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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה :

 חוק לתיקון פקודת הבנקאות(מס׳ 9), תשכ״ח-1968

 1, בסעיף 2 לפקודת הבנקאות, 1941 ! (להלן — הפקודה), בסופה יבוא:

 ״״הנגיד״ — נגיד בנק ישראל שנתמנה לפי סעיף 8 לחוק בנק ישראל,
. ״  תשי״ד—1954 2

 תיקון םעיף 2

 2. אחרי סעיף 2 לפקודה יבוא:

 ״תחולת הפקודה 2א. הוראות הפקודה יחולו על כל מוסד בנקאי כאילו היה בנה.
 על מוסדרת

 בנקאיים

 תחולת הפקודה על
 מוסדות כספיים

 הוספת סעיפים
 2א ו־2ב

 2ב. (1) הנגיד רשאי, באישור הממשלה, להורות בצו, כי הוראות
 פקודה זו, כולן או מקצתן, יחולו גם על מוסדות כספיים, או על סוג

 מסויים של מוסדות כספיים, כאילו היו מוסדות בנקאיים.

 (2) ״מוסד כספי״ לענין סעיף זה - חברה או אגודה שיתופית

 שעסקיה או חלק מעסקיה הם קבלת כספים בפקדון או מתן הלוואות.״

 3. בסעיף 4 לפקודה, סעיף קטן(2) יסומן(6) ולפניו יבוא:

 ״(2) הנגיד רשאי להורות לכל אדם, לאחר התייעצות בועדה

 ולאחר שנתן לאדם הזדמנות להשמיע טענותיו לפניו, כי תוך המועד

 שיקבע הנגיד, ושלא יפחת מ־28 ימים, ימחק מתוך השם שבו הוא מנהל

 עסקים, את המלה ״בנק״ או כל מלה הגזורה הימנה או כל מלה או ביטוי

 אחרים שיש בהם כדי להשמיע שאותו אדם עוסק בעסקי בנק.

 (3) הנגיד לא ישתמש בסמכותו לפי סעיף קטן (2) לגבי אדם

 שהוא בעל רשיון לנהל עסקי בנק לפי סעיף 7, לגבי חברה־בת שלו

, שעיקר מטרתה החזקת נכסים 3  כמשמעותה בסעיף 107 לפקודת החברות

 בנאמנות בשביל לקוחות, או לגבי כל מוסד בנקאי שניתן לו לפני תחילת

 החוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס׳ 9), תשכ״ח-1968, היתר לשימוש

 במלה ״בנק״, כל עוד לא ניתן לגביו צו לפי סעיף 8ב.

 (4) הנגיד לא ישתמש בסמכותו לפי סעיף קטן(2) לגבי אדם שהוא

/ אלא אם היה סבור י א ר ש א  בנק לאשראי כמשמעותו בפקודת הבנקים ל

 שהוא עשה בעסקיו בדרך העלולה לפגוע ביכלתו לקיים את התחייבויותיו

 או בניהולם הסדיר של עסקיו.

 (5) לא מילא תאגיד הוראה שניתנה לו לפי סעיף קטן (2) ולא

 בחר לו שם אחר תוך התקופה שקבע הנגיד, יבהר לו הנגיד שם ויודיע על

 כך לרשם החברות, לרשם האגודות השיתופיות או לרשם השותפויות,

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1, מס׳ 1134, עמי 85; ס״ת תשכ״ו עמי 14.
 2 ס״ח 164, תשי״ד, עמי 192.

 3 ה,־קי א״ י, ברך אי, פרק ב״ב, עמי 163.
 4 חוקי א״י, כרך א׳, פרק כ״ט, עמ׳ 381,

 תיקון פעיף 4

 308 הצעות חול! 778, מ׳ בםיוז תשנ׳׳ה, 5.6.1968



 ת נ  לפי הענין, ודין הודעת הנגיד כדין הודעת התאגיד על שינוי שמר ש

 קבלה ונמסרה כדין, והוראות הפקודות החלות על שינוי שם 'יחולו על

 הודעת הנגיד בשינויים המחוייבים.״

 4, בסעיף 5 לפקודה — תיקון סעיף 5

 (א) במקום סעיף קטן(1) יבוא:

 ״(1) הנגיד רשאי למנות מפקח על הבנקים (להלן - המפקח),

 שבידיו יהיו הפיקוח הכללי והבקורת על ניהול עסקי בנק בישראל

ק  ותהא לו או לבאים מטעמו הסמכות לדרוש מכל בנק ידיעות וגילוי פנ

 סים, חשבונות ומסמכים.״;

 (ב) אחרי סעיף קטן (2) יבוא:

 ״(3) שר המשפטים רשאי להסמיך עובד מעובדי המפקח לערוך

 חקירות בענין עבירות על פקודה זו או על חוק בנק ישראל, תשי״ד-1954,

 או בענין עבירות בנכסי לקוחותיו של הבנק; עובד שהוסמך כאמור

 יהיו לו כל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה

, והוראות אותה פקודה 5 ת) עדו  על פי פקודת הפרוצידורה הפלילית (

 יחולו על חקירה כאמור, בשינויים המחוייבים.״

 5. בסעיף 6 לפקודה, אחרי סעיף קטן(2) יבוא: תיקון סעיף 6

 ״(3) אחד מחברי הועדה יהיה שר האוצר או מי שהוא ימנה לכך.

 (4) הועדה רשאית למנות מבין חבריה ועדות משנה של אחד או

 יותר, לקבוע את תפקידן ולאצול להן מסמכויותיה! חבר הועדה על פי

 סעיף קטן (3) יהיה, בתוקף מינויו, חבר בכל ועדת משנה שתמונה לפי

 סעיף קטן זהי.

 (5) דיוניה של הועדה או כל ועדת משנה שלה הם סודיים, ולא

 יגלה אדם אותם או כל ידיעה מהם, אלא באישור הנגיד.״

 .6, במקום סעיף 8 לפקודה יבוא: החלפת סעיף 8

 ״הודעה לבנק 8. היה המפקח סבור, שבנק פלוני עשה בעסקיו בדרך העלולה לפגוע

ם ביכלתו לקיים התחייבויותיו או בניהולם הסדיר של עסקיו, ישלח לבנק י מ ג ל פ  ע

 הודעה בכתב ובה יפרט את הפגמים, ידרוש תיקונם או מניעת פגיעתם,

 תוך תקופה שיפרש בהודעה, ויתן הזדמנות להגיש תוך אותה תקופה, או

 תוך תקופה קצרה מזו שיפרש בהודעה, הערותיו והשגותיו לגבי הפגמים

 או הדרישות לתיקונם.״

 7, אחרי סעיף 8 לפקודה יבוא: הוספת סעיפים
 8א — 8יא

 ״אמצעים 8א. (1) היה המפקח סבור, שבנק לא תיקן. את הפגמים או לא מנע

ה את פגיעתם, או שיש צורך לנקוט אמצעים כדי למנוע שבנק לא יוכל ע י ג ח פ ע י נ ! ג  ל

 לקיים התחייבויותיו או יפגע בלקוחותיו או בבעלי זכויות בו, רשאי הוא,

 לאחר התייעצות בועדה -

 3 חוקי א״י, כרך אי, פרק ל״ד, עמי 439.
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 (א) להורות לבנק שיימנע מסוגי פעולות שפורשו באותה

 הוראה, למעט קיום התחייבות שניתנה כדין לפני מתן ההוראה;

 (ב) לאסור על חלוקת דיבידנד או רווחים לבעלי מניותיו

 של הבנק ועל מתן הטבות לחברי הדירקטוריון, למנהלים

 ולבעלי זכות חתימה של הבנק:

 (ג) להתלות או להגביל סמכותו של חבר דירקטוריון,

 מנהל או בעל זכות חתימה.

 (2) הוראה לפי סעיף זה לא תפורסם ברשומות, אולם הבנק חייב

 למכור תכנה לרשם ההברות, תוך שלושה ימים מיום הינתנה, אם יש בה

 כדי לשנות הודעות קודמות שנמסרו לרשם, ואם לא עשה כן הבנק,

 יעשה זאת המפקח.

 סמכויות לשמירת 8ב. (1) היה הנגיד סבור, כי בנק פלוני אינו יכול לקיים התחייבו־

ק יותיו, או שאין בידיו להשיב נכס שהופקד אצלו מפני שניהל את עסקיו נ * כ י מ ח ר ב י צ  י

 בדרך הסוטה מנוהל בנקאי תקין, או שחברי דירקטוריון שלו או מנהלי

 עסקיו נהגו בדרך העלולה לפגוע בניהול העסקים הרגיל של בנק,

 רשאי הנגיד, לאחר שנתן לבנק הזדמנות נאותה לפי הנסיבות להשמיע

 או להגיש טענותיו, ולאחר התייעצות כועדה, ליתן לבנק כל הוראה

 מהוראות סעיף 8א(1) ורשאי הוא, באישור הממשלה, ליתן צו בדבר -

 גא) השעיית חבר הדירקטוריון, מנהל עסקים או בעל זכות

 חתימה של הבנק;

 (ב) מינוי מנהל מורשה לנהל את הבנק או לפקח על הנהלתו

 וכדבר קביעת תפקידי הניהול או הפיקוח: מינוי כאמור יכול

 להינתן גם לעובד המדינה או לעובד בנק ישראל;

 (ג) מינוי בני אדם להיות ועדת ההנהלה של הבנק;

 גד) מינוי רואה חשבון, כמשמעותו בחוק רואי חשבון,

, להיות רואה החשבון של הבנק במקום רואה  תשטי׳ו-1955 3

די האסיפה הכללית. י ־  החשבון שנתמנה על

 (2) היה הנגיד סבור שנסיבות הענין וטובת הציבור מחייבות מתן

 צו כאמור ללא דיחוי, רשאי הוא ליתן את הצו בלי התייעצות בועדה

 ובלי שנתן הזדמנות לבנק להשמיע טענותיו.

 (3) חבר דירקטוריון או מנהל או בעל זכות התימה של הבנק לא

 יהיו זכאים למשכורת בתקופת השעייתם על פי סעיף קטן (1) (א), או

־ על השעייתם זו.  לכל פיצו

נג) ־  (4) הוראה אד צו לפי סעיף זה, למעט צו לפי פסקאות (ב) ו

, לא יפורסמו ברשומות, אולם הבנק חייב למסור את תכנם (  לסעיף קטן(נ

 לרשם החברות, או לרשם האגודות השיתופיות, לפי הענין, תוך שלושה

 ־מים מיום שניתנו, אם יש בהם כדי לשנות הוראות קודמות שנמסרו

 לרשם, ואם לא עשה כן הבנק, יעשה זאת המפקח.

 6 ם״ח תשט־׳ו, עמ׳ 26.
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 8ג. (1) בנק שעבר על הוראה מהוראות שנתן המפקח לפי סעיף 8א(1),

 או שעבר על הוראה מהוראות שנתן הנגיד לפי הסעיף הקטן האמור

י סמכותו לפי סעיף 8בג1), וכן מי ששימש כחבר דירקטוריון, פ ־ ל  ע

 מנהל או בעל זכות חתימה בניגוד להוראה שניתנה לו לפי סעיף

 8א(1) (ג), דינו — קנס 100,000 לירות.

 (2) בעל זכות חתימה של הבנק שהשתתף בפועל בביצוע עבירה

 שסעיף קטן(1) דן בה, וכן כל מי שהיה בשעה שבוצעה אותה עבירה חבר

 דירקטוריון פעיל, מנהל, מזכיר, נאמן, בא־כוח או חשב ראשי או יחיד

 של הבנק, דינו - מאסר שלוש שנים או קנם 50,000 לירות, אם לא

 הוכיח שתי אלה:

 (א) העבירה נעברה שלא בידיעתו;

 (ב) הוא נקט כל האמצעים הנאותים לשמירתן של ההוראות

 שניתנו.

 8ד. (1) מנהל מורשה ינהל את הבנק או יפקח עליו לפי הוראות

 שיקבל מאת הנגיד, או מאת המפקח, אם הסמיך אותו לכך הנגיד ובמידה

 שהסמיך, ימלא את תפקידו של יושב ראש הדירקטוריון ושל כל מנהל

 ויהיו בידיו כל סמכויותיהם; וכל בעל תפקיד בבנק חייב למלא אחר

 הוראותיו.

 (2) הנגיד רשאי להתיר למנהל מורשה לאצול מסמכויותיו לפי

. (1)  סעיף קטן

 (3) הבנק ישלם למנהל המורשה, לרואי החשבון ולחברי ועדת

 ההנהלה משכורת כפי שיקבע הנגיד.

, בנוסף לסמכותו לפי סעיף 44 לחוק בנק ישראל,  (4) הנגיד רשאי

די המנהל המורשה, י ־  תשי״ד—1954, לתת הלוואות לבנק המתנהל על

 בתנאים שיקבע, והמנהל המורשה יהיה מוסמך למלא אחר התנאים שקבע

 הנגיד.

 8ה. (1) לחברי ועדת ההנהלה של הבנק שנתמנו לפי סעיף 8ב(1)(ג)

 יהיו כל הסמכויות שהוענקו והתפקידים שהוטלו על הדירקטוריון ועל

 חבריו בתזכיר ההתאגדות של הבנק ובתקנותיו, אם לא הורה הנגיד הוראה

 אחרת, וכל עוד הם ממלאים את תפקידם לא ימלאו חברי הדירקטוריון

 את תפקידיהם ולא ישתמשו בסמכויותיהם, אלא אם התיר זאת הנגיד

 ובמידה שהתיר.

 (2) לועדת ההנהלה תהיה הסמכות לאשר את מאזן הבנק כאילו

 היתה אסיפה כללית, ולמנות לבנק רואה חשבון אם לא מינה אותו הנגיד.

 8ו. (1) ניתן צו לפי סעיף 8ב, יהיו כל מנהל, חבר דירקטוריון

 או בעל זכות חתימה של הבנק, בין שניתן לגביו צו השעיה ובין

 אם לאו, וכל אדם אחר המועסק בבנק חייבים, לפי דרישת הנגיד או

 המנהל המורשה או מי שהם הסמיכו לכך, למסור להם או לשליחיהם את

 הידיעות, הפנקסים, התעודות או כל מסמך אחר שלדעת הדורש יש בהם

 כדי להבטיח או להקל את ביצועו של צו לפי סעיף 8ב.

 עבירה על הוראות
 סעיפים 8א ו־8ב

 סמכויות
 מנהל מורשה

 סמכויות
 ועדת ההנהלה

 מתן ידיעות
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 (2) אדם שלא מילא אחר דרישה שניתנה לו לפי סעיף קטן (1),

 דינו - מאסר שנתיים או קנס 10,000 לירות.

 הפםקת מילוי 8ז. (1) המנהל המורשה רשאי, באישור הנגיד, להורות כי תוך תקופה

גג) לא  התחייבויות שלא תעלה על עשרה ימים מיום מתן צו לפי סעיף 8ב(1) (ב) ו־
 יקיים הבנק כל התחייבות, שמועד קיומה חל באותה תקופה או קודם לכן.

 (2) הנגיד רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (1)

 בעשרה ימים נוספים, אפ מסר הודעה לפי סעיף 8יא על כוונתו לבטל את

 רשיונו של הבנק, ועדיין לא חלפה התקופה שבה רשאים מנהליו להגיש

 טענותיהם, או לא ניתן צו לפירוק הבנק או לכיבוס נכסיו.

 (3) המנהל המורשה יביא לידיעת הציבור כל הוראה שנתן לפי

) סמוך ככל האפשר לאחר נתינתה.  סעיף קטן ע

 (^ הבנק, המנהל המורשה או הנגיד לא ישאו בכל אחריות בשל

.  מתן הוראה או בשל אי מילוי התחייבות לפי סעיף קטן(1)

 םמכלת לערוב 8ח. 0) רשאי הנגיד, באישור הממשלה, להודיע ברשומות כי בנק

 ישראל, או בנק אחר שהסכים לכך ושהנגיד הסמיכו לכך, יהיה ערב

 להתחייבויותיו של בנק שניתן עליו צו לפי סעיף 8ב, כולן או מקצתן,

 אם ראה שטובת הציבור מחייבת לעשות כן.

 (2) ערבות לפי סעיף קטן (1) יכולה שתהיה לזמן מוגבל או לזמן

 בלתי מוגבל, מותנית אד בלתי מותנית, הכל כפי שיפורש בהודעה.

 0:) משפורסמה הודעה כאמור תהיה הערבות בת־תוקף לפי האמור

 בהודעה אף אם הנערב לא הסכים למתן הערבות, והבנק הערב יהיה רשאי

 בכל עת להיפרע מהבנק הנערב כל סכום ששילם מכוח הערבות.

 (4־) ניתנה ערבות כאמור יהיו כל נכסי הבנק הנערב וזכויותיו

 משועבדים לבנק הערב כאילו שועבדו שעבוד צף, כמשמעותו בסעיף

 123 (1) לפקודת החברות, בכפוף לבל שעבוד שניתן קודם לכן, ואין

 בשעבוד לערב כדי למבוע מהבנק הנערב לשעבד נכסיו לאחר מכן.

 (5) הבנק הנערב יהיה מוסמך, על אף כל תנאי סותר,

 להתחייב בקשר לערבות שניתנה על פי סעיף קטן(1), והתחייבות כאמור

 תהא כת־תוקף כלפי כל אדם אחר.

 (6) ראה הנגיד לבטל את הערבות שניתנה לפי סעיף קטן (1)

 יודיע ברשומות על כך ועל מועד הביטול, שלא יפחת משבעה ימים מיום

 פרסום ההודעה, ומאותו מועד ואילך לא יוכל אדם להיפרע מן הערב;

 אולם מי שזכאי למילוי התחייבותו של הבנק הנערב במועד מאוחר ממועד

 הביטול, ואותה התחייבות היתה קיימת בעת שהערבות היתה בתקפה,

 יהיה זכאי להיפרע מן הערב עד תום שבעה ימים מהיום שנקבע למילוי

.(4)  אותה התחייבות, ואם שילם הערב יחולו סעיפים קטנים (3) ו־

 (7< הנגיד לא יבטל ערבות שנתן בנק אחר אלא בהסכמתו של

 הבנק הערב.
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ק 8ט. 0) תוך תקופה של ארבעה עשר יום מיום מתן הצר לפי סעיף י י י ה ת ל ב ג  ה

ג) לא יתן בית משפט צו לפירוק, או לכינוס נכסים, של ) ־ ם 8ב(1)(ב) ו י נ כ ס נ נ ו י כ ד נ י מ  י

 הבנק שעליו ניתן הצו, ולא יקבל הבנק או כל אסיפה של בעלי מניותיו

 אר בעלי זכריות אחרים בו החלטה על פירוקו מרצון, ולא יתמנה עליו

 כונס נכסים בין מטעם בעלי איגרות חוב רבין מטעם כל אדם אחר, ולא

 יוטל עיקול על נכסיו או על זכויות שיש לו בידי אדם אחר, ולא יתחילו

 ולא ימשיכו נגדו בכל הליכי הוצאה לפועל אחרים. אלא על פי בקשה

 שתוגש מטעם היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו בכתב.

 (2) ניתנה ערבות לפי סעיף 8ח לא יתן בית המשפט, תוך שנה

 מיום נתינתה או כל עוד הערבות בתקפה, הבל לפי התאריך המוקדם יותר,

 צו לפירוק או לקבלת נכסים של הבנק לפי בקשה של אחד מבעלי מניותיו,

ת ח ח  •! ולא יקבל הבנק או כל אסיפה של בעלי מניותיו או בעלי זכויות א

 בו החלטה על פירוקו מרצון.

ל הבנק או בעל־  סייג להחלטות 8י־ לא יהיה תוקף להחלטה של אסיפת בעלייהמניות ש
 אסיפת בעלי מניות

 זכויות אחרות בו שאינה מתיישבת עם האמור בסעיפים 8א עד 8ז, או עם

 פעולה שנעשתה או הוראה שניתנה על פיהם.

ה בנק 8יא. (1) היה הנגיד סבור, לאחר שתמו עשרה ימים מיום מתן צו לפי י מ  ביטול י

 סעיף 8ב או תוך שנה לאחר מכן, כי הבנק שניתן עליו צו כאמור לא יוכל

 לקיים את התחייבויותיו או לנהל את עסקיו באופן תקין, רשאי הוא,

 בצו ולאחד התייעצות בועדה, לשלול את רשיונו של הבנק ויפרש בצו

 את יום תחילתו.

 (2) לפני שיתייעץ בועדה ישלח הנגיד אל מי שהיו חברי הדירק

 טוריון של הבנק ומנהליו ערב מתן צו לפי סעיף 8ב הודעה על כוונתו

 ליתן את הצו ואת נימוקיו ויתן להם הזדמנות נאותה לפי הנסיבות להשמיע

 טענותיהם והשגותיהם.

 (3) דין צו לפי סעיף קטן(1) כדין איסור לפי סעיף 4.

 (4) צו לשלול רשיונו של בנק אין בכוחו לפגוע במינוי מנהל

 מורשה לפי סעיף 8ב.״

 8. בסעיף 11(1) לפקודה, אחרי פסקה (ב) יבוא: תיקון סעיף 11

 ״(ג) שהיה חבר דירקטוריון, מנהל או בעל זכות חתימה של

 בנק שניתן עליו צו לפי סעיף 8ב ושהושעה או שהותלתה

 סמכותו בצו כאמור, או שהיה קשור במישרין או בעקיפין

 בהנהלתו של בנק כזה, כל עוד הצו כאמור בתקפו.״

 9, אחרי סעיף 14א לפקודה יבוא: הוספת סעיפים
 14ב־-14ד

 ׳׳׳עבירות לגבי 14ב. בנק שעבר על הוראות פקודת החברות בקשר לחובת ניהול ספרים

ס 100,000 לירות, וכל בעל זכות חתימה נ ק - ו נ י די חברה, ד י ־ פ ופנקסים על י ד פ ס ם ב י מ י ש י  י

 שהשתתף בפועל בביצוע העבירה וכל מי שהיה חבר דירקטוריון, מנהל,
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 מזכיר, חשב ראשי או יחיד של הבנק, דינו - מאסר שנתיים או קנס

 25,000 לירות, אם לא הוכיח אחד משני אלה:

 (א) העבירה נעברה שלא בידיעתו ותפקידו לא חייבו לדעת על

 המעשה:

 (ב) הוא נקט בכל האמצעים הנאותים לשמירתן של ההוראות

 האמורות.״

 אחריות בנק לגבי 114. (1) לענין סעיף זה -
 תיווך ומכירת

ר ״שטר״ - שטר חליפין או שטר חוב כמשמעותם בפקודת השטרות; ט  ש

כת של הבנק במשמעות סעיף 107 לפקודת החברות,  ״חברה־בת״ - חברה־

 למעט חברה־בת שהינה מוסד בנקאי.

 (2) בנק המתווך שטר בין מוכר לבין קונה, או מוכר שטר שהוא

 אוחז בו, יהיה אחראי כלפי קונה השטר לפרעונו עד תום 12 חודש מתאריך ן

 פרעון השטר, זולת אם הקונה םיחר את השטר לאדם שרואים אותו על *

 פי הדין כאוחז כשורה.

 (3) פרע בנק שטר לפי הוראות סעיף קטן(2), הרי אם —

 (א) היה הבנק אחראי לפרעון בשל תיווך בשטר בין המוכר

 לכין הקונה — זכאי הוא לחזור על המוכר ועל כל הצדדים

 החבים על פי השטר כלפי המוכר ולהיפרע מהם את סכום

 השטר בתוספת ריבית בשיעור המלא לפי חוק פסיקת ריבית,

;  תשכ״א-71961

 (ב) היה הבנק אחראי לפרעון בשל מכירת השטר שאחז

 בו - יהיו לו כל הזכויות שהיו לו נגד כל הצדדים על פי

 השטר לפני שמכר אותו.

 (4) בתביעה נגד בנק על פי סעיף קטן(2), יהיה בנק מנוע מלטעון

 שלא תיווך או לא מכר את השטר אם יוכיח אחת מאלה:

 (א) הקונה מסר לבנק או לחברה־בת את הכספים ששימשו

 לקניית השטר לשם ביצוע הקניה או לשם השקעה אחרת על

 ידי המקבל;

 (ב) הקונה מסר את הכספים כאמור בפסקה (א) במשרדי

 הבנק לפקיד הבנק או לאדם אחר בנסיבות שבהן אפשר היה

 להניח כי הוא פועל כפקיד הבנק בתחום תפקידו בבנק.

 (5) הוראות סעיף קטן(4) לא יחולו אם הכסף נמסר מחוץ לישראל

 לחברה־בת המנהלת את עסקיה בחוץ לארץ, והכסף נמסר לשם קניית

 שטר שמקום פרעונו אינו בישראל.

 (6) הוראות סעיף זה לא יחולו על שטר המדינה, הסוכנות היהו

 דית, רשות מקומית או כל גוף אחר אשר הנגיד קכע כצו לעבין סעיף זה.

 (7) סעיף זה יחול על אף כל הסכם הקובע הוראה אחרת, זולת אם

 ההסכם נעשה בכתב וקונה השטר הוא בנק או מוסד כספי או קונה אחר

 אשר לגביו נתן המפקח אישור כללי או מיוחד לכך.

 ד ס״וז תשכ״א, עמ׳ 192.
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ת 14ד. (1) בלי רשותו של הנגיד מראש לא ירכוש בנק בשביל עצמו, ש כי  סייג לי

י בין במישרין ובין בעקיפין, למעלה מרבע מהון מניות או מזכויות אחדות ח ק א נ ב ת ב י י ו כ  ז

 בתאגיד שהוא בנק, או שיש לו, במישרין או בעקיפין, זכויות העולות

 על רבע מהון מניות או מזכויות אחרות בבנק אחר, ולא ירכוש בנק

 בשביל עצמו, בין במישרין ובין בעקיפין, זכויות אחרות המקנות לו כוח

 למנות למעלה מרבע ממנהלי בנק אחר, או להצביע באסיפה כללית של

 בנק אחר בשיעור קולות העולה על רבע מכלל הקולות באותה אסיפה, או

 להשתתף בהונו בעת פירוקו בשיעור העולה על רבע ההון.

 (2) רכש בנק מניות או זכויות אחרות בשיעור העולה על הקבוע

 א ר , יודיע על כך לנגיד תוך שבעה ימים מיום שרכש ל (1)  בסעיף קטן

 שונה זכות כאמור.

ו - קנם נ  (3) לא מסר בנק הודעה כאמור בסעיף קטן (2), די

 100,000 לירות, וכל מי שהיה אותה שעה חבר דירקטוריון פעיל, מנהל או

 בעל זכית חתימה, דינו - קנס 50,000 לירות אם לא הוכיח שתי אלה:

 (1) העבירה נעברה שלא בידיעתו;

 (2) הוא נקט בכל האמצעים הנאותים לשמירתן של הוראות

 סעיף זה.

 (4) נמסרה הודעה כאמור בסעיף קטן (2) או אף אס לא נמסרה

 הודעה ונודע לנגיד כי בנק רכש, ללא אישור הנגיד מראש, מניות או

 זכויות אחרות בשיעור העולה על הקבוע בסעיף קטן (1), רשאי הנגיד

 לפי שיקול דעתו המוחלט להורות לבנק למכור תוך תקופה שקבע את מה

 שרכש כאמור, ואם לא מכר תוך המועד האמור, יהיה הנגיד רשאי למכרן

 ויראו אותו, לענין זה, כאילו קמו לו המניות או הזכויות האחרות לקבין

 כשהן נקיות מכל שעבוד או עכבון, והוא יעביר לבנק את התמורה שקיבל

 בניכוי הוצאותיו בקשר למכירה.

 (5) כל עוד לא נמכרו המניות או הזכויות האחרות לא יפעיל

־ י  הבנק כל זכות או כוח הנובעים מהם, למעט הזכות לקבל רווחים מדיבי

״ . ו  ת

 10. אחרי סעיף 15 לפקודה יבוא: הוספת סעיפים
ד 1 5 - א 1 ה זך׳ 5 ך ן ק י פ פ ך ל ך ל ר ס מ נ ך ש מ ס ו מ ה א ע י ך ם י ך א ^ א ״ ל ) > א 1  ״סודיות 5

 אלא אם ראה הנגיד צורך בכך לשם תביעה פלילית או לביצוע פקודה זו
 או חוק בנק ישראל, תשי״ד-1954, ובידיעה או מסמך שנתקבלו מבנק -

 אלא בהסכמת הבנק.

 (2) העובר על סעיף זה או על הוראת סעיף 6(5), דינו - מאסר

 שנה או קנס 1,000 לירות.

 (3) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכות דשם החברות

 או רשם האגודות השיתופיות למסור לעיון הציבור ידיעות שנמסרו להם׳

 לפי סעיפים 8א(2) או 8ב(4).

 עדיפות הוראות 15ב. הוראה שבסעיפים 8א עד 8יא או שניתנה על פיהם עדיפה על כל

 מםויימות הוראה של חוק אחר, אך אין בכך כדי לגרוע מתקפה של כל עיסקה

 שנעשתה עם אדם אלא אם ידע על ההוראה או היה חייב לדעת עליה.
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ד 8יא לגבי מוסד בנקאי שהוא ל פי סעיפי• 8א ע  תחולת היי־איח על 15ג. ניתנה הוראה ע

 אגודות שיתופיות אגודה שיתופית רשומה, יחולו הוראות הסעיפים האמורים בשינויים

 המחוייבים על פי הענין.

ע 15ד. שד האוצר ממונה על ביצוע פקודה זו.״ ו צ י  ב

 11, כל מקום בפקודה — למעט סעיפים 2ב, 8ב ו־8ח - שמדובר בו בממשלה, בין כמפורש

, ייקרא כאילו מדובר 8  ובין מכוח סעיף 14 (א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח-1948

 בו בנגיד במקום בממשלה.

 12, (א) סעיף 69 לחוק בנק ישראל, תש־״ד-1954, והכיפה בסעיף 70 לחוק האמור המת

 חילה במלים ״ואם העבירה״ — בטלים.

 (ב) כל צו שניתן לפי הסיפה לסעיף 70 לחוק בנק ישראל, תשי״ד-1954, יעמוד

 בתקפו כאילו ניתן לפי סעיף 2א לפקודה.

א תחול, אלא לגבי  13, כדי להסיר ספק נאמר בזה כי אחריות לפי סעיף 14ג לפקודה ל

י בנק לאחר תחילתו של חוק זה. ד י ־ ל  שטר שנמכר או שתווך ע

 העברת סמכויות

 ביטול הוראות
 בחול! בנק ישראל

 החילה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מטרת הצעת החוק היא לתקן את פקודת הבנקאות, 1941, בשלושה נושאים עיקריים:

 א. חיזוק ידי המפקח על הבנקים ומתן כלי כפיה בידיו:

 ב. יצירת אמצעים חוקיים שבהם יוכל נגיד בנק ישראל למנוע התמוטטות של בנק
 וליטול את הפיקוח עליו:

 הטלת הגבלות חוקיות על בנקים לגבי עיסקאות שיש בהן כדי לפגוע ביציבותם־

 אגב כך נכללו בהצעה הוראות מספר הבאות לשלב את יחידת הפיקוח על הבנקים

 בתוך מערכת בנק ישראל ולהתאים את החוק למציאות הקיימת למעשה מאז הוקם בנק

 ישראל בשנת 1954.

 ההצעה הוכנה בעיקרה, עוד לפני התמוטטותם של בנקים בחורף שנת תשכ״ז, אך

 מאורעות אלה הדגישו במשנה תוקף את הצורך בתיקון החוק, והנםיון שהצטבר בעקכותם

 סייע בבחירת האמצעים הנאותים במצבים כגון אלה.

 ואלה עיקרי התיקונים המוצעים:

 1. סעיף 5 לפקודה הקיימת דן במינוי המפקח על הבנקים וסמכויותיו והוא קובע לאמור:

 מינוי מפקח על 5. (1) הממשלה רשאית למנוח פקיד מפקידי ממשלת ישראל לשמש מפקח על הבנקים,
 הבנקים וסמכויותיו ובידי הפקיד הזה יהיו הפיקוח הכללי והביקורת על הבהלת עסקי בבק בישראל, וחהא הסמכות

 לדרוש שיראו לו פנקסי•, חשבונות ומסמכים של כל בנק.

 (2) כל פקיד בנק או סוכנו המסרב להראות כל פנקס, חשבון או מסמך שנדרש כחוק
 להראותו על פי סעיף זה יהא צפוי לקנס לא יותר מחמישים לירות על כל עבירה ועבירה.

י סעיף 69 פ ־ ל  סמכות הממשלה לפי סעיף הנזכר הועברה לידי נגיד בנק ישראל ע

 לחוק בנק ישראל, תשי״ד-1954.

ר תש׳׳ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1 י  8 ע
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 הפקודה אינה אומרת דבר על אופן עריכת הפיקוח או על סמכויות החקירה של

 המפקח ועובדיו, ואין היא מורה מה יעשה המפקח אם ממצאי הביקורת מגלים פגמים בדרך

 ניהולו של המוסד המבוקר. מוצע עתה —

 (1) להעניק לעובדי המפקח על הבנקים סמכות לדרוש מהבנק לא רק מסמכים

 אלא גם ידיעות (סעיף 4(א)<;

ר המשפטים להעניק לעובדי המפקח על הבנקים סמכות לעריכת  (2) להסמיך את ש

 חקירות בענינים הקשורים בפיקוח (סעיף 4(ב));

 (3) אם נתגלה למפקח, אגב ביקורת בנק פלוני, כי ניהול עסקיו נעשה בדרך שיש

 בה לפגוע ביכולתו לקיים את התחייבויותיו או לנהל את עסקיו באופן סדיר, חובה עליו

 לשלוח הודעה על ממצאי הביקורת ועל הפגמים שנתגלו ולדרוש את תיקונם, ובלבד שיתן

 לבנק הזדמנות להשמיע טענותיו בקשר לדרישות המפקח (סעיף 6).

 2. למעשה נהג המפקח על הבנקים בדרך המוצעת לעיל, אולם הפקודה לא קבעה סנקציה

 של ממש למקרה שהבנק לא מילא אחר דרישות המפקח או לא נקט בצעדים הדרושים כדי

 לשפר את סדרי ניהולו או להבטיח את יציבותו. הסנקציה היחידה הקבועה בפקודה היא

 זו שבסעיף 8, אשך זו לשונה:

 סמכויותיה 8. (1) יכולה הממשלה, לאחר הימלכה בדעת הועדה המייעצת ובדעת המפקח על הבנקים,
 המיוחדות ואם סבורה כי טובת הציבור מחייבת לעשות כן, לצוות על בל בנק:

 של הממשלה (א) למחוק מחוך השם שבו הוא מנהל עסקים, בתוך עשרים ושמונה יום מתאריך
 אותו צו, אח המלה ׳׳בנקי׳ או כל מלה הגזורה הימנה או כל מלה או מלים אחרות

 המהוות חלק משמה;

 (ב) שלא לקבל מאת הציבור כסף שאפשר להוציאו חזרה על־ידי שיק או פקודה;
 בתנאי שלפני מתן צו כזה תיתן הממשלה לאותו בנק הודעה בכתב על רצונה לעשות בן ותיתן לו

 אפשרות להגיש לה כתב־טענות בעינו.

 (2) כל בנק שלא מילא אחרי צו שניתן על־פי סעיף זה, יהא צפוי לקנס לא יותר מעשר
 לירות בעד כל יום שבו הוא ממשיך בעבירה.

 סנקציות אלה אינן בנות־פעל במידה הדרושה, כידון שהן קיצוניות מדי.

 עתה מוצע שאם בנק לא מילא אחר דרישות המפקח לתקן פגמים שנתגלו במהלך

 עסקיו, ואם אי תיקון הפגמים עלול לפגוע ביציבותו של הבנק באופן שלא יוכל לקיים את

 התחייבויותיו או יפגע בלקוחותיו או בבעלי זכויות בו, יהיה המפקח מוסמך, לאחר התייעצות

 בועדה המייעצת בעניניט הנוגעים לעסקי בנקאות, לנקוט בצעדים אלה:

 (1) להורות לבנק שלא לבצע בעתיד עיסקאות מסוגים מםויימיס שאותם יקבע,

 אלא שאין הוא מוסמך לתת הודאות שכתוצאה מהן לא ימלא הבנק אחר התחייבות שנתן

 בעבר!

 (2) לאסור חלוקת רווחים מכל מין וסוג;

 (3) להתלות או להגביל סמכותם של מנהלים.

 מוצע, שהוראה מסוג זה, אף על פי שהיא אולי תקנה בת פועל תחיקתי, לא תפורסם

 ברשומות, כי פרסום כזה ישים לאל כל נסיון להבריא.את מצבו של הבנק. אך אם בעקבות

 ההוראה יש להכניס שינוי ברישומים הפתוחים לעיון הציבור במשרדי רשם החברות, חייב הבנק

 לבצעם מיד ולהודיע על כך לרשם. אי מילוי ההוראות גורר עונש (סעיף 8א) המוצע.

 3. מוצע להעניק סמכות זהה לסמכותו של המפקח גם לנגיד בנק ישראל (הדישה שבסעיף

 8ב(2) המוצע, אלא שהמפקח על הבנקים רשאי להפעיל סמכותו רק לאחר משלוח דרישה
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 בכתב לבנק לתיקון הפגמים ושמיעת הבנק, ואילו הנגיד רשאי להפעיל סמכותו גם ללא דרישת

 תיקונים, ובלבד שנתן לבנק להשמיע את טענותיו, ובמקרה חמור אפילו בלי התייעצות

 בועדה המייעצת ובלי מתן הזדמנות להשמיע טענותיו (סעיף 8ב(2) המוצע).

 4. בפקודה אין הוראה המאפשרת סיוע לבנק שיציבותו בסכנה, בין מחמת מעשי מחדליו

 של הבנק ובין מחמת נסיבות אחרות. אין גם שום מכשיר משפטי בידי נגיד בנק ישראל

 לקבל ניהול של בנק שיציבותו בסכנה אם הנסיבות מחייבות זאת ובמיוחד אם מקור הסכנה

 הוא ניהול כושל.

 על כן מוצע עתה -

 (א) שאס נגיד בנק ישראל סבור שבנק פלוני אינו יבול לקיים את התחייבויותיו,

ערך) רות־ י י  או שבגלל ניהול עסקים בדרך בלתי סבירה אינו יכול להחזיר נכסים (כגון נ

 שהופקדו אצלו, יהא הנגיד מוסמך, בנוסף לסמכויות שביתנו בידיו להפסיק עשיית פעולות

 מםויימות או לחלק רווחים, אך באישור הממשלה, להשעות מנהלים של בנקים ולמנות

 מנהל מורשה (סעיף 8ב המוצע), אשר ינהל את הבנק בהתאם להוראות שיתן הנגיד (סעיף

 8ד המוצע), ואף למנות גופים אשר ימלאו את מקומם של הדירקטוריון והאסיפה הכללית

 ורואה החשבון (סעיף 8ה המוצע).

 סמכויות המנהל המורשה יהיו בסמכויות המנהל הכללי ויו״ר הדירקטוריון, והו״

 ימלא את תפקידיהם.

 המנהל המורשה יהיה מוסמך לקבל הלוואות מבנק ישראל כדי לאפשר לבנק להתגבר

י נגיד בנק ד י ־ ל  על הקשיים הזמניים שהוא עלול להיתקל בהם כתוצאה ממינוי הנהלה זו ע

 ישראל (סעיף 8ד המוצע).

 (ב) כל עובד של בנק שעליו נתמנה מנהל מורשה וחבר הנהלתו חייבים למסור כל

 ידיעה הדרושה כדי לאפשר למנהל המורשה וחברי ועדת ההנהלה למלא כראוי את תפקידם

 (סעיף 8ו המוצע).

י בגיד בנק ישראל, פתאום ובמהירות, מחייבת לעתים ד י ־  5. תפיסת ניהולו של בנק על

 מתן שהות למנהלים החדשים להכיר את עניני הבנק הנתפס ואת בעיותיו. לשם כך מוצע

 שהנגיד יהא רשאי להתיר למנהל המורשה להורות על שמיטת חובות ארעית של הבנק במשך

 עשרה ימים מיום התפיסה. בסמכות זו יוכל הנגיד להשתמש גם אם קיים חשש שציבור

 המפקידים יבוא, לדרוש את פקדונותיו מיד לאחר ההודעה על תפיסת הבנק, ובכך יגרום

 להתמוטטות ודאית של הבנק.

 תקופת שמיטת החובות ניתנת להארכה לעשרה ימים נוספים אם מתברר שהבנק לא

 יוכל לחדש את פעולותיו והוא עומד לפני פירוק (סעיף 8ז המוצע).

 6. כדי להחזיר אימון הציבור בבנק שהנהלתו נמסרה לידי אדם שמינה נגיד בנק ישראל,

 יהיה הנגיד מוסמך, באישור הממשלה, לערוב להתחייבויות של אותו בנק שהנגיד בקט

 בצעדים להבטיח את יציבותו. כנגד התחייבות זו משועבדים כל בכסי הבנק, אפילו לא

 חלה הערבות על כל ההתחייבויות של הבנק.

 ביטול ערבות כזו מותר רק לאחר מתן הודעה מתאימה לכל מי שהערבות ביתנה לו

י הערבות. פ ־ ל  וכדי לאפשר לו להיפרע ע

 החוק המוצע מאפשר לנגיד גם להסמיך בנק אחר לתת ערבות כמוצע (סעיף 8ח

 המוצע).
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 7. כל עוד נוקטים הממשלה ונגיד בנק ישראל אמצעים למנוע התמוטטותו של בנק, יש

 להבטיח שבעלי השליטה בבנק, שהם הם בדרך כלל אשר גרמו לערעור יציבותו, לא יוכלו

 לעשות מעשים שישימו לאל את האמצעים שנקטו הממשלה והנגיד.

 משום כך מוצע, שבמשך 14 יום מיום שננקטו האמצעים נגד הבנק, לא יוציא בית

 המשפט צו פירוק נגדו או צו כינוס נכסיו על פי דרישת שום אדם, ובמשך שנה לאחר מכן —

י בקשת היועץ המשפטי פ ־ ל  על פי דרישת בעלי זכויות בבנק. אולם ניתן להשיג צו כאמור ע

 . לממשלה, אשר יפעל דרך כלל אם המנהל המורשה או הנגיד יגיעו למסקנה שטובת הציבור

8י המוצעים). ־  מחייבת זאת (סעיפים 8ט ו

 8. יתר על כן, מוצע לקבוע, כי כל הוראה שניתנה כדי להבטיח יציבותו של בנק ואי

 פגיעה בציבור תהיה עדיפה על כל הוראה של חוק אחר; עם זאת, עיסקה שנעשתה בין בנק

 שניתנו לגביו צווים ובין אדם אחר תהיה בת תוקף, זולת אם ידע האדם או היה חייב לדעת

 שקיים צו לגבי הבנק (סעיף 15ב המוצע).

 9. כבר הוזכר לעיל שלפי הפקודה היה נגיד בנק ישראל רשאי לבטל רשיונו של בנק

י מחיקת המלה ד י ־ ל י מתן הוראה האוסרת עליו להמשיך לקבל פקדונות ואם ע ד י ־ ל  ) (אט ע

 ״בנק״ משמו) אם ראה שטובת הציבור מחייבת לעשות כן. עתה מוצע לשנות סמכות זו:

 (א) הנגיד יהיה מוסמך לשלול רשיון של בנק רק לאחר שחלפו עשרה ימים מיום

 שנתן הנגיד לגביו צו לפי סעיף 8ב המוצע שמטרתו שמירת יציבותו של הבנק(כגון הגבלת

, ורק אם הנגיד סבורישהבנק לא יוכל לקיים את  קבלת פקדונות, מינוי מנהל מורשה וכד)

 התחייבויותיו או לנהל את עסקיו באופן תקין.

 לפני הוצאת צו כזה על הנגיד לשמוע את הנהלת הבנק, ואם נתמנו לו מנהל מורשה
 וועדת הנהלה חדשה — את ההנהלה שפעלה לפני כן.

 (ב) בשלל מחברה רשיון לנהל עסקי בנק, חייבת היא להשמיט משמה גם את המלה

 ״בנק״ (סעיף 8יא המוצע).

 סעיף 4 לפקודה קובע:

 ״הגבלת השימוש 4. (1) אסור לכל אדם או לחבר אנשים, בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים, פרס
 בתואר ״בנק״ לחברה המורשה לעסוק בעסקי בנקאות בהתאם להוראות סעיף 3 של פקודה זו, להשתמש או
 להוסיף להשתמש, בלא הסכמת הממשלה, במלה -בנק״ או בבל מלה הגזורה הימנה בשפ שבו הם

 מנהלים עסקים,

 (2) בל אדם או חבר אגשים, בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים, שיעברו על הוראות
 סעיף זה יהיו צפויים לקנס לא יותר מעשר לירות לכל יום שבו הם ממשיכים בעבירה.״

 לפי סעיף זה העניק הנגיד לחברות־בת של בנקים את הרשות להשתמש במלה בנק

 כחלק משמן, וגם לבנקים למשכנתאות ולהשקעות שאינם עוסקים בעסקי בנק.

 סעיף 8 לפקודה העניק כאמור לנגיד בנק ישראל סמכות להורדת לחברה למחוק את

 המלה ״בנק״ משמה, בין שעסקה בעסקי בנק ובין שהיא בנק למשכנתאות או להשקעות,

 לפי הצעת חוק זו הסמכות לגבי בנקים למשכנתאות ולהשקעות, וכן לגבי חברות־בת

 של בנקים, מועברת לסעיף 4. מוצע, להסמיך את הנגיד להורות לכל אדם להשמיט משמו

 את המלה ״בנק״ וכל מלה אחרת שיש בה כדי ללמד שאותו אדם עוסק בעסקי בנק, זולת אם

 האדם הוא בעל רשיון של בנק (לגביו יינתן צו כזה אם יישלל רשיונו), או חברה־בת של

 אדם כזה, שמטרתה היא להיות חברת נאמנות לשירות לקוחות הבנק, או מוסד בנקאי

 (שאינו בנק) שניתן לו היתר לשימוש במלה ״בנק״ וכל עוד הוא רשאי לנהל עסקי בנק.

 הנגיד יהיה מוסמך לשלול מבנק לאשראי את הרשות להשתמש במלה ״בנק״ כחלק משמו,

 אם הוא עשה בעסקיו בדרך העלולה לפגוע ביכולתו לקיים את התחייבויותיו או בהנהלתם

 הסדירה של עסקיו.
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 הנגיד יהיה מוסמך לבצע את חילופי השמות, אם האדם אשר לו ביתנה ההוראה לא
 ביצע אותה תוך התקופה שקבע הנגיד (סעיף 3 לחוק המוצע).

 10. ואלה הצעות נוספות הבאות להבטיח יציבותם של בנקים ולמנוע מהציבור סיכונים

 בלתי צודקים בשעת פעולותיהם בבנק:

 (א) סעיף 106(1) לפקודת החברות אומר:

 ׳׳(1) כל חברה תנהל ספרי חשבון מדוייקים בנונע —

 (א) לכל סכומי הכסף שנתקבלו והוצאו על־ידי החברה ולכל הענינים שבקשר אתם
 נעשו ההוצאות ונתקבלו ההכנסות;

 (ב) לכל מקה וממכר של םחידוח על־יז־י החברה;

 ;ג) לכל הרכוש (אקטיב) וההתחייבויות (פסיב) של החברה.״

 העונש בעד אי מילוי אחרי הוראה זו הוא מאסר ששה חדשים או קנס 1,500 לירות.

 מוצע עתה להחמיר בענשם של בנקים אשר לא ימלאו אחרי הוראה זו, וכן להטיל

 אחריות פלילית גם על מנהלי הבנק ופקידיו הבכירים אשר יש לראותם כאחראים לאי

 ניהול החשבונות (סעיף 14ב המרצע).

 (ב) כל בנק וחברות הבת שלו יהיו אחראים לשטרות שתיווכו בהם. האחריות כאמור

 תחול גם אם כאופן פורמלי לא היה הבנק המתווך, ודי שיוכח שהכספים ורכישת השטר

 נמסרו לבנק או לחברה־הבת שלו למטרה זו, או שהכספים נמסרו במשרדי הבנק לפקיד

 של הבנק, ואפילו למי שאיננו פקיד הבנק אבל פעל בצורה הניתנת להניח כי הוא פועל

 כפקיד הבנק.

 עם זאת שמורות לבנק כל הזכויות לגבות ממוכר השטר או מכל בטוחה שלקח לעצמו

 בקשר לעיסקה.

 מוצע גם שלא לאפשר לבנק להשתחרר מהחובה המוטלת עליו לפי החוק, אלא בעסקה

 שעשה עם בנק או מוסד כספי אחר או עם קונה אחר שאישר אותו. המפקח, או אם העסקה

 היא בשטרות של המדינה, הסוכנות היהודית, רשות מקומית או גופים אחרים שקבע הנגיד

 (סעיף 14ג המוצע).

 (ג) בנק לא יהיה רשאי לרכוש למעלה מרבע הונו של בנק אחר או למעלה מרבע

 הזכויות שיש בו, אלא באישור הנגיד מראש.

 אם רכש הבנק בפעולות שונות זכויות כאמור בשיעור העולה על המותר, עליו למסור

 הודעה על כך לנגיד תוך שבעה ימים. אי מסירת הודעה כזו תגרור עונש.

 נמסרה הודעה, או נודע לנגיד על הרכישה בדרך אחרת, יחליט הנגיד אם מותר

 לבנק להחזיק בזכויות או למכרן. הורה הנגיד כי על הבנק למכרן, ולא מכר אותן תוך

 התקופה שקבע הנגיד, רשאי הנגיד למכרן (סעיף 14ד המוצע).

 11. הצעות אחרות מטרתן להשלים את שילוב יחידת המפקח על הבנקים בתוך בנק ישראל,

 ולשלב את ההוראות החוקיות בדבר פיקוח על הבנקים המצויות בחוק בנק ישראל בתוך

 פקודת הבנקאות.

 (א) סעיף 69 לחוק בנק ישראל, תשי״ד-1954, אומר:

 ׳הממשלה רשאית להעביר לנגיד כל סמבות מסמכויותיה לפי פקודת הבנקאות, 1941, ומשעשהה
 כך, יחולו הוראות הסעיפים שהסמכויות על פיהן הועברו יפי סעיף זה על כל מוסד בנקאי באילו

 היה בנק במשמעותו באותה פקודה״.

 הסיפה לסעיף 70 לחוק האמור קובעת כי הנגיד, באישור הממשלה, רשאי להורות

 שהוראות הפקודה שלגביהן הועברה לו סמכות הממשלה יחולו גם על מוסדות כספיים או

 על סוג ממדיים של מוסדות כספיים.
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 מוצע לשלב את ההוראות האמורות בפקודת הבנקאות גםעיפים 2א, 2ב המוצעים),

 ולשלב את הפיקוח על הבנקים כחלק אינטגרלי של בנק ישראל. לפי זה יש לקבוע במפורש

 שהנגיד ימנה את המפקח על הבנקים (סעיף 5(א) המוצע) ולקבוע בפקודה את הוראת סעיף

 69 לחוק בנק ישראל והחלטת הממשלה לפיה (סעיף 11 לחוק המוצע).

 (ב) מוצע שחובת הסודיות המוטלת על עובדי בנק ישראל לפי סעיף 65 לחוק בנק

 ישראל, תחול גם על ידיעות המתקבלות לפי פקודת הבנקאות ועל עובדי המפקח על הבנקים

 (סעיף 15א המוצע).

 נג) לענין הפקודה יש להגדיר מיהו נגיד בנק ישראל (סעיף 1 לחוק המוצע).

 (ד) בפקודה הקיימת הוגדרה המלה בנק לאמור:

 ״"״ק״ ־

 פירושו כל חברה המנהלת עסקי בנק או המשתמשת במלה ״בנק״ או בכל מלה הנגזרת
 הימנה כחלק מהשם אשר בו היא מנהלת את עסקיה, אולם המונח לא יכלול אגודה שיתופית

 רשומה.״

 ״מוסד בנקאי״ מוגדר בפקודה כך:

 ״׳׳מוסד בנקאי״ —

 חברה או אגודה שיתופית העוסקת בקבלת כספים בחשבון עובר ושב על מגת לשלם מהם לפי
 דרישה על־ידי שיק; או חברה המשתמשת כדין במלה ״בנק״, או בכל מלה הנגזרת ממנה,

 כחוק משמה.״

י סעיף 69 לחוק בנק ישראל, קבעה הממשלה, כי הוראות הפקודה החלות על פ ־ ל  ע

 בנק יחולו גם על מוסד בנקאי. לפי זה יהיו הוראות הפקודה שחלו מלכתחילה רק על חברות

 העוסקות בעסקי בנק, חלות גם על אגודות שיתופיות. ההוראות הקבועות בסעיפים המוצעים

 לענין נקיטת צועדים לשם שמירת יציבותו של בנק, מתייחסות גפ לגבי אגודות שיתופיות

 בשינויים הנובעים מעצם הענין (סעיף 15ג המוצע).

 (ה) ראוי לציין כי הסכמת הממשלה להחיל את הפקודה על מוסדות כספיים מאפשרת

י פ ־ ל  הרחבת תחולת הפיקוח אל מעבר לפיקוח שהוטל לפי סעיף 3א לפקודה, אף שהורחב ע

 סעיף 70 לחוק בנק ישראל החל על מוסדות המנהלים עסקי קבלת כספים בפקדון ומתן

 הלוואות כאחד.

 הסעיף אומר:

 הגבלה לניהול 3א (א) לא ינהל אדם עסק של קבלת כספים בפקדון ושל מתן הלוואות כאחד בלי רשיון
 עסקי פקדונות מאת הממשלה, אלא אם הוא מוסד בנקאי.

 ואשראי (ב) לא יינתן דשיון לפי סעיף קטן (א), אלא לחברה או לאגודה שיתופית במשמעותה
 בפקודת האגודות השיתופיות.

 (ג) ברשיון לפי סעיף קטן (א) יצויין המקום, שבו רשאי האדם לנהל את העסק, ולא
 יעסוק באותו עסק מחוץ למקום, אלא בהיתר מאת הממשלה; הממשלה רשאית להתנות את מתן
 ההיתר או את תקפו בתנאים, לרבות הגבלתו בזמן ובסוג עסקים מסויים בלבד; ובלבד שהתנאים
 קשורים קשר סביר לנסיבות שעל יסודן נתבקש ההיתר, להיקף עסקיו של המבקש, לסוג העסקים

 שהוא מבקש לעסוק בהם, או למקום העסקים שבהיתר או לסביבתו.

 (ד) הממשלה רשאית לבטל רשיון לפי סעיף זה, אם הביטול דרוש לפי דעתה לטובת
 הציבור, ובלבד שלפני ביטול הרשיון תינתן לבעליו הזדמנות להגיש טענותיו בכתב.

 (ה) הממשלה לא תחליט על מתן רשיון לפי סעיף קטן (א), על מחן היתר לפי סעיף
 קטן(ג) או על ביטול רשיון לפי סעיף קטן(ד), אלא לאחר התייעצות בועדת משנה של חמישה
 לכל היותר, שתמונה על ידי המועצה מתוך חבריה, ולא תבלול מנהל או עובד אחר של מוסד

 בנקאי.
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 (ו) הממשלה רשאית, בצו לפטור מהוראות סעיף זה, בולן או מקצתן, סוגי בבי אדם,
 שיפורשו בצו.

 (ז) העובר על הוראות סעיף קטן(א) או (ג), דיבו - מאסר שנתיים או קנה של 4,500
 לירות; נעברה עבירה על־ידי הבר בבי אדם, אשם בעבירה גם כל מי שבעת ביצוע העבירה
 היה חבר מינהלה פעיל או מנהל עסקים של אותו חבר, אם הוכח שהעבירה נעברה בידיעתו או

 שלא נקט באמצעים נאותים למניעתה.״

 על פי הוראות סעיף 70 לחוק בנק ישראל, אשר שולב עתה בפקודה, ניתן להטיל

 פיקוח גם על חברות או אגודות שיתופיות העוסקות בקבלת פקדונות או מתן הלוואות בלבד

 (סעיף 2ב המוצע).

 12. סעיף 6 לפקודה קובע:

 ״הקמת ועדה 6, (נ) יבולה הממשלה למנות ועדה מייעצת לייעץ אותה בעניבים הנוגעים לעסקי בנקאות.
 מייעצת ועדה זו תהא מורכבת מאותם האנשים ותתמנה לפי אותם התנאים אשד יישרו בעיני הממשלה

 והממשלה רשאית בבל עת שהיא להביא לידי גמר כל מינוי בזה.

 (2) יכולה הממשלה להתקין חקבות הקובעות את הפרוצידורה שיש לנהוג בה בבל אסיפה
 של הוועדה שחוקם בהתאם לסעיף זה.״

 מוצע עתה לאפשר לועדה, אשר הוטלו עליה תפקידים נוספים, לפעול גם במסגרת

 ועדת משנה. עוד מוצע לקבוע שדיוני הועדה וועדות המשנה שלה שידונו במצבם הכספי

 של בנקים בודדים, יהיה סודי. מוצע גם לשתף את נציג שר האוצר בועדות אלה (סעיף 5

 לחוק המוצע).

 13. סעיף 11 לפקודה קובע:

 ״אנשים שאינם 11. (1) מבלי לפגוע בכל דבר האמור בסעיף 73 מפקודת החברות, הרי כל אדם —
 ראויים להשתתף (א) שהיה מנהל בנק שפורק על־ידי בית משפט, או שהיה קשור במישרין או

 בהנהלת בנקים בעקיפין בהנהלתו של בנק בזה, או —

 (ב) שנידון על־ידי בית משפט לתקופת מאסר על עבירה שיש בה משום שחיתות
 מוסרית ולא קיבל הנינה מלאה בעד העבירה שעליה נדון —

 אסור לו, בלא הרשאה מפורשת מאח הממשלה, לכהן או להוסיף ולכהן כמנהל של כל בנק, או
 להיוח קשור בהנהלחו של כל בנק בזה, בין במישרין ובין בעקיפין.

 (2) כל העובר על הוראות סעיף זה יהא צפוי בצאתו חייב בדין למאסר לתקופה שלא
 יותר משתי ש:ים או לקנס של לא יותר מ־500 לירות או לשבי העונשים כאחד״.

 מוצע לכלול בין בני האדם הפסולים לכהן כמנהלי בנקים גם מנהלים שהושעו מתפ

י צו של הנגיד שניתן כדי למנוע התמוטטות של בנק. פסול כזה יהא בר פ ־ ל  קידם ע

 תוקף רק כל עוד הצו בתקפו. אם לאהר מכן פורק הבנק מוסיף הפסול להיות בתקפו

י החוק הקיים ואם שב הבנק לאיתנו שוב אין טעם לפסול (סעיף 8 לחוק המוצע). פ ־ ל  ע

 הצעות חוק 779, ט׳ בםיוז תיטכ״ח, 5.6.1968

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 48 אגורות


