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חוק בנק ישראל )תיקון מס' 7(, התשע"ט-2018*

בחוקבנקישראל,התש"ע-12010)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1רתיקוןסעיף1

אחריההגדרה"הוועדהלבדיקתמינויים"יבוא: )1(

""הוועדהליציבותפיננסית"-הוועדהליציבותפיננסיתשהוקמהלפי
סעיף57ב;";

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(

רשותשוקההוןביטוחוחיסכון;"; )1("

אחריההגדרה"רשותפיקוח"יבוא: )5(

""רשותשוקההוןביטוחוחיסכון"-כמשמעותהבחוקהפיקוחעלהביטוח;"ר

אחריסעיף57לחוקהעיקרייבוא:2רהוספתפרקי"א1

"פרק י"א1: הוועדה ליציבות פיננסית

בפרקזה-57ארהגדרות-פרקי"א1

"גורםמייצב"-כלאחדמאלה:

משרדהאוצר; )1(

בנקישראל; )2(

"סיכוןמערכתי"-סיכוןלפגםאולשיבושבמערכתהפיננסית,
כולהאוחלקה,שהתממשותועלולהלגרוםלהשפעות

שליליותמשמעותיותלמשק;

"רשותפיקוחפיננסית"-כלאחדמאלה:

המפקחעלהבנקים; )1(

רשותשוקההוןביטוחוחיסכון; )2(

המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים; )3(

התקבלבכנסתביוםי"חבכסלוהתשע"ט)26בנובמבר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1112,מיוםכ"זבטבתהתשע"ז)25בינואר2017(,עמ'800ר

ס"חהתש"ע,עמ'452;התשע"ח,עמ'664ר 1

ס"חהתשמ"א,עמ'208ר 2

ע"ר1941,תוס'1,עמ')ע(69,)א(85ר 3

ס"חהתשע"ו,עמ'1098ר 4
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הממונהבבנקעלפיקוחעלמערכותתשלומים; )4(

רשותניירותערךר )5(

הקמתהוועדה
ליציבותפיננסית

מוקמתבזההוועדהליציבותפיננסית,שחבריההם:57בר )א(

הנגיד; )1(

המשנהלנגיד; )2(

המנהלהכללישלמשרדהאוצר; )3(

החשבהכלליבמשרדהאוצר; )4(

המפקחעלהבנקים; )5(

הממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכוןכמשמעותו )6(
על כמפקח בתפקידו גם הביטוח, על הפיקוח בחוק

נותנישירותיםפיננסיים;

הממונהבבנקעלהפיקוחעלמערכותהתשלומים; )7(

יושבראשרשותניירותערךר )8(

יושבראשהוועדהליציבותפיננסיתיהיההנגיד;סגן )ב(
היושבראשיהיההמנהלהכללישלמשרדהאוצרר

ראשהמועצההלאומיתלכלכלההפועלתלפיהחלטת )ג(
ויוזמן הממשלהישמשכמשקיףבוועדהליציבותפיננסית

להשתתףבדיוניהר

החלטותהוועדהליציבותפיננסיתלאייפגעומחמת )ד(
פגם מחמת או בהן משקיף או חבר של מקומו שהתפנה

במינויואובהמשךכהונתור

תפקידיהוועדה
ליציבותפיננסית

הוועדהליציבותפיננסיתתפעלבמטרהלתמוךביציבותהשל57גר
המערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה,ולשםכך-

תקדםתיאוםושיתוףפעולהביןרשויותהפיקוח )1(
הפיננסיות,וכןבינןוביןהגורמיםהמייצבים,ביןהשאר

לצרכיםאלה:

של וניטור הערכה זיהוי, ניתוח, הגדרה, )א(
סיכוניםמערכתייםובכללזהקידוםביצועןשל

בדיקותבידירשויותהפיקוחהפיננסיות;

בחינה,פיתוחוהפעלהשלכליםושיטות )ב(
למניעהשלסיכוניםמערכתייםאוהפחתתם;

תתריעעלסיכוןמערכתיממשי,כאמורבסעיף57ו, )2(
ותמליץכאמורבאותוסעיףעלנקיטתאמצעיםלמניעה

אולהפחתהשלסיכוןכאמור;

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

באותהפסקה;

הממונהבבנקעלפיקוחעלמערכותתשלומים; )4(

רשותניירותערךר )5(

הקמתהוועדה
ליציבותפיננסית

מוקמתבזההוועדהליציבותפיננסית,שחבריההם:57בר )א(

הנגיד; )1(

המשנהלנגיד; )2(

המנהלהכללישלמשרדהאוצר; )3(

החשבהכלליבמשרדהאוצר; )4(

המפקחעלהבנקים; )5(

הממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכוןכמשמעותו )6(
על כמפקח בתפקידו גם הביטוח, על הפיקוח בחוק

נותנישירותיםפיננסיים;

הממונהבבנקעלהפיקוחעלמערכותהתשלומים; )7(

יושבראשרשותניירותערךר )8(

יושבראשהוועדהליציבותפיננסיתיהיההנגיד;סגן )ב(
היושבראשיהיההמנהלהכללישלמשרדהאוצרר

ראשהמועצההלאומיתלכלכלההפועלתלפיהחלטת )ג(
ויוזמן הממשלהישמשכמשקיףבוועדהליציבותפיננסית

להשתתףבדיוניהר

החלטותהוועדהליציבותפיננסיתלאייפגעומחמת )ד(
פגם מחמת או בהן משקיף או חבר של מקומו שהתפנה

במינויואובהמשךכהונתור

תפקידיהוועדה
ליציבותפיננסית

הוועדהליציבותפיננסיתתפעלבמטרהלתמוךביציבותהשל57גר
המערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה,ולשםכך-

תקדםתיאוםושיתוףפעולהביןרשויותהפיקוח )1(
הפיננסיות,וכןבינןוביןהגורמיםהמייצבים,ביןהשאר

לצרכיםאלה:

של וניטור הערכה זיהוי, ניתוח, הגדרה, )א(
סיכוניםמערכתייםובכללזהקידוםביצועןשל

בדיקותבידירשויותהפיקוחהפיננסיות;

בחינה,פיתוחוהפעלהשלכליםושיטות )ב(
למניעהשלסיכוניםמערכתייםאוהפחתתם;

תתריעעלסיכוןמערכתיממשי,כאמורבסעיף57ו, )2(
ותמליץכאמורבאותוסעיףעלנקיטתאמצעיםלמניעה

אולהפחתהשלסיכוןכאמור;

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

באותהפסקה;
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תדווחלראשהממשלהולשרהאוצרעלסיכון )4(
בכספי בשימוש כרוך בו שהטיפול ממשי מערכתי

הציבור,כאמורבסעיף57זר

סדריעבודת
הוועדהליציבות

פיננסית

יושבראשהוועדהליציבותפיננסיתיכנסאתהוועדה57דר )א(
פעמייםבשנהלפחות,וכןרשאיהואלכנסישיבהמיוחדת
שלה,לבקשתכלחברבה,אםנוכחשישטעםלכך;יושבראש

הוועדהיכנסאתהוועדהגםלבקשתשלושהחבריםבהר

רובחבריהוועדהליציבותפיננסית,ובהםהיושבראש, )ב(
ובהעדרומישיבתהוועדה-סגןהיושבראש,יהיהמנייןחוקי

בישיבותיהובהחלטותיהר

החלטותהוועדהליציבותפיננסיתיתקבלוברובקולות )ג(
שלחבריההמשתתפיםבהצבעה;היוהקולותשקולים,יהיה

ליושבראשהוועדהקולנוסףר

הוועדהליציבותפיננסיתרשאית,במקריםמיוחדים, )ד(
לקייםישיבותבאמצעותשימושבכלאמצעיתקשורת,ובלבד
שנעשהניסיוןסבירלאתראתכלהחבריםכדילקבלאת
הסכמתםלקיוםישיבהבאופןזה,ושכלהחבריםוהמשקיף

המשתתפיםיכוליםלשמועזהאתזהבו־בזמןר

מידע וכל פיננסית ליציבות הוועדה של ישיבותיה )ה(
המועברלהלשםדיוניהיהיוחסויים;ואולםהוועדהליציבות
דיון של סיכום לציבור לפרסם להחליט רשאית פיננסית
מסוים,כולואוחלקו,ובלבדשמצאהשלאיהיהבכךכדי
לפגועביכולתהאוביכולתשלרשותפיקוחפיננסיתלבצע

אתתפקידהר

הוועדהליציבותפיננסיתתקבעאתסדריעבודתהככל )ו(
שלאנקבעובחוקזהר

עלאףהאמורבכלדין,רשויותהפיקוחהפיננסיותימסרו57הרשיתוףבמידע )א(
לוועדהליציבותפיננסיתכלמידעהמצויבידיהן,שישבו
כדילסייעלוועדהבביצועתפקידיהלפיפרקזה,למעטמידע
מודיעיניאומידעשמקורובחקירהפליליתאובבירורמינהליר

האמור אף ועל )א( קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ב(
בכלדין,הוועדהליציבותפיננסיתרשאיתלדרושמרשויות
הפיקוחהפיננסיותכלמידעהדרושלהלשםביצועתפקידיה
לפיפרקזה,למעטמידעמודיעיניאומידעשמקורובחקירה

פליליתאובבירורמינהליר

המידעשיימסרלפיסעיףזהלוועדהליציבותפיננסית )ג(
יהיהמידעמצרפישאיןבוכדילזהותאדםמסויםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,הוועדהליציבותפיננסית )ד(
סעיף הוראות לפי פיננסית, פיקוח מרשות לדרוש רשאית

קטן)ב(,מידעפרטניהמצויבידיה,כמפורטלהלן,גםאםישבו
כדילזהותאדםמסוים,אםלדעתהוועדה,לאחרששמעהאת
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עמדתרשותהפיקוחהפיננסיתלענייןזה,ישלמידעהאמור
חשיבותמערכתיתוהואנחוץ,בנסיבותהמיוחדותהשוררות

במשקבאותההעת,לשםמילויתפקידיהוועדה:

מידעפרטניהנוגעלתאגידמסוים; )1(

מידעפרטנילגביפעילותגוףפיננסישאינותאגיד, )2(
שהיקףפעילותועולהעלההיקףשקבעשרהאוצר,
של הכספים ועדת ובאישור הנגיד בהסכמת בצו,
זויצורפונימוקים הכנסת;לדרישתמידעלפיפסקה

בכתבר

התרעהעלסיכון
מערכתיממשי

והמלצותעל
האמצעים
לטיפולבו

מצאההוועדהליציבותפיננסיתכיקייםסיכוןמערכתי57ור )א(
ממשיוכינקיטתאמצעיםבידירשויותהפיקוחהפיננסיות
הנוגעותבדברעשויהלמנועאתהסיכוןאולהפחיתו,תמסור
לרשויותהפיקוחהאמורותהודעתהתרעהבכתבעלסיכון

כאמורועלהצורךבנקיטתאמצעיםלמניעתואולהפחתתור

התרעה הודעת פיננסית ליציבות הוועדה מסרה )ב(
לרשויותהפיקוח להמליץ היא )א(,רשאית לפיסעיףקטן
הפיננסיותשלהןנשלחהההתרעהעלהאמצעיםהדרושים
למניעהאולהפחתהשלהסיכוןהמערכתיהממשי;היתה
ההמלצהלקידוםחיקוק,תופנהההמלצהגםלשרשהחיקוק

נמצאבתחוםאחריותור

בהמלצהייקבעמועדלתגובתרשותהפיקוחהפיננסית )ג(
אוהשרשאליהםהופנתהההמלצה)בסעיףזה-הנמען(;
הנמעןיודיעלוועדהליציבותפיננסיתעדלמועדשנקבע
כאמור,אםאימץאתההמלצה,ואםלאאימץאתההמלצה

-אתהנימוקיםלכךר

מצאההוועדהליציבותפיננסיתשתגובתהנמעןאינה )ד(
מספקתאושההמלצהאינהמיושמת,תודיעעלכךלנמעןר

הוועדהליציבותפיננסיתרשאית,בהחלטהשהתקבלה )ה(
ברובשל80%מהמשתתפיםבהצבעהולאחרששמעהאת
הנמען,לפרסםלציבורהתרעהאוהמלצהשמסרהלפיסעיף
זה,ובלבדשלאייכללבפרסוםכאמורמידעפרטנישישבו
כדילזהותאתפעילותושלגוףפיננסיאולקוחשאינםתאגיד;
החליטההוועדהליציבותפיננסיתלפרסםלציבורהתרעהאו

המלצהשמסרה,יכלולהפרסוםאתעמדתהנמעןר

דיווחעלסיכון
מערכתיממשי

שהטיפולבוכרוך
בשימושבכספי

ציבור

מצאההוועדהליציבותפיננסיתכיקייםסיכוןמערכתי57זר )א(
ממשיוכילשםמניעתהסיכוןאוהפחתתויהיהצורךבנקיטת
כך על תדווח הציבור, בכספי בשימוש הכרוכים אמצעים
לראשהממשלהולשרהאוצר;סברשרהאוצרשהדברנחוץ
ועדת ראש יושב את לעדכן הוא רשאי העניין, בנסיבות
הכספיםשלהכנסתבפרטידיווחכאמורוכןלהודיעליושב

ראשהוועדהליציבותפיננסיתכימסרעדכוןכאמורר

עמדתרשותהפיקוחהפיננסיתלענייןזה,ישלמידעהאמור
חשיבותמערכתיתוהואנחוץ,בנסיבותהמיוחדותהשוררות

במשקבאותההעת,לשםמילויתפקידיהוועדה:

מידעפרטניהנוגעלתאגידמסוים; )1(

מידעפרטנילגביפעילותגוףפיננסישאינותאגיד, )2(
שהיקףפעילותועולהעלההיקףשקבעשרהאוצר,
של הכספים ועדת ובאישור הנגיד בהסכמת בצו,
זויצורפונימוקים הכנסת;לדרישתמידעלפיפסקה

בכתבר

התרעהעלסיכון
מערכתיממשי

והמלצותעל
האמצעים
לטיפולבו

מצאההוועדהליציבותפיננסיתכיקייםסיכוןמערכתי57ור )א(
ממשיוכינקיטתאמצעיםבידירשויותהפיקוחהפיננסיות
הנוגעותבדברעשויהלמנועאתהסיכוןאולהפחיתו,תמסור
לרשויותהפיקוחהאמורותהודעתהתרעהבכתבעלסיכון

כאמורועלהצורךבנקיטתאמצעיםלמניעתואולהפחתתור

התרעה הודעת פיננסית ליציבות הוועדה מסרה )ב(
לרשויותהפיקוח להמליץ היא )א(,רשאית לפיסעיףקטן
הפיננסיותשלהןנשלחהההתרעהעלהאמצעיםהדרושים
למניעהאולהפחתהשלהסיכוןהמערכתיהממשי;היתה
ההמלצהלקידוםחיקוק,תופנהההמלצהגםלשרשהחיקוק

נמצאבתחוםאחריותור

בהמלצהייקבעמועדלתגובתרשותהפיקוחהפיננסית )ג(
אוהשרשאליהםהופנתהההמלצה)בסעיףזה-הנמען(;
הנמעןיודיעלוועדהליציבותפיננסיתעדלמועדשנקבע
כאמור,אםאימץאתההמלצה,ואםלאאימץאתההמלצה

-אתהנימוקיםלכךר

מצאההוועדהליציבותפיננסיתשתגובתהנמעןאינה )ד(
מספקתאושההמלצהאינהמיושמת,תודיעעלכךלנמעןר

הוועדהליציבותפיננסיתרשאית,בהחלטהשהתקבלה )ה(
ברובשל80%מהמשתתפיםבהצבעהולאחרששמעהאת
הנמען,לפרסםלציבורהתרעהאוהמלצהשמסרהלפיסעיף
זה,ובלבדשלאייכללבפרסוםכאמורמידעפרטנישישבו
כדילזהותאתפעילותושלגוףפיננסיאולקוחשאינםתאגיד;
החליטההוועדהליציבותפיננסיתלפרסםלציבורהתרעהאו

המלצהשמסרה,יכלולהפרסוםאתעמדתהנמעןר

דיווחעלסיכון
מערכתיממשי

שהטיפולבוכרוך
בשימושבכספי

ציבור

מצאההוועדהליציבותפיננסיתכיקייםסיכוןמערכתי57זר )א(
ממשיוכילשםמניעתהסיכוןאוהפחתתויהיהצורךבנקיטת
כך על תדווח הציבור, בכספי בשימוש הכרוכים אמצעים
לראשהממשלהולשרהאוצר;סברשרהאוצרשהדברנחוץ
ועדת ראש יושב את לעדכן הוא רשאי העניין, בנסיבות
הכספיםשלהכנסתבפרטידיווחכאמורוכןלהודיעליושב

ראשהוועדהליציבותפיננסיתכימסרעדכוןכאמורר
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מצאההוועדהליציבותפיננסיתכיהוסרהסיכוןהאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,תדווחעלכךלראשהממשלהולשרהאוצרר

סיועלעבודת
הוועדהליציבות

פיננסית

לוועדהליציבותפיננסיתתהיהועדתהיגויבתשמונה57חר )א(
חבריםואלהחבריה:

שניעובדיםבכיריםשלהבנקשימנההנגיד;אחד )1(
מעובדיםאלה,לפיבחירתהנגיד,יהיהיושבראשועדת

ההיגוי;

עובדבכיראחדמכלרשותפיקוחפיננסיתשימנה )2(
ראשאותהרשות;

עובדבכירשלמשרדהאוצרשימנהשרהאוצרר )3(

ועדתההיגויתהיהכפופהליושבראשהוועדהליציבות )ב(
פיננסיתר

ועדתההיגויתהיהאחראיתעלהכנתדיוניהוועדה )ג(
ליציבותפיננסיתועלמעקבאחריישוםהמלצותהוועדהר

יושבראשועדתההיגוייכנסאתהוועדהזמןסבירלפני )ד(
כלישיבהשלהוועדהליציבותפיננסית,ורשאיהואלכנס

ישיבותנוספותשלועדתההיגוילפיהצורךר

הוועדהליציבותפיננסיתתקבעאתסדריעבודתהשל )ה(
ועדתההיגוי;ועדתההיגוירשאיתלקבועאתסדריעבודתה

ככלשלאנקבעובידיהוועדהליציבותפיננסיתר

חבריועדתההיגוייהיורשאים,לפיהחלטתהוועדה )ו(
ליציבותפיננסית,להיותנוכחיםבישיבותהוועדהליציבות

פיננסיתולעייןבמידעשנמסרלהלפיהוראותפרקזהר

הבנקיעמידלוועדהליציבותפיננסיתולוועדתההיגוי )ז(
שירותימזכירותותמיכהמינהליתר

חובתסודיות
והגבלתשימוש

אדםשהגיעאליומידעמכוחתפקידולפיפרקזהלא57טר )א(
יגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימוש,אלאלשםביצוע

תפקידוכאמורר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הבנקרשאילעשותשימוש )ב(
במידעשהגיעלוועדהליציבותפיננסיתמכוחתפקידיהלפי
פרקזהאםהדברדרושלשםהשגתמטרותיווביצועתפקידיו
שלהבנק,ובלבדשהבנקהיהרשאילדרושאתהמידעהאמור
מכוחסמכותולפיסעיף39;ביקשהבנקלעשותשימושבמידע
לפיסעיףקטןזה,יודיעלרשותהפיקוחעלכוונתולעשותכןר

שמירתסמכויות
שלרשויותהפיקוח

הפיננסיותוהגורמים
המייצבים

איןבהוראותפרקזהכדילגרועמסמכויותיהםשלרשויות57יר
הפיקוחהפיננסיותוהגורמיםהמייצביםר"

בסעיף72)ב()2(לחוקהעיקרי,אחרי"הפראתחובתהסודיות"יבוא"אועשהשימוש3רתיקוןסעיף72
במידע"ואחרי"בניגודלהוראותסעיף"יבוא"57טאו"ר
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בסעיף80לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:4רתיקוןסעיף80

הוראותסעיףזהלאיחולועלמידעשהגיעלאדםמכוחתפקידולפיהוראות ")ד(
פרקי"א1,ויחולולענייןמידעכאמורהוראותסעיף57טר"

תיקוןפקודת
הבנקאות-מס'33

בפקודתהבנקאות,5-51941ר

בסעיף5)ג1(,במקום"וכדילמנוע"יבוא"כדילמנוע"ואחרי"לקייםאתהתחייבויותיו" )1(
יבוא"וכדילתמוךביציבותהשלהמערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה";

בסעיף15א2)א(,במקום"לעובדבנקישראללשםמילויתפקידו"יבוא"לעובדבנק )2(
ישראל,לוועדהליציבותפיננסיתכהגדרתהבחוקבנקישראל"ובמקום"במשרדהאוצר"

יבוא"כמשמעותובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-61981"ר

תיקוןחוק
ניירותערך-

מס'69

בחוקניירותערך,התשכ"ח-6-71968ר

44כ)ב(,אחרי"השמירהעלעניינםשללקוחותיה"יבוא"וכדילתמוך בסעיף )1(
ביציבותהשלהמערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה";

בסעיף56ה)ב(,אחרי"למפקחעלהבנקים"יבוא"אולוועדהליציבותפיננסית )2(
כהגדרתםבחוקבנקישראל,התש"ע-82010"ובמקום"כהגדרתם"יבוא"כהגדרתו"ר

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)ביטוח(-
מס'39

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-7-91981ר

בסעיף2)ב(,במקום"וכדילמנוע"יבוא"כדילמנוע"ואחרי"לקייםאתהתחייבויותיו" )1(
יבוא"וכדילתמוךביציבותהשלהמערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה";

בסעיף50ב)א(,במקום"לבנקישראלולמפקח"יבוא"לבנקישראל,לוועדהליציבות )2(
פיננסיתכהגדרתהבחוקבנקישראל,התש"ע-2010,ולמפקח"ר

תיקוןחוק
השקעות

משותפות
בנאמנות-מס'29

97)ב(,אחרי"השמירה8ר בחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-101994,בסעיף
עלעניינםשלבעליהיחידות"יבוא"וכדילתמוךביציבותהשלהמערכתהפיננסית

ובפעילותההסדירה"ר

תיקוןחוקהסדרת
העיסוקבייעוץ

השקעות,בשיווק
השקעותובניהול
תיקיהשקעות-

מס'26

השקעות,9ר תיקי ובניהול השקעות בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת בחוק
התשנ"ה-111995,בסעיף28)ב(,אחרי"השמירהעלעניינםשללקוחותיו"יבוא"וכדי

לתמוךביציבותהשלהמערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה"ר

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)קופות
גמל(-מס'23

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-122005,בסעיף39)ב()1(,10ר
במקום"וכדילמנוע"יבוא"כדילמנוע"ואחרי"לקייםאתהתחייבויותיהן"יבוא"וכדי

לתמוךביציבותהשלהמערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה"ר

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)ייעוץ,
שיווקומערכת

סליקהפנסיוניים(
-מס'9

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ייעוץ,שיווקומערכתסליקהפנסיוניים(,התשס"ה-11ר
-132005

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

תיקוןסעיף80בסעיף80לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:4ר

הוראותסעיףזהלאיחולועלמידעשהגיעלאדםמכוחתפקידולפיהוראות ")ד(
פרקי"א1,ויחולולענייןמידעכאמורהוראותסעיף57טר"

תיקוןפקודתבפקודתהבנקאות,5-51941ר
הבנקאות-מס'33

בסעיף5)ג1(,במקום"וכדילמנוע"יבוא"כדילמנוע"ואחרי"לקייםאתהתחייבויותיו" )1(
יבוא"וכדילתמוךביציבותהשלהמערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה";

בסעיף15א2)א(,במקום"לעובדבנקישראללשםמילויתפקידו"יבוא"לעובדבנק )2(
ישראל,לוועדהליציבותפיננסיתכהגדרתהבחוקבנקישראל"ובמקום"במשרדהאוצר"

יבוא"כמשמעותובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-61981"ר

תיקוןחוקבחוקניירותערך,התשכ"ח-6-71968ר
ניירותערך-

מס'69 44כ)ב(,אחרי"השמירהעלעניינםשללקוחותיה"יבוא"וכדילתמוך בסעיף )1(
ביציבותהשלהמערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה";

בסעיף56ה)ב(,אחרי"למפקחעלהבנקים"יבוא"אולוועדהליציבותפיננסית )2(
כהגדרתםבחוקבנקישראל,התש"ע-82010"ובמקום"כהגדרתם"יבוא"כהגדרתו"ר

תיקוןחוקהפיקוחבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-7-91981ר
עלשירותים

פיננסיים)ביטוח(-
מס'39

בסעיף2)ב(,במקום"וכדילמנוע"יבוא"כדילמנוע"ואחרי"לקייםאתהתחייבויותיו" )1(
יבוא"וכדילתמוךביציבותהשלהמערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה";

בסעיף50ב)א(,במקום"לבנקישראלולמפקח"יבוא"לבנקישראל,לוועדהליציבות )2(
פיננסיתכהגדרתהבחוקבנקישראל,התש"ע-2010,ולמפקח"ר

97)ב(,אחרי"השמירה8ר בחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-101994,בסעיף
עלעניינםשלבעליהיחידות"יבוא"וכדילתמוךביציבותהשלהמערכתהפיננסית

ובפעילותההסדירה"ר

תיקוןחוק
השקעותמשותפות

בנאמנות-מס'29

השקעות,9ר תיקי ובניהול השקעות בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת בחוק
התשנ"ה-111995,בסעיף28)ב(,אחרי"השמירהעלעניינםשללקוחותיו"יבוא"וכדי

לתמוךביציבותהשלהמערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה"ר

תיקוןחוקהסדרת
העיסוקבייעוץ

השקעות,בשיווק
השקעותובניהול
תיקיהשקעות-

מס'26

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-122005,בסעיף39)ב()1(,10ר
במקום"וכדילמנוע"יבוא"כדילמנוע"ואחרי"לקייםאתהתחייבויותיהן"יבוא"וכדי

לתמוךביציבותהשלהמערכתהפיננסיתובפעילותההסדירה"ר

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)קופות
גמל(-מס'23

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ייעוץ,שיווקומערכתסליקהפנסיוניים(,התשס"ה-11ר
-132005

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)ייעוץ,
שיווקומערכת

סליקהפנסיוניים(
-מס'9

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

ע"ר1941,תוס'1,עמ')ע(69,)א(85;ס"חהתשע"ח,עמ'408ר 5

ס"חהתשמ"א,עמ'208ר 6

ס"חהתשכ"ח,עמ'234;התשע"ח,עמ'409ר 7

ס"חהתש"ע,עמ'452ר 8

ס"חהתשמ"א,עמ'208;התשע"ט,עמ'40ר 9

ס"חהתשנ"ד,עמ'308;התשע"ז,עמ'1064ר 10
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31יח)ב()1(,במקום"וכדילמנוע"יבוא"כדילמנוע"ואחרי"לקייםאת בסעיף )2(
ובפעילותה הפיננסית המערכת של ביציבותה לתמוך "וכדי יבוא התחייבויותיה"

הסדירה"ר

תיקוןחוקלהסדרת
פעילותחברות
דירוגהאשראי

21)ב(,אחרי12ר בחוקלהסדרתפעילותחברותדירוגהאשראי,התשע"ד-142014,בסעיף
"השמירהעלעניינםשלציבורהמשקיעים"יבוא"וכדילתמוךביציבותהשלהמערכת

הפיננסיתובפעילותההסדירה"ר

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)שירותים
פיננסייםמוסדרים(

-מס'7

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-13-152016ר

את "לקיים ואחרי למנוע" "כדי יבוא למנוע" "וכדי במקום 4)א(, בסעיף )1(
ובפעילותה הפיננסית המערכת של ביציבותה לתמוך "וכדי יבוא התחייבויותיו"

הסדירה";

ליציבות לוועדה ישראל, "לבנק יבוא ישראל" "לבנק במקום 98)א()1(, בסעיף )2(
פיננסיתכהגדרתהבחוקבנקישראל,התש"ע-2010"ר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ס"חהתשע"ד,עמ'418ר 14

ס"חהתשע"ו,עמ'1098;התשע"ח,עמ'881ר 15
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