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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים )תיקון(, התשע"ז-2017

בחוקסליקהאלקטרוניתשלשיקים,התשע"ו-12016)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1,1עתיקוןסעיף1
בהגדרה"בנק",בסופהיבוא"ובנקישראל"ע

בסעיף2לחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף2

בסעיףקטן)א(,אחרי"הצגהלפירעוןשלשיק"יבוא"הנקובבמטבעישראלי"; )1(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הצגהלפירעוןשלשיקשאינונקובבמטבעישראלי,יכולשתיעשהגם ")א1(
באמצעותהצגתשיקממוחשבבתקשורתמחשביםלפיהוראותסעיףקטן)א(ע"

אחריסעיףעלחוקהעיקרייבוא:3עהוספתסעיףעא


"החלתהוראות

החוקלעניין
שיקיםהמוצגים

לפירעוןאו
הנפרעיםעלידי

מוסדפיננסיזר

שלעאע הכלכלה ועדת ובאישור הנגיד בהסכמת השר, )א(
זה, חוק לפי ההוראות את בתקנות להחיל רשאי הכנסת,
בהתאמותשיקבע,לענייןשיקיםהנקוביםבמטבעישראלי
המוצגיםלפירעוןבידימוסדפיננסיזר,בעצמואובאמצעות
גורםאחרמסוגשיקבע,לבנקנמשך,אוהמוצגיםלפירעון
בידיבנקגובה,בעצמואובאמצעותגורםאחרמסוגשיקבע,

למוסדפיננסיזרשהשיקיםמשוכיםעליוע

חוקסליקהאלקטרוניתשלשיקים,התשע"ו-  כללי
2016)להלן-החוק(,מסדיראתהכלליםשלפיהם 
תפעלהמערכתהבנקאיתבסליקהאלקטרוניתשלשיקים
שהיאהצגהשלשיקיםלצורךפירעונםבאופןאלקטרוניע
מטרתהסליקההאלקטרוניתהיאלייעלאתתהליךסליקת
אשר הבנקאית המערכת לקוחות עם להיטיב השיקים,
צורך בלא דיגיטליים באמצעים שיקים להפקיד יוכלו
בהגעהלסניףולהביאלחיסכוןבעלויותהסליקה,ובכלל
זהבעלויותהשינועואחסוןהשיקיםעהחוקפורסםבחודש
פברואר2016,ובהתאםלהוראתהתחילהוהוראתהשעה
הקבועותבו,החלביוםו'באבהתשע"ו)10באוגוסט2016(
הבנקיםרשאיםלהציגשיקיםלפירעוןבאופןאלקטרוני,
והחלביוםכ"הבשבטתשע"ח)10פברואר2018(הםיהיו

חייביםלהציגשיקיםלפירעוןבאופןהזהע

במסגרתההיערכותהתפעוליתלקראתהמעברשל
התעורר האלקטרונית לסליקה הבנקאית המערכת כלל
צורךבשניתיקוניםעיקרייםלחוקעהראשון,עניינובסליקה
שלשיקיםבמטבעחוץוהשניעניינובסליקהשלשיקיםבין
בנקיםישראלייםלמוסדותפיננסייםזריםהרשאיםלפידין
להציגלגבייהאולפרועשיקיםעכמוכןמוצעלהוסיףאת

בנקישראללהגדרה"בנק"ע

1לחוק מוצעלהוסיףלהגדרה"בנק"שבסעיף  סעיף 1
בנק 48לחוק ישראלעבהתאםלסעיף אתבנק 
ישראל,התש"ע-2010)להלן-חוקבנקישראל(,בנקישראל
משמשכבנקאישלהממשלהלענייןפעילותההבנקאית

במטבעישראליעכמוכן,לפיסעיף0עלחוקבנקישראל,
בנקישראלרשאילנהלחשבונותבעבורגופיםנוספיםולפי
סעיף83לחוקבנקישראל,דינושלבנקישראלכדיןבנקאי
לענייןפקודתהשטרותעלפיכך,ישלכלולגםאתהשיקים
שמוצגיםלפירעוןעלידיבנקישראלאושמשוכיםעלבנק

ישראלבהסדרהסליקההאלקטרוניתע

כאמורלעילבחלקהכללישלדבריההסבר,בתום  סעיף 2
בשבט כ"ה ביום החל השעה, הוראת תקופת 
יהיו לחוק(, 8)ב( סעיף )ר' )2018 בפברואר 10( התשע"ח
הבנקיםמחויביםלהציגשיקיםבאופןאלקטרוניעהצעת
החוקמבקשתלקבועכילגבישיקיםהמשוכיםעלבנק
ישראליאךנקוביםבמטבעחוץלאתחולהחובההאמורה
אלאהבנקיםיוכלולבחוראםלהמשיךבסליקההפיזית
תהליך אלקטרוניע באופן אותם לסלוק או כיום הנוהגת
הסליקהשלשיקהמשוךעלבנקישראליונקובבמטבעחוץ
שונהמתהליךסליקתשיקהמשוךעלבנקישראליונקוב
במטבעישראליעשונותזונובעתהןממגווןהמטבעותהזרים
והןמסדריההתחשבנותהנוגעיםלמטבעותזריםעלנוכח
זאתובשלמספרםהקטןיחסיתשלשיקיםהנקוביםבמטבע
חוץהנסלקיםבישראלוהמשאביםהרביםהנדרשיםלצורך
הקמתמערךסליקהאלקטרוניתגםביחסלמטבעותהזרים,

מוצעהתיקוןהאמורע

החוק,בנוסחוהיום,חלרקעלבנקגובהובנק  סעיף 3
נמשךשהםתאגידיםבנקאייםאובנקהדואר 
הפועליםבישראלעהחוקאינומאפשרסליקהאלקטרונית

ס"חהתשע"ו,עמ'32ע 1
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בתקנותלפיסעיףזהרשאיהשרלקבועהתאמותשונות )ב(
לענייןמוסדותפיננסייםזריםמסוגיםשונים,ולענייןגורמים
פועלים הגובים הבנקים או האמורים שהמוסדות שונים

באמצעותםכאמורבסעיףקטן)א(ע

בסעיףזה,"מוסדפיננסיזר"-מוסדפיננסישהתאגד )ג(
מחוץלישראלואינובנק,הרשאילפידין,לרבותדיןזר,להציג
שקיםלפירעוןאולפרועשיקיםהמשוכיםעליו,מסוגשקבע

השרבתקנותלפיסעיףזהע"

בתקנותלפיסעיףזהרשאיהשרלקבועהתאמותשונות )ב(
לענייןמוסדותפיננסייםזריםמסוגיםשונים,ולענייןגורמים
פועלים הגובים הבנקים או האמורים שהמוסדות שונים

באמצעותםכאמורבסעיףקטן)א(ע

בסעיףזה,"מוסדפיננסיזר"-מוסדפיננסישהתאגד )ג(
מחוץלישראלואינובנק,הרשאילפידין,לרבותדיןזר,להציג
שקיםלפירעוןאולפרועשיקיםהמשוכיםעליו,מסוגשקבע

השרבתקנותלפיסעיףזהע"

פיננסיים למוסדות הישראליים הבנקים בין שיקים של
ברשות הפועלים פיננסיים מוסדות ובהם אחרים,

הפלסטיניתע

כיום,מוסדותפיננסייםהפועליםברשותהפלסטינית
אינםחבריםישירותבמסלקתהשיקיםהישראלית,אלא
בנקים ידי על במסלקה ייצוגם באמצעות עקיף באופן
קורספונדנטייםע שירותים להם שמספקים ישראליים
באופןזהמתאפשרתסליקתשיקיםבמטבעישראליבין
הפלסטינית ברשות הפועלים הפיננסיים המוסדות כל
וביןהבנקיםהישראלייםעהמשמעותהיאשלגבישיקים
המשוכים או פלסטיני פיננסי במוסד לפירעון המוצגים
אמור פלסטיני פיננסי במוסד המנוהלים חשבונות על
השטרות, לפקודת 44 בסעיף הקבוע ההסדר לחול
המחייבהצגהפיזיתשלשיקלצורךפירעונוענכוןלמועד
פרסוםהצעתחוקזו,היקפיהשיקיםשמוסדותפיננסיים
הפועליםברשותהפלסטיניתהםצדלהםגדוליםמאוד,
אחד החדש השקל מטבע של היותו בשל בעיקר זאת
)היקף הפלסטינית הרשות בשטחי שבשימוש המטבעות
השיקיםהמשוכיםעלבנקיםפלסטיניםומוצגיםלגבייה
עלידיבנקיםישראלייםעומדעלממוצעשלכ־300אלף
שקלים מיליארד כ–7 של ממוצע בסכום בשנה שיקים
ישראליים בנקים על המשוכים השיקים והיקף חדשים,
ומוצגיםלגבייהעלידיבנקיםפלסטינייםעומדעלממוצע
שלכ–1מיליוןשיקיםבשנהבסכוםשלכ–עע7מיליארד

שקליםחדשים(ע

כדילמנועפגיעהבמעברהמלאלסליקהאלקטרונית,
סליקה לאפשר וכדי ישראלי במטבע שלשיקים בעיקר
יעילהשלשיקיםביןשתיהכלכלות,מוצעלהסמיךאת
שרהמשפטים,בהסכמתנגידבנקישראלובאישורועדת
לפי ההוראות את בתקנות להחיל הכנסת של הכלכלה
החוק,בהתאמותשייקבעו,לענייןשיקיםשהוצגולפירעון
לבנקנמשךבידימוסדפיננסיזר,בעצמואובאמצעותגורם
אחרמסוגשייקבעבתקנות,אושהוצגולפירעוןלמוסד
פיננסיכאמור,בידיבנקגובה,בעצמואובאמצעותגורם
אחרמסוגשייקבעבתקנותעמוסדפיננסיזרמוגדרלענייןזה
כמוסדפיננסישהתאגדמחוץלישראלואינובנק,הרשאי
לפידין,לרבותדיןזר,לגבותאולפרועשיקים,והואמהסוג

שייקבעבתקנותהאמורותע

יצויןכיההסמכהלקבועתחולהשלהוראותהחוק
החוק מהוראות חלק שכן נדרשת שייקבעו בהתאמות
יצטרכולחולבשינויים,בהתאםלמתווההתפעולילסליקה

האלקטרוניתשיגובשע

לקבוע המשפטים שר את להסמיך מוצע כן כמו
התאמותשונותביחסלסוגיםשוניםשלמוסדותפיננסיים
לגבי גם זו בסמכות שימוש שייעשה ייתכן שכן זרים,
התפעולי שההסדר אחרים, זרים פיננסיים מוסדות
לגביהםיכוללהיותשונהעבאותואופןמוצעלאפשרלשר
לקבועהתאמותשונותביחסלסוגיםשוניםשלגורםאחר

שבאמצעותויוצגוהשיקיםלפירעוןע
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