעיף2)ב(לחוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-1981,סעיף39)ב()1(לחוקהפיקוח
התשס"ה-2005, גמל(, )קופות פיננסיים שירותים על
31)ב()1(ו־31יח)ב()1(לחוקהפיקוחעלשירותים סעיפים
פנסיוניים(, סליקה ומערכת שיווק )ייעוץ, פיננסיים
משותפות השקעות לחוק 97)ב( סעיף התשס"ה-2005,
ניירות לחוק 44כ)ב( סעיף  התשנ"ד-1994, בנאמנות,
העיסוק הסדרת לחוק 28)ב( סעיף התשכ"ח-1968, ערך,
בייעוץהשקעות,התשנ"ה-1995,סעיף21)ב(לחוקהסדרת
פעילותחברותדירוגאשראי,התשע"ד-2014,וסעיף4)א(
לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסיים
בהן הקבועים שלסעיפים כך התשע"ו-2016, מוסדרים(,
לענייןמתןהוראותהפיקוחותכליתןתתווסףהתכליתשל
תמיכהביציבותהמערכתהפיננסיתובפעילותההסדירהע

ע"ר1941,תוס'1,עמ')ע(69,)א(85;ס"חהתשע"ו,עמ'1129ע 5

ס"חהתשכ"ח,עמ'234;התשע"ו,עמ'1261ע 6

ס"חהתשמ"א,עמ'208;התשע"ו,עמ'1254ע 7

ס"חהתשנ"ד,עמ'308;התשע"ו,עמ'1262ע 8

ס"חהתשנ"ה,עמ'416;התשע"ז,עמ'152ע 9
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תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)קופות
גמל(

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-102005,בסעיף39)ב()1(,11ע
במקום"וכדילמנוע"יבוא"כדילמנוע"ואחרי"לקייםאתהתחייבויותיהן"יבוא"וכדי

לתמוךביציבותהשלהמערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה"ע

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)ייעוץ,
שיווקומערכת

סליקהפנסיוניים(

פנסיוניים(,12ע סליקה ומערכת שיווק )ייעוץ, פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק
התשס"ה-112005-

בסעיף31)ב()1(,אחרי"ואתהשמירהעלענינםשללקוחותיו"יבוא"וכדילתמוך )1(
ביציבותהשלהמערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה";

31יח)ב()1(,במקום"וכדילמנוע"יבוא"כדילמנוע"ואחרי"לקייםאת בסעיף )2(
ובפעילותה הפיננסית המערכת של ביציבותה לתמוך "וכדי יבוא התחייבויותיה"

הסדירה"ע

תיקוןחוקלהסדרת
פעילותחברות
דירוגהאשראי

21)ב(,אחרי13ע בחוקלהסדרתפעילותחברותדירוגהאשראי,התשע"ד-122014,בסעיף
"השמירהעלעניינםשלציבורהמשקיעים"יבוא"וכדילתמוךביציבותהשלהמערכת

הפיננסיתובפעילותההסדירה"ע

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)שירותים
פיננסייםמוסדרים(

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-14,132016ע
בסעיף4)א(,אחרי"לקייםאתהתחייבויותיו"יבוא"וכדילתמוךביציבותהשלהמערכת

הפיננסיתובפעילותההסדירה"ע

ס"חהתשס"ה,עמ'889;התשע"ז,עמ'313ע 10

ס"חהתשס"ה,עמ'918;התשע"ז,עמ'153ע 11

ס"חהתשע"ד,עמ'418ע 12

ס"חהתשע"ו,עמ'1098;התשע"ז,עמ'128ע 13
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