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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

הצעת חוק הבנקאות )רישוי( )תיקון מס' 22( )סגירת סניפים(, התשע"ו–2016 *

בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א–1981 1 )להלן – החוק העיקרי(, אחרי סעיף 28 יבוא:1.הוספת סעיף 28א
בקשה 28א "סגירת סניפים למפקח  יגיש  סניף  לסגור  המבקש  בנקאי  תאגיד  )א( 

מנומקת בכתב 

יודיע  לכך  הסמיכו  שהוא  ישראל  בנק  עובד  או  המפקח  )ב( 
לסגירת  הבקשה  קבלת  מיום  ימים   45 בתוך  הבנקאי  לתאגיד 
מתנגד  או  מסכים  הוא  אם  בכתב,  מנומקת  בהחלטה  סניף, 
לסגירת הסניף, ורשאי הוא להתנות את סגירת הסניף בתנאים, 
לרבות דחיית מועד הסגירה; המפקח רשאי להאריך את התקופה 
בהודעה  הבנקאי  לתאגיד  כך  על  שהודיע  ובלבד  האמורה, 

מנומקת בכתב 

לאחר  תתקבל  סניף  לסגירת  התנגדות  בדבר  החלטה  )ג( 
שניתנה לתאגיד הבנקאי הזדמנות להשמיע את טענותיו ולאחר 

התייעצות עם ועדת הרישיונות 

יודיע  הסניף,  לסגירת  הסכמה  בדבר  החלטה  ניתנה  )ד( 
ויהיה  הסניף,  סגירת  על  בכתב  בהודעה  ללקוחותיו  התאגיד 
רשאי לסגור אותו לאחר שחלפו 60 ימים מיום מסירת ההודעה "

בסעיף 29 לחוק העיקרי – 2.תיקון סעיף 29

בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ובהחלטה בדבר סגירת סניף";  )1(

ברישה, אחרי "במתן היתר סניף" יבוא "ובהחלטה בדבר סגירת סניף לפי סעיף 28א"   )2(

1981 התשמ"א– )רישוי(,  הבנקאות  וק  ח  כללי 
המפקח  את  מסמיך  הבנקאות(,  חוק   – )להלן   
על הבנקים )להלן – המפקח( לתת לתאגיד בנקאי היתר 
לפתיחת סניף ולבטל היתר זה  ואולם, חוק הבנקאות אינו 
אם  אף  סניף,  לסגור  מתאגיד  למנוע  המפקח  את  מסמיך 
הניתנים  בשירותים  קשה  לפגיעה  תביא  הסניף  סגירת 
ללקוחות הבנק ובאינטרס הציבורי  מוצע אפוא להרחיב 
בנקאי  לתאגיד  לאפשר  שיוכל  כך  המפקח  סמכויות  את 

לסגור סניף מסניפיו או למנוע זאת  

לסגור  המבקש  בנקאי  שתאגיד  לקבוע  מוצע   סעיף 1 
בבקשה  למפקח,  יפנה  מסניפיו  אחד  את   
מנומקת  המפקח, או מי שהוא הסמיך לכך מקרב עובדי 
אפשרות  )עם  ימים   45 בתוך  בעניין  יחליט  ישראל,  בנק 
להארכת התקופה( ויודיע לתאגיד הבנקאי אם הוא מסכים 
או מתנגד לסגירת הסניף וינמק את החלטתו  המפקח יהיה 
רשאי להתנות את סגירת הסניף בתנאים, ובין היתר לדחות 
את המועד המבוקש לסגירת הסניף  מוצע כי לא תתקבל 

לתאגיד  שניתנה  בלי  סניף  לסגירת  המתנגדת  החלטה 
הבנקאי הזדמנות להשמיע את טענותיו, ולאחר התייעצות 

עם ועדת הרישיונות 

ולאפשר  הבנקאי  התאגיד  לקוחות  על  להגן  כדי 
כי  לקבוע  מוצע  הסניף,  לסגירת  סבירה  היערכות  להם 
לא  הבנקאי  התאגיד  הסניף,  לסגירת  הסכים  המפקח  אם 
שהודיע  מהיום  ימים   60 בחלוף  אלא  אותו  לסגור  יוכל 

ללקוחותיו על סגירת הסניף  

סעיף 29 לחוק הבנקאות מפרט את השיקולים   סעיף 2 
לתאגיד  לתת  בבואו  בחשבון  יביא  שהמפקח   
היתר,  בין  הם,  השיקולים  סניף   לפתיחת  היתר  בנקאי 
תרומת הסניף לשירותים הניתנים ללקוחות או להתפתחות 
העסקית של התאגיד, היקף עסקי התאגיד, הונו ורווחיותו 
וטובת הציבור  מוצע לקבוע כי השיקולים האמורים יובאו 
בנקאי  תאגיד  של  בבקשה  ההחלטה  לעניין  גם  בחשבון 

לסגור סניף 
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