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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק סליקת שיקים ושיקים ללא כיסוי )תיקוני חקיקה(, 
התשפ"א-2021

תיקוןחוקסליקה
אלקטרוניתשל

שיקים

בחוקסליקהאלקטרוניתשלשיקים,התשע"ו-12016)להלן-חוקסליקהאלקטרונית1ע
שלשיקים(-

בשםהחוק,במקום"סליקהאלקטרוניתשלשיקים"יבוא"סליקתשיקים"; )1(

בסעיף1- )2(

אחריההגדרה"מסראלקטרוני"יבוא: )א(

ללקוח(, )שירות הבנקאות חוק - ללקוח(" )שירות הבנקאות ""חוק
התשמ"א-1ע219;";

חוקסליקהאלקטרוניתשלשיקים,התשע"ו-2016  כללי
את הסדיר אלקטרונית(, סליקה חוק - )להלן 
המסגרתהחקיקתיתהמתאימהלמעברלסליקהאלקטרונית
החוק, של לחקיקתו עד השיקיםע במסלקת שיקים של

שיקיםנסלקובסליקההבין־בנקאיתבאופןידניע

התקבל ע201( במרס 14( התשע"ח באדר כ"ז ביום
ליישום חקיקה )תיקוני הכלכלית התכנית חוק בכנסת
המדיניותהכלכליתלשנתהתקציב2019(,התשע"ח-ע201
)להלן-חוקההסדריםלשנת2019(,ובמסגרתונוסףלחוק
חוק - )להלן התשמ"א-1ע19 ללקוח(, )שירות הבנקאות
הבנקאות(,סעיף5ב1שעניינובמעברשללקוחמבנקלבנקע
לקראתכניסתולתוקףשלסעיף5ב1לחוקהבנקאות,ביום
ט"זבתשריהתשפ"ב)22בספטמבר2021()ראוסעיףצלחוק
ההסדריםלשנת2019(,ובהתאםלהחלטתהממשלהמספר
ע201(בעניין )11בינואר 440צמיוםי"דבטבתהתשע"ח
הגברתהתחרותבשוקהבנקאותבאמצעותהסרתחסמי
מעבר,נדרשותהתאמותמשלימותלענייןזהבכלהקשור
לסליקתהשיקיםעבהקשרזהישלהבטיחכיהלקוחיוכל
באופן תיערך השיקים שסליקת כך לבנק מבנק לעבור
המתאיםעבענייןזהעשוילהתעוררקושיבשנימצבים:
האחד,מעברמבנקלבנקשללקוחשמשךאתהשיק,והשני,

מעברמבנקלבנקשללקוחהפורעאתהשיקע

התיקוניםהמוצעיםבהצעתחוקזונועדולהבטיחכי
סליקתהשיקיםתותאםלבקשתהלקוחלעבורמבנקלבנקע
כך,מוצעותהבהרותמתאימותבסעיפיםהנוגעיםלעניין
מיוחדים הסדרים מוצעים וכן אלקטרונית סליקה בחוק

באותוחוקשיאפשרואתהמעברשללקוחמבנקלבנקע

עודמוצעלעגןמנגנוןשלעיצומיםכספייםשהגורמים
המפקחיםיוסמכולהטילעלהפרהשלהוראותמרכזיות

בחוקסליקהאלקטרוניתע

כיסוי, ללא שיקים בחוק תיקונים מוצעים כן
התשמ"א-1ע19)להלן-חוקשיקיםללאכיסוי(,אשרקובע
הסדריםלענייןהגבלתחשבוןשסורבובושיקיםבמספר
כיצד להבהיר באים המוצעים התיקונים בחוקע הקבוע
חלותהוראותהחוקהאמורבמקרהשמושךהשיקעובר

מבנקלבנקע

לבסוף,מוצעתיקוןמבהירבסעיף5ב1לחוקהבנקאות
כפישנוסףלאותוחוקבחוקההסדריםלשנת2019,לעניין
יידרשו שבמהלכה התקופה את לקבוע הנגיד סמכות
הבנקיםלהמשיךלבצע,לגביסוגיפעילותמסוימים,את

הפעולותהנוגעותלהעברתפעילות,הכולכמפורטלהלןע

מוצעלעגן,בסעיף5בלחוקסליקהאלקטרונית  סעיף 1
וההסדרים ההתאמות את המוצע, כנוסחו 
הפעילות את להעביר ללקוח לאפשר כדי הנדרשים
בשיקיםע לפעילותו ביחס גם בנקים, בין שלו הפיננסית
הוראותאלהיחולועלפיהמוצעבמקרהשלקוחהעביר
אתהפעילותהפיננסיתשלומבנקמקורילבנקקולטלפי
הוראותסעיף5ב1לחוקהבנקאות)שירותללקוח(,כלומר

באופןמקוון,נוח,אמיןומאובטח)"ניידותבקליק"(ע

עלאףשהסליקהשלשיקיםבעתמעברלקוחמבנק
לבנקנעשיתבאופןאלקטרוני,הרישההוראותהמוצעות
להלןהןהוראותמהותיותהגוברותביןהשארעלהוראות
כללי, באופן השיק, למהות הנוגעות, השטרות בפקודת
ולאודווקאלאופןהסליקהעצמועלפיכך,מוצעלתקןאת
שםהחוקכךשהואיתייחסלסליקהשלשיקיםבאופןכללי

ולארקלסליקהאלקטרוניתשלשיקיםע

ס"חהתשע"ו,עמ'2צ5;התשע"ח,עמ'עע 1

ס"חהתשמ"א,עמ'ע25ע 2
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אחריסעיף5איבוא: )צ(

"העברתפעילות
פיננסיתשללקוח

ביןבנקים

הועברהפעילותפיננסיתשללקוחמבנקמקורילבנק5בע )א(
קולטלפיהוראותסעיף5ב1לחוקהבנקאות)שירותללקוח(,
יחולוהוראותאלהבקשרלהעברהכאמור,עדתוםהתקופה
לפי ממוחשב ובשיק בשיק פעילות לעניין הנגיד שקבע

סעיף5ב1)ג(לחוקהבנקאות)שירותללקוח(:

לפקודת)1( ו־צ7 צ בסעיפים האמור אף על )א(
השטרות,הוצגלפירעוןשיקהמשוךעלהחשבון
הבנק את יראו המקורי, בבנק לקוח אותו של
הקולטלענייןכלדין,ממועדהעברתהפעילות,

כאילוהיההבנקהנמשך;

עלאףהאמורבפסקתמשנה)א(,רשאיהבנק )ב(
הקולטלסרבלפרועבמזומןשיקשמתקייםלגביו

האמורבאותהפסקתמשנה,שאינומשורטט;

אחריסעיף5איבוא: )צ(

"העברתפעילות
פיננסיתשללקוח

ביןבנקים

הועברהפעילותפיננסיתשללקוחמבנקמקורילבנק5בע )א(
קולטלפיהוראותסעיף5ב1לחוקהבנקאות)שירותללקוח(,
יחולוהוראותאלהבקשרלהעברהכאמור,עדתוםהתקופה
לפי ממוחשב ובשיק בשיק פעילות לעניין הנגיד שקבע

סעיף5ב1)ג(לחוקהבנקאות)שירותללקוח(:

לפקודת)1( ו־צ7 צ בסעיפים האמור אף על )א(
השטרות,הוצגלפירעוןשיקהמשוךעלהחשבון
הבנק את יראו המקורי, בבנק לקוח אותו של
הקולטלענייןכלדין,ממועדהעברתהפעילות,

כאילוהיההבנקהנמשך;

עלאףהאמורבפסקתמשנה)א(,רשאיהבנק )ב(
הקולטלסרבלפרועבמזומןשיקשמתקייםלגביו

האמורבאותהפסקתמשנה,שאינומשורטט;

לסעיף 5ב המוצע לסעיף קטן )א(

בפסקאות)1(ו–)2(שלסעיףקטןזהמוצעותההתאמות
שיחולולענייןסליקתשיקיםבעתהעברתפעילותפיננסית
שללקוחמבנקמקורילבנקקולטכמשמעותםבסעיף5ב1)ב(
לחוקהבנקאות)שירותללקוח(עהסעיףהאמורקובעאילו
חובותמוטלותעלבנקמקוריועלבנקקולטבקשרלהעברת
פעילותפיננסיתשללקוחלפיאותוסעיףוכןקובעלוחות
זמניםלביצועהפעולותהנדרשותמהםעככלל,עלהבנק
המקוריוהבנקהקולטלבצעאתהפעולותהנדרשותכדי
לאפשרללקוחלהעביראתפעילותולבנקהקולטבתוך
שבעהימיעסקיםמהמועדשבוהבנקהמקוריקיבלהודעה
עלכךשהבנקהקולטאישראתבקשתהמעברשלהלקוח,
אובתוךפרקזמןאחרשקבעהנגידבהסכמתשרהאוצרע
סעיףקטן)ג(שלסעיף5ב1האמורמסמיךאתהנגידלקבוע
כיהחובההמוטלתעלהבנקיםלבצעפעולותלשםהעברת
פעילותפיננסיתמבנקמקורילבנקהקולט,תימשךלעניין
סוגיפעילותפיננסיתמסוימיםגםלאחרהמועדהאמור,
שכןקיימיםמצביםשבהםלמרותהעברתהפעילות,יש

עדייןפעילותפיננסיתשמגיעהלבנקהמקורי)ניתוב(ע

בהתאם,מוצעלקבועכיההוראותלענייןההתאמות
הנדרשותלצורךסליקתשיקיםבמקרהשלהעברתפעילות
)1(ו–)2(המוצעות,יחולו פיננסית,המפורטותבפסקאות
פעילות לעניין כאמור הנגיד שיקבע התקופה תום עד
בקשר שנמנית זו, תקופה בתום ממוחשבע ובשיק בשיק
להעברתפעילותמסוימת,ההוראותהאמורותהמסדירות

אתהעברתהפעילותבשיקים,לאיחולועודע

לפסקה )1(

סעיףצלפקודתהשטרותקובעכישטרחליפיןהוא
פקודהללאתנאיערוכהבכתבמאתאדםלחברו,חתומה
הפקודה ערוכה שאליו האדם נדרש שבה נותנה, בידי
לשלםלאדםפלוניאולפקודתואולמוכ"ז,סכוםמסוים
לפי לקביעהע ניתן או קבוע בזמן או דרישה עם בכסף,
הוראותסעיףצ7לפקודההאמורה,שטרחליפיןהמשוךעל
בנקאיאשרהואבר–פירעוןעםדרישההואשיק,והוראות
הפקודהחלותעליועעלשיקנמשךמופיעיםפרטיהבנק
הנמשך,שאליוערוכההפקודהעמאותובנקנדרשפירעון

השיק,ובכךמקוימותהוראותפקודתהשטרותע

בשוק, מקובל תשלום אמצעי הם ששיקים מאחר
מוצעלעגןבחוקמנגנוןמתאיםשיאפשרללקוחלעבור
בבנק שלו מהחשבון שיקים נמשכו אם גם לבנק מבנק
המקוריעלשםכך,ישלהבטיחשאםהלקוחעברמבנקלבנק,
הרישהשיקיםשהואמשךעלחשבונובבנקהמקורילא
ייגבומאותוחשבוןשיקיםשהפעילותהפיננסיתהועברה
ממנו)באופןמקוון,לפיההוראותהמתוארותלעיל(,אלא

ייפרעומחשבוןהבנקהחדששלוהמתנהלבבנקהקולטע

לפיכך,מוצעלהתגברעלההוראותהנזכרותלעילשל
פקודתהשטרותבנסיבותשלמעברלקוחמבנקלבנק,כך
שעלאףהאמורבהן,מרגעשהוצגלפירעוןשיקשנמשך
עלחשבוןהלקוחבבנקהמקורי,יראואתהבנקהקולט,ולא
אתהבנקהמקורי,כבנקשאליוהופנתההפקודה,והגבייה
תבוצעמולועכך,יוכלהלקוחלעבורמבנקלבנקבלילבטל
אתהשיקיםאולהסתכןבכךשהםיוצגומולחשבוןבנק

סגורבבנקהמקוריויידחוכשיקיםללאכיסויע
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עלאףהוראותסעיף2)א(,בנקקולטרשאילהציג )2(
לפירעוןשיקכאמורבאותוסעיף,אףאםהשיקהופקד
הועבר לגבייהבבנקהמקוריאושהשיקהממוחשב

לגבייהבבנקהמקוריע

הנגידרשאילקבועבכלליםהתאמותנוספותבחוקזה,שיחולולגבי )ב(
העברתפעילותפיננסיתכאמורבסעיףקטן)א(ע

בסעיףזה,"בנקמקורי"ו"בנקקולט"-כמשמעותםבסעיף5ב1)ב( )ג(
לחוקהבנקאות)שירותללקוח(ע

מאחרשעלפיהמוצעיראואתהבנקהקולטלעניין
כלדיןכאילוהיההבנקהנמשך)ממועדהעברתהפעילות(,
יפורשו השטרות בפקודת אחרות הוראות שגם הרי
בהתאמהלהוראהזו,וכמוכן,גםהחובותהשונותשבדין,
שחלותבמצבהרגילעלבנקנמשך,יחולובאופןישירעל
הבנקהקולט,ממועדהעברתהפעילותובהתקייםהתנאים

שבסעיף,ולאיחולועודעלהבנקהמקוריע

הפיננסית פעילותו את העביר לקוח אם כי יובהר
כמהפעמים,הרישהבנקהקולטהאחרוןהואזהשייכנס
בנעליהבנקהמקורי,וכמוכן,יראואותוכבנקהנמשךגם
קודםלחשבון חשבוןמקורי שנמשכועל לשיקים ביחס
המקוריהאחרוןשממנוהועברההפעילותלבנקהקולט
הנוכחי,בהתאםלתקופתניתובהשיקיםמהחשבוןהמקורי
הרלוונטיעזאת,ביןהשאר,בהתאםלמשמעותהמונח"בנק
מקורי"שבסעיף5ב1)ב(לחוקהבנקאות,אשרכוללת,לצד
הבנקשבומתנהלתהפעילותהפיננסיתשלהלקוח,כלבנק
שבוהתנהלהבעבר)במועדכניסתולתוקףשלסעיף5ב1
האמוראולאחריו(אותהפעילות,ושממנוהועברהלפי

הוראותהסעיףהאמורע

שיקשאינומשורטטלפיסעיף76לפקודתהשטרות,
ניתןלגבותבמזומןבבנקהנמשךבלילהפקידולגבייהבבנק
נושא ואולםשיקכזה הנפרעע של מתנהלחשבונו שבו
בחובוסיכוניםכלפיהבנקהנמשך,בייחודכאשרהבנק
הנמשךהואבנקקולטעעלכןמוצעלאפשרלבנקהקולט
של המיוחד המנגנון במסגרת כאמור שיק לפרוע לסרב

מעברלקוחמבנקלבנקע

יצויןכילאוחזהשיקישאפשרותלפרועשיקכאמור
אםיפקידאותובחשבונואואםיבקשממושךהשיקשיק
חדש,שיהיהמשוךעלהחשבוןהחדשבבנקהקולט)או
כלחלופהאחרתלקבלתהערךהנקובבשיקכפישיסוכם

עםמושךהשיק(ע

לפסקה )2(

סעיף2לחוקסליקהאלקטרוניתהואלבהחוקהאמור
ועניינובהסדרתהכלליםהחליםעלסליקהאלקטרוניתשל
שיקיםעכדילהציגשיקלפירעוןבתקשורתמחשביםנדרש
שיתקיימושניתנאיםחלופיים:האחד,הקבועבסעיףקטן
)א()1(שלסעיף2האמור,הואשהשיקהופקדלגבייהבבנק
הגובה;והשני,הקבועבסעיףקטן)א()2(שלהסעיףהאמור,

הואשהלקוחשמבקשאתפירעוןהשיק,המיראתהשיק
שהשיק ובלבד לגבייה, והעבירו ממוחשב לשיק שבידו

משורטטומופיעותעליומיליםהאוסרותאתהעברתוע

מוצעלקבועכיעלאףהוראותסעיף2)א(לחוקסליקה
אלקטרונית,בנסיבותשבהןהועברהפעילותפיננסיתשל
לקוחבהתאםלסעיף5ב1לחוקהבנקאות)שירותללקוח(,
בנקקולטיוכללהציגלפירעוןשיקכאמורבסעיף2האמור,
שהשיק או המקורי בבנק לגבייה הופקד השיק אם אף
הממוחשבהועברלגבייהבבנקהמקוריעהתיקוןהמוצע
יאפשרלבנקהקולטלהציגאתהשיק,גםאםטרםהעברת
הופקד הוא הקולט לבנק לחשבון הלקוח של הפעילות
את שביצע הוא המקורי והבנק המקורי, בבנק לגבייה
את המיר שהלקוח או השיק, של הממוחשבת הסריקה
השיקשבידולשיקממוחשבבבנקהמקוריעתיקוןזהתואם
2)א(לחוק,שכןגם אתהתכליותהעומדותביסודסעיף

בהרחבהזונמנעסיחורשלשיקשהופקדלגבייהע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלהסמיךאתהנגידלקבועבכלליםהתאמות
מעבר פיננסית, פעילות העברת לגבי שיחולו נוספות
להתאמותשנקבעובמפורשבסעיףקטן)א(כנוסחוהמוצעע
סמכותזונועדהלאפשרגמישותביחסלהתאמותנוספות
במידהשיהיהבכךצורך,וכןנועדהלאפשרקביעהשל
התאמותטכניותשאינןמתאימותלהסדרהבחוקעהתאמות
אלהיבטיחוביצועמיטבישלהסליקהבמקרהשלמעבר

הלקוחמבנקלבנקע

לסעיף קטן )ג(

מוצעותהגדרותלמונחים"בנקמקורי"ובנקקולט",
אשרמבוססותכאמורעלמונחיםאלהכמשמעותםבסעיף
)2(2 5ב1לחוקהבנקאות)שירותללקוח(,כנוסחובסעיף

לחוקההסדריםלשנת2019ע

לסעיף 5ג המוצע

כדילהבטיחאתהציותלהוראותהמרכזיותהקבועות
של מנגנון לעגן מוצע אלקטרונית, סליקה בחוק היום
על המפקח - המפקחים שהגורמים כספיים עיצומים
לענייני והמפקח הבנקאיים, התאגידים לעניין הבנקים
השירותיםהכספייםשמונהלפיסעיףעעיגלחוקהדואר,
התשמ"ו-6ע19)להלן-חוקהדואר(,לענייןבנקהדואר-
יוכלולהטילבשלהפרתןעכמוכןמוצעלהחיללענייןזה
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הוראה5געעיצוםכספי הפר בנק כי להניח סביר יסוד למפקח היה )א(
מההוראותלפיהחוקכמפורטלהלן,רשאיהואלהטילעליו

עיצוםכספיבסךשלחמישיםאלףשקליםחדשים:

לאמסרללקוחהודעהעלסירובהבנקהנמשך )1(
לפרועשיקממוחשב,בניגודלהוראותסעיף2)ב(;

לאמסרללקוחהזכאילכךפלטשלשיקממוחשב, )2(
בניגודלהוראותסעיף2)ג(;

לפי בכללים שנקבעו מההוראות הוראה הפר )צ(
סעיפיםצ)ב(או4ע

עלעיצוםכספילפיסעיףזהלגביבנקכמפורטלהלן, )ב(
יחולוההוראותהמפורטותלצדו:

לגביבנקשהואתאגידבנקאיכאמורבהגדרה )1(
"בנק"שבסעיף1)בסעיףזה-תאגידבנקאי(-ההוראות
1941צ, הבנקאות, לפקודת 14טו עד 14ט סעיפים לפי

בשינוייםהמחויבים;

לגביבנקהדואר-ההוראותלפיסעיפים109ב1 )2(
עד109ט1לחוקהדואר,בשינוייםהמחויביםע

בסעיףזה,"המפקח"-אחדמאלה,לפיהעניין: )ג(

לענייןתאגידבנקאי-המפקחעלהבנקיםשמונה )1(
לפיסעיף5לפקודתהבנקאות;

לענייןבנקהדואר-המפקחלענייניהשירותים )2(
הכספייםשמונהלפיסעיףעעיגלחוקהדוארע"

תיקוןחוקשיקים
ללאכיסוי

בחוקשיקיםללאכיסוי,התשמ"א-1ע2-419ע

בסעיף1,אחריההגדרה"בנק"יבוא: )1(

""בנקנמשך"-כהגדרתובחוקסליקתשיקים,התשע"ו-2016;";

אחריסעיף15יבוא: )2(

"העברתפעילות
פיננסיתשללקוח

ביןבנקים

הועברהפעילותפיננסיתשללקוחמבנקמקורילבנק15אע )א(
קולטלפיהוראותסעיף5ב1לחוקהבנקאות)שירותללקוח(,
יחולוהוראותאלהבקשרלהעברהכאמור,עדתוםהתקופה
שקבעהנגידלענייןפעילותבשיקובשיקממוחשבלפיסעיף

5ב1)ג(לחוקהבנקאות)שירותללקוח(:

הוראה5געעיצוםכספי הפר בנק כי להניח סביר יסוד למפקח היה )א(
מההוראותלפיהחוקכמפורטלהלן,רשאיהואלהטילעליו

עיצוםכספיבסךשלחמישיםאלףשקליםחדשים:

לאמסרללקוחהודעהעלסירובהבנקהנמשך )1(
לפרועשיקממוחשב,בניגודלהוראותסעיף2)ב(;

לאמסרללקוחהזכאילכךפלטשלשיקממוחשב, )2(
בניגודלהוראותסעיף2)ג(;

לפי בכללים שנקבעו מההוראות הוראה הפר )צ(
סעיפיםצ)ב(או4ע

עלעיצוםכספילפיסעיףזהלגביבנקכמפורטלהלן, )ב(
יחולוההוראותהמפורטותלצדו:

לגביבנקשהואתאגידבנקאיכאמורבהגדרה )1(
"בנק"שבסעיף1)בסעיףזה-תאגידבנקאי(-ההוראות
1941צ, הבנקאות, לפקודת 14טו עד 14ט סעיפים לפי

בשינוייםהמחויבים;

לגביבנקהדואר-ההוראותלפיסעיפים109ב1 )2(
עד109ט1לחוקהדואר,בשינוייםהמחויביםע

בסעיףזה,"המפקח"-אחדמאלה,לפיהעניין: )ג(

לענייןתאגידבנקאי-המפקחעלהבנקיםשמונה )1(
לפיסעיף5לפקודתהבנקאות;

לענייןבנקהדואר-המפקחלענייניהשירותים )2(
הכספייםשמונהלפיסעיףעעיגלחוקהדוארע"

תיקוןחוקשיקיםבחוקשיקיםללאכיסוי,התשמ"א-1ע2-419ע
ללאכיסוי

בסעיף1,אחריההגדרה"בנק"יבוא: )1(

""בנקנמשך"-כהגדרתובחוקסליקתשיקים,התשע"ו-2016;";

אחריסעיף15יבוא: )2(

"העברתפעילות
פיננסיתשללקוח

ביןבנקים

הועברהפעילותפיננסיתשללקוחמבנקמקורילבנק15אע )א(
קולטלפיהוראותסעיף5ב1לחוקהבנקאות)שירותללקוח(,
יחולוהוראותאלהבקשרלהעברהכאמור,עדתוםהתקופה
שקבעהנגידלענייןפעילותבשיקובשיקממוחשבלפיסעיף

5ב1)ג(לחוקהבנקאות)שירותללקוח(:

אתההסדריםהקבועיםזהמכברלענייןעיצומיםכספיים
בשינויים העניין, לפי הדואר, ובחוק הבנקאות בפקודת

המחויביםע

לפסקאות )1( ו–)2( סעיף 2 

מוצעלתקןאתחוקשיקיםללאכיסויכדילהתאים
אתהוראותיולקראתכניסתולתוקףשלסעיף5ב1לחוק
הבנקאות)שירותללקוח(,העוסקכאמורבמעברשללקוח

מבנקלבנק,הכולכמפורטלהלןע

לסעיף 15א המוצע 

אלקטרונית, סליקה בחוק המוצע לתיקון בדומה
1)צ(להצעתהחוק,מוצעלעגןבסעיףייעודיאת בסעיף
ההתאמותוההסדריםהנדרשיםבחוקשיקיםללאכיסוי
בנסיבותשבהןלקוחמעביראתהפעילותהפיננסיתשלו
ביןבנקים,כלומרמבנקמקורילבנקקולט,לפיהוראותסעיף
5ב1לחוקהבנקאות)שירותללקוח(עכאמורלעיל,מוצע
לקבועכיהוראותלפיסעיףזה,המסדירותאתההתאמות

ע"ר1941,תוס'1,עמ')ע(69,)א(5עע צ

ס"חהתשמ"א,עמ'6צ1;התש"ף,עמ'ע9צע 4
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אםסורבו,בחשבוןהבנקהקולט,שיקיםשסורבו )1(
קודםלכןבחשבוןבבנקהמקורי,לאיימנושיקיםאלה
2)א(ו–)א1(ו־צא1 בידיהבנקהקולטלענייןסעיפים

)ב()1(";

הבנקהקולטימסור,בעצמואובאמצעותאחר, )2(
לבנקישראלאתפרטיהחשבוןשלהלקוחבבנקהמקורי

ובבנקהקולט;

עלאףהאמורבסעיף14)א(- )צ(

הוגבלהחשבוןבבנקהמקוריולאהוגבל )א(
החשבוןבבנקהקולט,לאיפרסםבנקישראלאת
פרטיהחשבוןבבנקהמקוריכחשבוןמוגבללפי

סעיף14)א(;

הוגבלהחשבוןבבנקהקולט,יפרסםבנק )ב(
ישראלאתפרטיהחשבוןבבנקהמקוריכחשבון
מוגבללפיסעיף14)א(,גםאםלאהוגבלהחשבון
ההגבלה סיום תאריך בציון המקורי, בבנק

בחשבוןבבנקהקולטע

העברת של במקרה כיסוי ללא שיקים בחוק הנדרשות
פעילותפיננסיתכאמור,יחולועדתוםהתקופהשיקבע
הנגידכאמורלענייןפעילותבשיקובשיקממוחשב)לפי
שתיקבע, התקופה בתום הבנקאות(ע לחוק 5ב1)ג( סעיף
שהפעילות חשבונות לגבי עוד יחולו לא אלה הוראות
הפיננסיתהועברהמהם)מבנקמקורי(אואליהם)בבנק

קולט(ע

לסעיף קטן )א()1(

ו־צא1)ב( ו–)א1( 2)א( סעיפים לעניין לקבוע, מוצע
השיקים את למנות יש כיצד כיסוי, ללא שיקים לחוק
שסורבובחשבון,כךשאםסורבוהשיקיםבחשבוןשהתנהל
בבנקהמקורי,הםלאיימנושובאםהוצגולגבייהבחשבון
הלקוחבבנקהקולטוסורבועהטעםלכךהואשמירהעל
העיקרוןכישיקשסורבנמנהפעםאחתבלבד,ואינונמנה
הלקוח בחשבון לגבייה נוספת פעם הוצג אם גם שוב,

וסורבע

לסעיף קטן )א()2(

ללא שיקים לחוק 14 סעיף לפי לסמכותו בהתאם
קיימות אם לבדוק לציבור מאפשר ישראל בנק כיסוי,
מגבלותעלהחשבון,כדילמנועמיחידיםלקבלשיקיםשלא
ניתןלפרועאותםבשלהמגבלותשקובעהחוקהאמורעכדי
לאפשרלבנקישראללתתשירותזהגםביחסלחשבונות
שהועברולבקשתלקוחמבנקלבנק,עלבנקישראללעקוב
אחריפרטיהחשבונותשלהלקוחשהעביראתפעילותו
הפיננסיתמבנקלבנקעלפיכך,מוצעלהטילחובהעלהבנק
הקולטלמסור,בעצמואובאמצעותאחר,לבנקישראל,את
פרטיהחשבוןשללקוחבבנקהמקוריובבנקהקולט,במקרה
שהלקוחהעביראתפעילותוהפיננסיתלפיהוראותסעיף

5ב1לחוקהבנקאותעכךיוכלבנקישראללספקמידעאמין
ורלוונטילציבורע

לסעיף קטן )א()3(

סעיף14לחוקשיקיםללאכיסוימאפשרלבנקישראל
לפרסםאתמספריהחשבונותהמוגבלים,עםציוןהפרטים
השיק למוטב לאפשר כדי כאמור זאת בסעיף, המנויים
לבדוקאםקיימותמגבלותעלהחשבוןשממנונמשךהשיקע
כדילשמורעלתכליותהחוק,כךשמוטבפוטנציאלייוכל
להחליטבאופןמושכלאםלקבלאתהשיקמידימושך
השיק,מוצעלערוךהתאמותבפרטיהמידעשבנקישראל
רשאילפרסםביחסללקוחשהעביראתהפעילותהפיננסית
שלולפיסעיף5ב1לחוקהבנקאותעהתאמותאלהנדרשות
שכןהמידעהמצויבידימוטבהשיקכוללרקאתפרטי
החשבוןבבנקהמקורי,המופיעיםעלגביטופסהשיקעהוא
אינויכוללבדוקאתמצבההגבלותבחשבוןהקולט,שבו
עתידלהיותמוצגהשיקלגבייה,שכןהואכללאינויודע

שהלקוחניידאתחשבונוומהםפרטיהחשבוןהקולטע

לפיכך,מוצעלקבועבמפורשכיבנקישראללאיפרסם,
לפיהוראותסעיף14)א(לחוקשיקיםללאכיסוי,אתמספר
חשבוןהבנקהמקוריכחשבוןמוגבל,עלאףשחשבוןזה
היהמוגבל,וזאתאםהפעילותבחשבוןהועברהוהחשבון
הקולט,שבועתידלהיותמוצגהשיקלגבייה,אינומוגבלע

כמוכן,במקרהשבוהחשבוןבבנקהקולטשבועתיד
להיותמוצגהשיקלגבייה,מוגבל,בנקישראליפרסםאת
פרטיהחשבוןכחשבוןמוגבל,וזאתגםאםהחשבוןשל
אותולקוחבבנקהמקורי,שאתפרטיובודקהמוטב,לא

הוגבלע
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ההוראותלפיסעיףזהיחולונוסףעלהוראותסעיף )ב(
5ב)א()1(לחוקסליקתשיקים,שלפיהןרואיםבנקקולט,ממועד

העברתהפעילותכאמורבסעיףקטן)א(רישה,כבנקנמשךע

בסעיףזה- )ג(

"בנקמקורי"-בנקשהואבנקמקוריכמשמעותובסעיף5ב1)ב(
לחוקהבנקאות)שירותללקוח(;

"בנקקולט"-בנקשהואבנקקולטכמשמעותובסעיף5ב1)ב(
לחוקהבנקאות)שירותללקוח(;

)שירות הבנקאות חוק - ללקוח(" )שירות הבנקאות "חוק
ללקוח(,התשמ"א-1ע19ע";

בסעיף20)א()צ(,במקום"סעיףצ1"יבוא"סעיפיםצ1ו־15א)א()2("ע )צ(

ההוראותלפיסעיףזהיחולונוסףעלהוראותסעיף )ב(
5ב)א()1(לחוקסליקתשיקים,שלפיהןרואיםבנקקולט,ממועד

העברתהפעילותכאמורבסעיףקטן)א(רישה,כבנקנמשךע

בסעיףזה- )ג(

"בנקמקורי"-בנקשהואבנקמקוריכמשמעותובסעיף5ב1)ב(
לחוקהבנקאות)שירותללקוח(;

"בנקקולט"-בנקשהואבנקקולטכמשמעותובסעיף5ב1)ב(
לחוקהבנקאות)שירותללקוח(;

)שירות הבנקאות חוק - ללקוח(" )שירות הבנקאות "חוק
ללקוח(,התשמ"א-1ע19ע";

בסעיף20)א()צ(,במקום"סעיףצ1"יבוא"סעיפיםצ1ו־15א)א()2("ע )צ(

למעןהסרספק,יובהרכיאםשניהחשבונותהוגבלו
פרטי את יפרסם ישראל שבנק הרי והקולט(, )המקורי
החשבון של ההגבלה לתנאי בהתאם כמוגבל החשבון
הקולטעכמוכן,אםהלקוחביצעכמההעברותביןבנקים,
הקולט לבנק ביחס יהיה ישראל בנק שיפרסם המידע
האחרון,אשר"נכנסבנעלי"הבנקהנמשך,שכןבועתיד

להיותמוצגהשיקע

התאמתההוראותלענייןפרסום,כמוצע,תיתןלמוטב
אתהתמונההמלאהביחסלחשבוןהקולט,שהואלמעשה

החשבוןהרלוונטישבועתידלהיותמוצגהשיקלגבייהע

לסעיף קטן )ב(

יחולו זה סעיף לפי ההוראות כי להבהיר מוצע
נוסףעלההוראההמהותיתשמוצעלהוסיףלחוקסליקה
אלקטרונית,בסעיף1)צ(להצעתהחוק,ולפיהרואיםבנק
קולט,לענייןכלדין,ממועדהעברתהפעילותלפיסעיף

5ב1לחוקהבנקאות,כבנקנמשךע

להוראהזוישהשפעהעלההוראותהמהותיותבחוק
4)ב(ו־5)א( שיקיםללאכיסויעכךלמשל,לענייןסעיפים
לאותוחוק,הרישהחובותהקבועותבהםלאיחולועל
לקוחשהעביראתפעילותוהפיננסיתלבנקקולטומשך
המקורי בבנק החשבון על שמשוך שיק באמצעות שיק

שהיהחשבוןמוגבל,כאשרהחשבוןשלובבנקהקולטאינו
מוגבלעמאחרשהבנקהקולטייחשבלבנקהנמשך,ובחשבון
כאמור שנמשך השיק לגבי יחולו לא הגבלה, אין זה
הסעיפיםהאמורים,ואיןמניעהלפרועאותומהטעםהזהע

גםלענייןהחובותהחלותלפיסעיפים7ו–12לחוק
שיקיםללאכיסויעלהבנקהנמשך,הרישאלהיחולועל
5ב)א()1(לחוק הבנקהקולטבהתקייםהנסיבותשבסעיף
הוא הקולט והבנק המוצע, כנוסחו אלקטרונית סליקה
שיצטרךלסמןאתהשיקלפיסעיף7לחוקשיקיםללאכיסוי
אולמסוראתפרטימושךהשיקלפיסעיף12לחוקהאמורע

לסעיף קטן )ג(

בהוראת המשמשים למונחים הגדרות מוצעות
סעיף15אהמוצע,בהתבססעלהמונחיםהמשמשיםבסעיף
)2(2 5ב1לחוקהבנקאות)שירותללקוח(,כנוסחובסעיף

לחוקההסדריםלשנת2019ע

לפסקה )3(

מוצעלתקןאתסעיף20)א()צ(לחוקשיקיםללאכיסוי,
ולהסמיךאתהמפקחעלהבנקיםלקבועכלליםגםלגבי
פרטיהדיווחיםלפיסעיף15א)א()2(לחוקהאמורכנוסחו

המוצעבפסקה)2(ע
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תיקוןחוק
התכניתהכלכלית

)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניות

הכלכליתלשנת
התקציב2019(

בחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנתהתקציבצע
2019(,התשע"ח-ע5201)להלן-חוקהתכניתהכלכליתלשנת2019(,בסעיף2)2(,בסעיף
5ב1)ג(לחוקהבנקאות)שירותללקוח(,המובאבו,בסופויבוא"ועדתוםהתקופהשקבע,

אםקבע,ורשאיהנגידלקבועכאמורתקופותשונותלסוגיפעילותשונים"ע

תחילתםשלסעיף1)2(לחוקזה,וסעיף5בלחוקסליקהאלקטרוניתשלשיקיםכנוסחו4עתחילה
בסעיף1)צ(לחוקזה,וסעיף2לחוקזה,ביוםתחילתושלפרקב'לחוקהתכניתהכלכלית

לשנת2019,כאמורבסעיףצלאותוחוקע

הבנקאות לחוק 5ב1)ג( סעיף את לתקן מוצע  סעיף 3
)שירותללקוח(כנוסחובסעיף2)2(לחוקהתכנית 
הכלכליתלשנת2019,ולהבהירכיהסמכותהנתונהלפיו
התקופה את לקבוע לנגיד מאפשרת ישראל בנק לנגיד
שלגביהתחולהחובהעלהבנקיםלנתב,אלהבנקהקולט,
אתהפעילותהפיננסיתשממשיכהלהגיעאלהבנקהמקורי
לאחרשהלקוחהעביראתפעילותוהפיננסיתלפיאותו
סעיףעעודמוצעלהבהירכיהנגידרשאילקבועכאמור

תקופותשונותלסוגיפעילותשוניםע

מוצעלקבועכיהתיקוןהמוצעבהצעתחוקזו  סעיף 4
לענייןשינויהשםשלחוקסליקהאלקטרונית 
שלשיקיםלחוקסליקתשיקים,ולענייןהטלתעיצומים
כספייםלפיהחוקהאמור,ייכנסלתוקףעםפרסומושל
החוקהמוצעברשומות,ואילוההוראותהמוצעותלעניין
שיקים וחוק אלקטרונית סליקה חוק הוראות התאמת
ללאכיסוילניידותביןבנקיםייכנסולתוקףעםכניסתו
בתשרי ט"ז ביום הבנקאות, לחוק 5ב1 סעיף של לתוקף
התשפ"ב)22בספטמבר2021(,כךשהמסגרתהנורמטיבית
לתחילתפעילותהמנגנוןהמאפשראתהמעברשללקוח

ביןהבנקים,תיכנסלתוקףבאותומועדע

ס"חהתשע"ח,עמ'454ע 5
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