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חוק הבנקאות (תיקוני חקיקה) ,התשע"ב—*2012
תיקון חוק הבנקאות
(רישוי)  -מס' 19

.1

בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א—1981( 1להלן — חוק הבנקאות (רישוי)) —
()1

בסעיף — 1
(א) בהגדרה "הנגיד" ,במקום "לפי סעיף  8לחוק בנק ישראל ,התשי"ד—"1954
יבוא "לפי סעיף  6לחוק בנק ישראל";
(ב)

אחרי ההגדרה "התחייבות חיתומית" יבוא:
""חוק בנק ישראל" — חוק בנק ישראל ,התש"ע—2010;2
"חוק החברות" — חוק החברות ,התשנ"ט—1999;";3

(ג) בהגדרה "נושא משרה" ,במקום "כהגדרתו בפרק ד' 1לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג— "1983יבוא "כהגדרתו בחוק החברות";
()2

בסעיף (4א)( ,)1במקום הרישה יבוא "לחברה כהגדרתה בחוק החברות — ";

()3

בסעיף (9א) ,המילים "התשי"ד— — ",1954יימחקו;

( )4בסעיף (19ג)( ,)2במקום "על  50מיליון" יבוא "על  80מיליון" ,במקום "על  100מיליון"
יבוא "על  160מיליון" ובמקום הסיפה החל במילים "הסכומים האמורים בפסקה זו"
יבוא "הנגיד ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי לעדכן את הסכומים האמורים
בפסקה זו; הודעה על הסכומים המעודכנים תפורסם ברשומות";
( )5בסעיף  ,26במקום "לפי סעיף  233לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג—"1983
יבוא "לפי סעיף  350לחוק החברות";
()6

בסעיף 27ט ,ברישה ,במקום " "1,000יבוא ";"5,000

( )7בסעיף (28א) ,במקום "הנגיד" יבוא "המפקח או עובד בנק ישראל שהוא הסמיכו
לכך";
()8

בסעיף — 30
(א) בסעיף קטן (א) —

(ב)
()9

()1

ברישה ,במקום "הנגיד" יבוא "המפקח";

()2

בפסקה ( ,)3המילים "התשי"ד— — "1954יימחקו;

()3

בפסקה ( ,)4במקום "והנגיד" יבוא "והוא";

בסעיף קטן (ב) ,במקום "הנגיד" יבוא "המפקח";

בסעיף (33א)( ,)2המילים "התשי"ד— — ",1954יימחקו;

( )10בסעיף — 34
(א) בסעיף קטן (א ,)1אחרי "או בתאגיד החזקה בנקאית" יבוא "לרבות לעניין
הצבעתם להפסקת כהונתו" ,אחרי "הוראה זו לא תחול על" יבוא "חבר–מחזיקים
כמשמעותו בסעיף 11ד(א)(()3ב) לפקודה ,לעניין הצבעה למינוי דירקטור שהוצע

*
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התקבל בכנסת ביום י"ח באדר התשע"ב ( 12במרס  ;)2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה —  ,557מיום כ"ט בטבת התשע"א ( 5בינואר  ,)2011עמ' .360
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;232התשע"א ,עמ' .1100
ס"ח התש"ע ,עמ' .452
ס"ח התשנ"ט ,עמ' .189
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מי" יבוא "בלא שיקול
שיקול
"בעד
"בלא
במקום
על",יבוא
וכן מי"
"בעד
סעיף,
במקום
על",אותו
וכןלפי
ידם
סעיף,
כמועמד על
כמועמד על ידם לפי אותו
האחר מחזיק בעצמו
בעצמו
מחזיקשאם
האחר"ובלבד
שאם יבוא
שהאחר"
"ובלבד
"ובלבד
ובמקוםיבוא
כפי"שהאחר"
"ובלבד
דעת ,כפי" ובמקוםדעת,
הבנקאית ,לפי העניין;",
העניין;",
ההחזקה
הבנקאית ,לפי
או בתאגיד
ההחזקה
בתאגידהבנקאי
שליטהאובתאגיד
הבנקאי
אמצעי
אמצעי שליטה בתאגיד
דירקטור" יבוא "לרבות
"לרבות
למינוי
הצבעה יבוא
"לענייןדירקטור"
אחרילמינוי
הצבעה
"לעניין(ב,)1
בסעיף קטן
(ב ,)1אחרי
(ב) בסעיף קטן (ב)
להפסקת כהונתו"; להפסקת כהונתו";
( )11בסעיף 35א —( )11בסעיף 35א —
המפקח" יבוא "או שבשל
"יורהשבשל
יבוא "או
במילים
המפקח"
"יורה החל
במיליםהסיפה
החלבמקום
קטן (א),
הסיפה
בסעיף
(א) בסעיף קטן (א)(,א)במקום
דרישות הדין ,יורה המפקח
יורה המפקח
הבנקאי בכל
דרישות הדין,
בתאגיד
בכל
הדירקטוריון
בתאגיד הבנקאי
הדירקטוריון הרכב
כך לא עמד הרכב כך לא עמד
שלושה חודשים ממועד
בתוךממועד
חודשים
הבנקאי
שלושה
התאגיד
שלבתוך
הבנקאי
הכללית
התאגיד
האסיפה
כינוסשל
הכללית
על כינוס האסיפה על
שנסיבות אם סבר שנסיבות
שיורה המפקח,
אם סבר
יותר
המפקח,
שיורה קצרה
יותרתקופה
קצרהבתוך
הוראתו ,או
בתוך תקופה
מתן הוראתו ,או מתן
לשם מינוי דירקטורים
דירקטורים
משישים ימים
לשם מינוי
תפחת
ימים
שלא
משישים
תפחת ובלבד
מצדיקות זאת,
ובלבד שלא
העניין
העניין מצדיקות זאת,
הדירקטוריון כך שיעמוד
שיעמוד
הרכב
הדירקטוריון כך
הראוי או להסדרת
להסדרת הרכב
הדירקטורים
הראוי או
הדירקטורים מספר
להשלמת מספר להשלמת
העניין ;".הדין ,לפי העניין;".
בכל דרישות
בכל דרישות הדין ,לפי
(ב)

יבוא:קטנים (ב) ו–(ג) יבוא:
סעיפים
במקום ו–(ג)
(ב)קטנים (ב)
במקום סעיפים
כנדרש על פי הוראת
הוראת
דירקטורים
כנדרש על פי
דירקטוריםהכללית
בידי האסיפה
הכללית
האסיפהמונו
"(ב) לא מונו בידי"(ב) לא
האסיפה על כינוס האסיפה
המפקח בשנית
על כינוס
יורה
בשנית
קטן (א),
המפקח
בסעיף
יורה
כאמור
קטן (א),
המפקח
המפקח כאמור בסעיף
ממועד מתן הוראתו
הוראתו
שישים ימים
ממועד מתן
ימיםבתוך
הבנקאי
שישים
התאגיד
שלבתוך
הבנקאי
הכללית
הכללית של התאגיד
המפקח,החוזרת של המפקח,
שלהוראתו
לאחר
החוזרת
כנדרש גם
הוראתו
דירקטורים
מונוגם לאחר
כנדרש
דירקטורים לא
החוזרת; לא מונו החוזרת;
שמונתה לפי סעיף 36א
בנקאיים36א
בתאגידיםלפי סעיף
בנקאיים שמונתה
דירקטורים
בתאגידים
הוועדה למינוי
דירקטורים
תמנה
תמנה הוועדה למינוי
לשם השלמת מספר
מספר
כנדרש
השלמת
הדירקטורים
כנדרש לשם
הוועדה) את
הדירקטורים
אתזה —
(בסעיף
(בסעיף זה — הוועדה)
הדירקטוריון כך שיעמוד בכל
שיעמוד בכל
הרכב
הדירקטוריון כך
הרכבלשם הסדרת
הראוי או
הסדרת
הדירקטורים
הדירקטורים הראוי או לשם
דרישות הדין ,לפי העניין.
דרישות הדין ,לפי העניין.
סעיף לפי הוראות סעיף
הוועדה
הוראות
שמינתה
דירקטור לפי
שמינתה הוועדה
כהונתו של
דירקטור
(ג) שלתקופת
(ג) תקופת כהונתו
שלאחר מינויו; לעניין
לעניין
השנייה
השנתיתמינויו;
האסיפהשלאחר
מועד השנייה
השנתית
תהיה עד
האסיפה
מועד(ב)
קטן (ב) תהיה עד קטן
כהגדרתה בחוק החברות.
החברות.
שנתית" —
כהגדרתה בחוק
זה" ,אסיפה שנתית"זה" —,אסיפה
שלעל מינוי וכהונה של
יחולו
וכהונה
לפקודה
11ה(ב)מינוי
יחולו על
בסעיף
לפקודה
הקבועים
11ה(ב)
התנאים
הקבועים בסעיף
(ד)
(ד) התנאים
הוראות סעיף קטן (ב);".
לפי (ב);".
הוועדה קטן
הוראות סעיף
הממונה בידי
הוועדה לפי
דירקטור
דירקטור הממונה בידי

( )12בסעיף  )12( — 36בסעיף — 36
— בסעיף קטן (ב) —
(א) בסעיף קטן (ב)(א)
()1

בפסקה ()1( — )1

בפסקה (— )1

אחד";יבוא "מאחוז אחד";
אחוזים"
"מאחוז
יבואוחצי
"משניים
אחוזים"
במקום
וחצי
ברישה,
(א)"משניים
(א) ברישה ,במקום
(ב)

פסקת משנה (ב) יבוא:
יבוא:
אחרי
משנה (ב)
אחרי פסקת (ב)
אחוזים וחצי מסוג מסוים
מסוג מסוים
וחצי משני
אחוזים יותר
המחזיק לא
לגבימשני
לא יותר
"(ג) לגבי המחזיק "(ג)
אם הוא מתנגד לכך
לכך
הבנקאי —
הוא מתנגד
בתאגיד
שליטה— אם
הבנקאי
אמצעי
בתאגיד
של אמצעי שליטהשל
כאמורעל החזקתו ,כאמור
החזקתו ,פרטים
עלבדוחותיו
יגלה
פרטים
הבנקאי
בדוחותיו
שהתאגיד
שהתאגיד הבנקאי יגלה
אותוכאמור ,רואים אותו
הודיע
רואים
ערך; לא
כאמור,
ניירות
הודיע
לחוק
 37לא
ערך;
בסעיף
בסעיף  37לחוק ניירות
לאחר הוא בכל עת לאחר
עת רשאי
ואולם
הואר,בכל
רשאיכאמו
לגילוי
ואולם
הסכים
כאמור,
כאילו הסכים לגילויכאילו
לתוקף בתום שלושה
שלושה
בתוםתיכנס
לתוקףוהיא
התנגדותו
תיכנס
והיאעל
להודיע
התנגדותו
מכן להודיע על מכן
בכתב לתאגיד הבנקאי;".
הבנקאי;".
ההודעה
לתאגיד
ממועד
חודשיםבכתב
חודשים ממועד ההודעה

()2

תימחק;פסקה ( — )2תימחק;
פסקה ()2( — )2
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(ב)

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב )1המפקח רשאי להורות לתאגיד מסוים כאמור בסעיף קטן (ב)()1
לפרסם פרטים כפי שיקבע על המחזיקים באמצעי שליטה בו מעל לשיעור
כפי שיקבע ,ובלבד ששיעור זה לא יפחת מאחוז אחד ,אף אם התנגדו לגילוי
החזקותיהם כאמור בפסקה (()1ג) ,מנימוקים שיפורטו ,ובלבד שהוראה
כאמור תיכנס לתוקף לפחות שישה חודשים ממועד מתן ההוראה לתאגיד
הבנקאי המסוים;".

( )13בסעיף 36א —
(א) במקום כותרת השוליים יבוא "הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים
בנקאיים";
(ב)

בסעיף קטן (ב) —
( )1בפסקה ( ,)1אחרי "שופט" יבוא "בדימוס של בית המשפט העליון או
של בית המשפט המחוזי";
()2

במקום פסקה ( )2יבוא:
"( )2שני חברים ,שיציע יושב ראש הוועדה שמונה לפי פסקה (,)1
בהתייעצות עם יושב ראש רשות ניירות ערך ,שהם אנשי
משק וכלכלה ומתקיים בהם האמור בסעיף 16א לחוק החברות
הממשלתיות ,התשל"ה—1975 ,4או שהם אנשי סגל אקדמי בכיר
במוסדות להשכלה גבוהה בתחומים הנוגעים לעניין או מי שהיו
אנשי סגל כאמור;
( )3שני דירקטורים המכהנים כדירקטורים חיצוניים בתאגיד
הבנקאי שהוועדה דנה בעניינו ,שיציעו יושב ראש הוועדה וחברי
הוועדה שמונו לפי פסקאות ( )1ו–( ,)2בהתייעצות עם המפקח; לעניין
זה" ,דירקטור חיצוני" — כהגדרתו בחוק החברות ,או כמשמעותו
לפי הוראות ניהול בנקאי תקין בעניין דירקטוריון ,שנתן המפקח לפי
הוראות סעיף (5ג )1לפקודה;".

(ג)

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) הוועדה וחברי הוועדה לא ייחשבו כמחזיקים באמצעי שליטה
בתאגיד הבנקאי שהוועדה דנה בעניינו או כשולטים בתאגיד כאמור.
(ד) הוועדה היא גוף מבוקר ,כמשמעותו בסעיף  )6(9לחוק מבקר המדינה,
התשי"ח—[ 1958נוסח משולב];".5

( )14במקום סעיף 36ב יבוא:
"סייגים לכהונה
והגבלה לאחר סיום
הכהונה

36ב( .א) בסעיף זה —
"גוף קשור" — מי ששולט בתאגיד בנקאי או תאגיד הנשלט
בידי תאגיד בנקאי או הנשלט בידי מי ששולט בתאגיד
בנקאי;
"זיקה" — כהגדרתה בסעיף 11ה(ה) לפקודה;

4
5

208

ס"ח התשל"ה ,עמ' .132
ס"ח התשי"ח ,עמ' .92
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מסוג אחוזים וחצי מסוג
וחצי משני
אחוזים יותר
משנישמחזיק
יותר— מי
מהותי"
שמחזיק
"מחזיק
"מחזיק מהותי" — מי
בתאגיד הבנקאי שהוועדה
שליטהשהוועדה
הבנקאי
אמצעי
בתאגיד
שליטהשל
מסוים של אמצעי מסוים
מי ששולט במחזיק
במחזיק
בעניינו,
ששולט
מי לדון
אמורה
בעניינו,
דנה או
דנה או אמורה לדון
בחבר–מחזיקיםחבר בחבר–מחזיקים
חבר בידי מי מהם,
שנשלט
מהם,
מימי
כאמור,
כאמור ,מי שנשלט בידי
לפקודה ,מי ששולט
ששולט
11ד(א)(()3ב)
לפקודה ,מי
11ד(א)(()3ב)בסעיף
כמשמעותו בסעיףכמשמעותו
ומי שנשלט בידי מי
בידי מי
כאמור,
שנשלט
בחבר–מחזיקים
בחברכאמור ,ומי
בחבר בחבר–מחזיקים
מהם;
מהם;
למעבידו ,לשותפו ,למעבידו,
אדם לקרובו,
לשותפו,
לקרובו ,שבין
אדם— יחסים
קרוב"
שבין
"קשר
"קשר קרוב" — יחסים
בעקיפין ,וכן לתאגיד
לתאגיד
במישרין או
בעקיפין ,וכן
כפוף לו
שהואאו
במישרין
למי שהוא כפוף לולמי
שהוא בעל השליטה בו.
שהוא בעל השליטה בו.
מי שמתקיים בו אחד
אחד
הוועדה
שמתקיים בו
יכהן כחבר
הוועדה מי
ימונה ולא
כחבר
יכהן לא
(ב) לא ימונה ולא(ב)
מאלה:
מאלה:
באמצעי שליטה מכל סוג
מכל סוג
מחזיקים
קרובושליטה
באמצעי
הוא או
מחזיקים
( )1הוא או קרובו()1
מהותי ,או במחזיק מהותי,
בגוף קשור
במחזיק
בנקאי,
בתאגיד או
בגוף קשור
שהוא,
שהוא ,בתאגיד בנקאי,
בשיעור שאינו עולה על
עולה על
סחירות
שאינו
במניות
בשיעור
החזקה
סחירות
למעט
למעט החזקה במניות
והנפרע של מי מהם;
מהם;
המונפק
של מי
מההון
והנפרע
אחוז
המונפק
רבע אחוז מההון רבע
למועד המינוי או ממועד
שקדמו ממועד
המינוי או
שבשנתיים
שקדמו למועד
( )2מי שבשנתיים( )2מי
שהוא בקשר קרוב עמו
קרוב עמו
או למי
בקשר
יש לו
שהוא
ואילך,
המינוילמי
המינוי ואילך ,יש לו או
לנושא משרה בתאגיד
בתאגיד
משרהקשור,
בנקאי ,לגוף
לתאגידלנושא
לגוף קשור,
זיקה לתאגיד בנקאי,זיקה
שממועד המינוי ואילך,
ואילך,
המינוי מי
מהותי ,וכן
שממועד
למחזיק
או מי
בנקאיוכן
בנקאי או למחזיק מהותי,
משרה בתאגיד בנקאי
נושאבנקאי
בתאגיד
לקרוב של
זיקהמשרה
שללונושא
יש לו זיקה לקרוביש
בעניינו ,או לקרוב או
לקרוב או
אמורה לדון
בעניינו ,או
דנה או
לדון
שהוועדה
שהוועדה דנה או אמורה
זה ,כהונה כדירקטור
כדירקטור
מהותי; לעניין
מחזיק כהונה
לעניין זה,
לשותף של
לשותף של מחזיק מהותי;
לפי סעיף 36א(ב)( )3לא
36א(ב)( )3לא
הוועדה שמונה
לפי סעיף
שמונהחבר
חיצוני של
חיצוני של חבר הוועדה
תיחשב זיקה;
תיחשב זיקה;
הכנסת ,או בעל זיקה
חברזיקה
שראואובעל
הכנסת,
חברשר ,סגן
שר אוהוא
( )3הוא שר ,סגן ()3
או לסגן שר ,או שהוא
שהוא
פוליטיתאולשר
עסקיתאואולסגן שר,
פוליטית לשר
אישית ,עסקית או אישית,
תאגיד שהוקם בחוק;
בחוק;
שהוקם של
תאגידאו עובד
המדינה
עובדשל
עובד המדינה או עובד
()4

הוועדה.לכהן כחבר הוועדה.
הוא ראוי
כחבר
לכהןאין
ראויהנגיד
לדעת
אין הוא
לדעת הנגיד ()4

(ב)( ,)2לא יכהן כחבר
כחבר
יכהןקטן
סעיף
מהוראותלא
קטן (ב)(,)2
לגרוע
בליסעיף
מהוראות
(ג) בלי לגרוע (ג)
קשרים קרוב עמו ,קשרים
שהוא בקשר
קרוב עמו,
או למי
בקשר
שיש לו,
למימישהוא
ועדה,
ועדה ,מי שיש לו ,או
בנקאי ,עם גוף קשור ,עם
קשור ,עם
תאגיד
בנקאי ,עם גוף
מקצועיים
תאגיד
עסקיים או
עסקיים או מקצועיים עם
מחזיק מהותי ,גם אם
עם אם
מהותי ,גם
בנקאי ,או
מחזיק
בתאגיד
או עם
משרה
בנקאי,
נושא
נושא משרה בתאגיד
למעט קשרים זניחים.
זניחים.
קשרים כלל,
אינם דרך
למעט
כאמור
הקשריםכלל,
הקשרים כאמור אינם דרך
בתאגיד כדירקטור בתאגיד
כדירקטורלא ימונה
ימונה הוועדה
שכיהן כחבר
הוועדה לא
כחבר מי
(ד) מי שכיהן (ד)
כהונתו או בגוף קשור
בעתקשור
בעניינובגוף
כהונתו או
שהוועדה דנה
בעניינו בעת
הבנקאי
הבנקאי שהוועדה דנה
יעניקבמי מהם ולא יעניק
כעובד
ולא
יועסק
לאמהם
במי
כאמור,
הבנקאיכעובד
לא יועסק
לתאגיד
לתאגיד הבנקאי כאמור,
במישרין ובין בעקיפין,
בעקיפין,
מהם ,בין
במישרין ובין
מקצועיים למי
מהם ,בין
שירותים
שירותים מקצועיים למי
שנה אם כן חלפה שנה
חלפה אלא
בשליטתו,
אם כן
תאגיד
באמצעות אלא
לרבות בשליטתו,
לרבות באמצעות תאגיד
הוראות סעיף קטן זה
קטן זה
כאמור;
הוועדהסעיף
כחברהוראות
כאמור;
כהונתו
הוועדה
מתום
מתום כהונתו כחבר
סעיף 36א(ב)( ,)3לעניין
לעניין
36א(ב)(,)3לפי
הוועדה שמונה
לפי סעיף
שמונהחבר
יחולו על
הוועדה
לא יחולו על חבר לא
חיצוני בתאגיד הבנקאי;".
הבנקאי;".
כדירקטור
כהונהבתאגיד
כהונה כדירקטור חיצוני
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( )15בסעיף 36ג —
(א) האמור בו יסומן "(א)" ובו ,אחרי "חבר ועדה" יבוא "האמור בסעיף 36א(ב)()1
ו–(;")2
(ב)

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(ב) חבר ועדה האמור בסעיף 36א(ב)( )3יתמנה לתקופה של שנתיים ,והוא
יכהן כחבר הוועדה כל עוד הוא מכהן כדירקטור חיצוני בתאגיד הבנקאי,
כאמור באותו סעיף ,וניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונה נוספות ,ובלבד
שלא יכהן ברציפות במשך תקופה העולה על שלוש שנים;".

( )16בסעיף 36ה —
(א) בסעיף קטן (א) ,בסופו יבוא "ובלבד שברוב חברי הוועדה כאמור אין רוב
לחברים שמונו לפי סעיף 36א(ב)(;")3
(ב) בסעיף קטן (ב) ,אחרי "ברוב קולות" יבוא "של חבריה המשתתפים
בהצבעה";
(ג)

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) הוועדה תקבע לעצמה את סדרי עבודתה ,לרבות את דרך בחירת
הדירקטור שתמנה כאמור בסעיף 35א(ב) ואת דרך בחירת המועמד לכהונת
דירקטור שתציע לאסיפה הכללית כאמור בסעיף 11ד לפקודה; סדרי
עבודת הוועדה יאושרו בידי המפקח ויפורסמו באתר האינטרנט של בנק
ישראל;".

( )17סעיף 36ח — בטל;
( )18בסעיף 36ט ,בהגדרה "חברה" ,המילים "התשנ"ט— — "1999יימחקו;
( )19אחרי סעיף 47ו יבוא:
"הוראת מעבר
לעניין היתר סניף
שנתן הנגיד

תיקון פקודת
הבנקאות  -מס' 28

.2

47ז .היתר סניף שנתן הנגיד לפי הוראות סעיף (28א) ,לפני תחילתו
של חוק הבנקאות (תיקוני חקיקה) ,התשע"ב—2012 ,6שעמד
בתוקפו ערב תחילתו של החוק האמור ,יראו אותו כהיתר
שנתן המפקח לפי הוראות סעיף (28א) ,כנוסחו אחרי תחילתו
של החוק האמור".

בפקודת הבנקאות1941 ,— 7
()1

בסעיף — 2
(א) בפסקה (— )1
( )1בהגדרה "הנגיד" ,במקום "לפי סעיף  8לחוק בנק ישראל ,התשי"ד—
 "1954יבוא "לפי סעיף  6לחוק בנק ישראל";
()2

אחרי ההגדרה "הנגיד" יבוא:
""חוק בנק ישראל" — חוק בנק ישראל ,התש"ע—;2010
"חוק הבנקאות (רישוי)" — חוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א—
;";1981

(ב)
6
7
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בפסקה ( ,)2המילים "התשמ"א— — "1981יימחקו;
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"התשמ"א— — ",1981יימחקו;
המילים— יימחקו;
"התשמ"א—",1981
בסעיף 4א(א),
המילים
בסעיף 4א(א))2( ,

()3

בסעיף (5ג))3( ,
ו–"התשי"ד— — ",1954יימחקו;
ו–"התשי"ד— — ",1954יימחקו;
המילים "התשמ"א—"1981
"התשמ"א—"1981
המיליםבסעיף (5ג),

התשי"ד— "1954יבוא
יבוא
ישראל,
התשי"ד—"1954
ו– 44לחוק בנק
ישראל,
סעיפים 42
לחוק בנק
"על פי
במקוםו–44
סעיפים 42
פי (8ג),
בסעיף
במקום "על
( )4בסעיף (8ג))4( ,
ישראל"; לחוק בנק ישראל";
סעיף )4(36
"לפיבנק
"לפי סעיף  )4(36לחוק
()5
()6

בסעיף
בסעיף 8ד(א))5( ,
"התש"ע— — "2010יימחקו;
המילים יימחקו;
"התש"ע—— "2010
8ד(א) ,ברישה,
המילים
ברישה,
בסעיף 11א — ()6

בסעיף 11א —

למינוי תינתן" יבוא
יבוא
להתנגד
המפקחתינתן"
"החלטת למינוי
במקום להתנגד
(ב),המפקח
"החלטת
בסעיף קטן
(א) במקום
(א) בסעיף קטן (ב),
ותינתן" ,אחרי "יביא
"יביא
בכתב
אחרי
מנומקת
ותינתן",
תהיה
בכתב
למינוי
מנומקת
להתנגד
המפקחתהיה
"החלטתלמינוי
"החלטת המפקח להתנגד
המיוחדים של התאגיד
התאגיד
לצרכיו
המיוחדים של
לצרכיו בין השאר,
"בשים לב,
השאר,
לענייןלב,זה"ביןיבוא
"בשים
בחשבון
בחשבון לעניין זה" יבוא
משרה בתאגיד בנקאי
בנקאי
כנושא
בתאגיד
משרהבעבר
כנושא כיהן
בעברהמועמד
כיהן"ואם
המועמדיבוא
הבנקאי ",ובסופו
הבנקאי ",ובסופו יבוא "ואם
לכהונת דירקטור ,יביא
מועמדיביא
דירקטור,
לעניין
לכהונת
כאמור;
מועמד
כהונתו
לעניין
בתקופת
כאמור;
תפקודו
בתקופתאתכהונתו
— גם את תפקודו — גם
המועמד ואת התאמתו של
התאמתו של
האחרים של
המועמד ואת
שלועסקיו
עיסוקיו
האחרים
ועסקיואת
בחשבון גם
עיסוקיו
המפקח
המפקח בחשבון גם את
של התאגיד הבנקאי;".
הבנקאי;".
פעולתו
התאגיד
שללתחומי
הדירקטוריון
לתחומי פעולתו
הרכב הדירקטוריון הרכב
(ב)

קטנים (ג) ו–(ד) — בטלים;
סעיפיםבטלים;
סעיפים קטנים(ב)(ג) ו–(ד) —

"בסעיףהענין" יבוא "בסעיף
ו–(ג) ,לפי
הענין"(ב)יבוא
לפיקטנים
"בסעיפים
במקום(ב) ו–(ג),
(ה),קטנים
"בסעיפים
בסעיף קטן
(ג) בסעיף קטן (ה)(,ג)במקום
קטן (ב)";
קטן (ב)";
(ד)

בסעיף קטן (ח)(ד)— בסעיף קטן (ח) —
פנימי ויועץ משפטי"
משפטי"
ויועץ "מבקר
פנימי" יבוא
"מבקר פנימי
יבוא"ומבקר
במקום
פנימי"
"ומבקר (,)1
במקום בפסקה
( )1בפסקה ()1( ,)1
בתאגיד בנקאי אשר כל
אשר כל
תפקידים
בתאגיד בנקאי
במילים "בעלי
תפקידים
"בעליהחל
הסיפה
במילים
ובמקום
ובמקום הסיפה החל
תפקידים בתאגיד הבנקאי";
"בעלי הבנקאי";
בתאגיד
יבוא
תפקידים
השליטה בו"
אמצעי "בעלי
מחזיקיבו" יבוא
מחזיקי אמצעי השליטה
()2

פסקה ()2( — )2
תימחק;פסקה ( — )2תימחק;

עליובנקאי שחלות עליו
תאגיד
שחלות
בנקאי "או
"התשמ"א— ",1981יבוא
במקום יבוא "או תאגיד
"התשמ"א—",1981
בסעיף 11ב(ג),
( )7בסעיף 11ב(ג))7(,במקום
התשנ"ד—1993 ,8ולא מכהנת
ולא מכהנת
שעה),
התשנ"ד—1993,8
שבהסדר (הוראת
הבנקאיותשעה),
שבהסדר (הוראת
הבנקאיות המניות
הוראות חוק
הוראות חוק המניות
שליטה)";בלא גרעין שליטה)";
תאגיד בנקאי
בלא גרעין
(בפקודה זו —
תאגיד בנקאי
האמור
החוקזו —
(בפקודה
מניות לפי
ועדתהאמור
החוק
לגביו
לגביו ועדת מניות לפי
()8

במקום סעיף ()8
במקום סעיף 11ג יבוא:
11ג יבוא:

"מינוי ,כהונה
ציבורית כהגדרתה בחוק
כהגדרתה בחוק
שהוא חברה
ציבורית
חברהבנקאי
בתאגיד
(א)שהוא
בנקאי
כהונה בתאגיד11ג.
"מינוי( ,א)
11ג.
והפסקת כהונה של והפסקת כהונה של
דירקטורים ,כהונתם והפסקת
כהונתם והפסקת
לעניין מינוי
דירקטורים,
מינוייחולו
החברות,
בתאגידיחולו לעניין
החברות,
דירקטורים בתאגיד דירקטורים
בנקאי שהוא חברה בנקאי שהוא
כהונתם ,הוראות אלה:
חברההוראות אלה:
כהונתם,
ציבורית

ציבורית

דירקטוריםעל מינוי דירקטורים
באסיפה הכללית
ההצבעהעל מינוי
באסיפה הכללית
( )1ההצבעה ()1
מועמד לכהונה או לכל
לכל לכל
לכהונה או
כהונתם תהיה
לכל מועמד
הפסקת
תהיה
ועל הפסקת כהונתםועל
בנפרד; לפי העניין ,בנפרד;
דירקטור,
דירקטור ,לפי העניין,
דירקטורים למנות דירקטורים
למנותיהיה רשאי
הדירקטוריון לא
לא יהיה רשאי
( )2הדירקטוריון ()2
רשאי להציע מועמדים
מועמדים
להציעיהיה
הבנקאי ,ולא
יהיה רשאי
לתאגיד
לתאגיד הבנקאי ,ולא
דירקטורים בתאגידים
בתאגידים
לוועדה למינוי
דירקטורים
דירקטור
למינוי
לכהונת
לכהונת דירקטור לוועדה
36א לחוק הבנקאות
הבנקאות
לפי סעיף
שמונתהלחוק
סעיף 36א
בנקאיים
בנקאיים שמונתה לפי
(רישוי);
(רישוי);

8
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( )3על אף האמור בפסקה ( ,)2הדירקטוריון יהיה
רשאי למנות דירקטורים לתאגיד הבנקאי ,אם התפנה
מקום בדירקטוריון לאחר האסיפה השנתית הקודמת,
או באישור המפקח ,ובלבד שתקופת הכהונה של
דירקטור שמונה כאמור תסתיים לא יאוחר מהאסיפה
השנתית הקרובה ,והכל אלא אם כן תקנון התאגיד
הבנקאי אינו מאפשר זאת;
( )4לא תזומן אסיפה כללית שעל סדר יומה מינוי
דירקטורים או הפסקת כהונתם ,אלא אם כן פרסם
התאגיד הבנקאי הודעה מקדימה על כך באופן שבו
מפורסמת ההודעה על זימון אסיפה כללית 21 ,ימים
לפחות לפני פרסום ההודעה בדבר זימון האסיפה
הכללית ,וההודעה המקדימה נמסרה באותו מועד גם
למפקח;
( )5החלטות האסיפה הכללית על מינוי דירקטור או
על הפסקת כהונתו יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים
בהצבעה; במניין קולות המשתתפים בהצבעה לא
יובאו בחשבון קולות הנמנעים ,אלא אם כן נקבע אחרת
בתקנון התאגיד הבנקאי;
( )6עלה מספר המועמדים לכהונה כדירקטורים שזכו
ברוב קולות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית,
על מספר המשרות הפנויות לכהונה כאמור ,ייבחרו
המועמדים שזכו למספר הגבוה ביותר של תומכים
בהצבעה באסיפה הכללית ,אלא אם כן נקבע בתקנון
התאגיד הבנקאי מנגנון שוויוני אחר שאישר המפקח.
(ב)

הוראות סעיף זה גוברות על כל הוראה סותרת בדין.

הצעת מועמדים
11ד( .א) בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה ,יחולו לעניין הצעת
לכהונת דירקטור
מועמדים לכהונת דירקטורים ,הוראות אלה:
בתאגיד בנקאי בלא
גרעין שליטה
( )1הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים
שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי) (בסעיף
זה — הוועדה) ,תציע לאסיפה הכללית של התאגיד
הבנקאי מועמדים לכהונת דירקטורים;

(	  )2הוועדה תציע ,לפי הוראות פסקה ( ,)1מועמדים
לכהונת דירקטורים ,כמספר המשרות הפנויות הדרוש
לשם השלמת המספר המרבי של דירקטורים לפי
הוראות ניהול בנקאי תקין בעניין דירקטוריון ,שנתן
המפקח לפי סעיף (5ג ,)1ועוד שלושה רבעים ממספר
המשרות הפנויות כאמור ,בעיגול כלפי מעלה ,שיתקיימו
בהם התנאים האמורים בסעיף 11ה(ב);
( )3נוסף על הוועדה ,יהיו רשאים להציע לאסיפה
הכללית של התאגיד הבנקאי ,מועמדים לכהונת
דירקטורים ,רק אלה:
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מסוגוחצי אחוזים מסוג
משניים
וחצי
יותר
אחוזים
המחזיק
(א) המחזיק יותר(א)משני
שליטה בתאגיד הבנקאי
אמצעי הבנקאי
שלבתאגיד
שליטה
מסוים של אמצעימסוים
(בסעיף זה — מחזיק);
(בסעיף זה — מחזיק);
באמצעימחזיקים באמצעי
מחזיקיםשלושה
שניים או
שלושה
(ב) שניים או (ב)
שכל אחד מהם מחזיק
מחזיק
הבנקאי,
אחד מהם
בתאגיד
שליטהשכל
שליטה בתאגיד הבנקאי,
וחצימשני אחוזים וחצי,
אחוזיםיותר
אחד ולא
משני
מאחוז
יותריותר
יותר מאחוז אחד ולא
שליטה בתאגיד הבנקאי,
הבנקאי,
אמצעי
בתאגיד
מסוים של
מסוגשליטה
מסוג מסוים של אמצעי
משני אחוזים וחצי ולא
וחצי ולא
אחוזיםפחות
משנייחד לא
המחזיקים
המחזיקים יחד לא פחות
מסוג מסוים של אמצעי
אמצעי
אחוזים,
מסוים של
מחמישה
יותר מסוג
יותר מחמישה אחוזים,
חבר–מחזיקים) — ,חבר–מחזיקים),
כאמור (בסעיף זה
שליטהזה —
שליטה כאמור (בסעיף
בחבר–המחזיקים מסר לתאגיד
חברמסר לתאגיד
בחבר–המחזיקים
ובלבד שכל חבר ובלבד שכל
החזקותיו כאמור בסעיף
עלבסעיף
כאמור
וחשבון
החזקותיו
הבנקאי דין
הבנקאי דין וחשבון על
(רישוי) ,ובמשך שלושה
שלושה
הבנקאות
לחוקובמשך
(רישוי),
(36ב)()1
(36ב)( )1לחוק הבנקאות
ההודעה בדבר זימון
לפניזימון
לפחותבדבר
ההודעה
חודשים
חודשים לפחות לפני
שלבתוקף התנגדות של
היתה
התנגדות
הכללית לא
האסיפהבתוקף
האסיפה הכללית לא היתה
לגילוי כאמור בסעיף
בסעיף
בחבר–מחזיקים
לגילוי כאמור
בחבר–מחזיקיםחבר
אותו
אותו חבר
(36ב)(()1ג);
(36ב)(()1ג);
לרבות כל חבר בחבר–
בחבר–
חבר–מחזיקים,
לרבות כל חבר
מחזיק או
חבר–מחזיקים,
( )4מחזיק או ()4
פסקה ( )3יותר ממועמד
ממועמד
הוראות
יותר
יציעו()3לפי
לאפסקה
הוראות
המחזיקים,
המחזיקים ,לא יציעו לפי
יציעו מועמדים נוספים
ולאנוספים
מועמדים
כדירקטור,
יציעו
לכהונה
אחדר ,ולא
אחד לכהונה כדירקטו
דירקטור שמונה על פי
על פי
מכהן
שמונה
דירקטור עוד
דירקטור כל
לכהונתמכהן
לכהונת דירקטור כל עוד
הנגיד לאחר התייעצות
התייעצות
היתר שנתן
הנגידפילאחר
אלא על
שנתן
הצעתם,
הצעתם ,אלא על פי היתר
הצעתזו לא תחול על הצעת
עלפסקה
הוראת
הרישיונות;תחול
ועדתפסקה זו לא
הוראת
עם ועדת הרישיונות;עם
הצעת נבחר על פי הצעת
מכהן אשר
דירקטורעל פי
אשר נבחר
שיחליף
מועמדמכהן
מועמד שיחליף דירקטור
חבר–המחזיקים ,לפי העניין;
לפי העניין;
המחזיק או
המחזיק או חבר–המחזיקים,
של מחזיקים כאמור
כאמור
ההחזקה
מחזיקים
שיעורי
חישוב של
( )5ההחזקה
( )5חישוב שיעורי
משלוח הצעת המועמד
במועדהמועמד
יהיההצעת
משלוח
בפסקה ()3
בפסקה ( )3יהיה במועד
העלאת ההצעה באסיפה
באסיפה
לשם
ההצעה
העלאתואולם
דירקטור,
לשם
לכהונת
לכהונת דירקטור ,ואולם
בשיעורי להחזיק בשיעורי
המחזיקים כאמור
כאמור להחזיק
הכללית ,על
הכללית ,על המחזיקים
כמשמעותוהקובע כמשמעותו
הקובעגם במועד
האמורים
במועד
ההחזקה
ההחזקה האמורים גם
החברות.ו–(ג) לחוק החברות.
בסעיף (182ב)
בסעיף (182ב) ו–(ג) לחוק
(ב)

בדין.הוראה סותרת בדין.
על כל
סותרת
גוברות
הוראה
סעיף זה
על כל
הוראות
זה גוברות
הוראות סעיף(ב)

מינוי ,כהונה
שליטה ,בלא גרעין שליטה,
בתאגיד בנקאי
בלא גרעין
דירקטורים
בתאגיד בנקאי
דירקטוריםעל מינוי
11ה( .א)
כהונה על מינוי
מינוי( ,א)
11ה.
והפסקת כהונה של והפסקת כהונה של
למעט סעיף 11ג(א) ,למעט
הוראות
11ג(א),
סעיףיחולו
כהונתם,
הוראות
והפסקת
כהונתםיחולו
והפסקת כהונתם,
כהונתם
בתאגיד
דירקטורים בתאגיד דירקטורים
גרעין
בנקאי בלא
בנקאי בלא גרעין
( ,)3וכן הוראות אלה:
אלה:
פסקה
( ,)3וכן הוראות
פסקה
שליטה

שליטה

דירקטורים או על הפסקת
על הפסקת
מינוי
דירקטורים או
מינוי הצבעה על
( )1הצבעה על ()1
השנתית או באסיפה
באסיפה
באסיפה
השנתית או
באסיפהתהיה רק
כהונתם תהיה רקכהונתם
הבנקאות (רישוי) ,אלא אם
לחוקאלא אם
(רישוי),
הבנקאות35א
לחוקלפי סעיף
שכונסה
שכונסה לפי סעיף 35א
כאמור באסיפה מיוחדת;
מיוחדת;
הצבעה
באסיפה
המפקח
כאמור
אישר
הצבעה
כן אישר המפקח כן
כאמור בסעיף 11ג(א)()4
המקדימה11ג(א)()4
כאמור בסעיף
ההודעה
המקדימה
()2
( )2ההודעה
סעיף ,גם לוועדה למינוי
באותולמינוי
לוועדה
האמור
סעיף ,גם
במועד
באותו
תימסר,
תימסר ,במועד האמור
שמונתה לפי סעיף 36א
בנקאיים 36א
בתאגידיםלפי סעיף
בנקאיים שמונתה
דירקטורים
דירקטורים בתאגידים
(בסעיף זה — הוועדה);
הוועדה);
הבנקאות —(רישוי)
לחוק(בסעיף זה
לחוק הבנקאות (רישוי)
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( )3נושא משרה בתאגיד הבנקאי ,למעט חבר הוועדה
שמונה לפי סעיף 36א(ב)( )3לחוק הבנקאות (רישוי) ,לא
יפעל למינוי דירקטור מסוים או למניעת מינויו ,ואולם
דירקטור יהיה רשאי להציע לוועדה את מועמדותו
לכהונת דירקטור;
()4

(א) תקופת כהונתו של דירקטור ,שאינו דירקטור
חיצוני כהגדרתו בסעיף 36א(ב)( )3לחוק הבנקאות
(רישוי) ,תהיה לא יותר משלוש שנים ,וניתן
לשוב ולמנותו לתקופות נוספות שלא יעלו על
שלוש שנים כל אחת ,ובלבד שתקופות כהונתו
המצטברות לא יעלו על תשע שנים;
(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א) ,הפך
התאגיד הבנקאי לתאגיד בנקאי בלא גרעין
שליטה ,רשאי דירקטור המכהן בו ערב הפיכתו
לתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה ,להמשיך
בכהונה עד לאסיפה השנתית הקרובה גם אם
תקופות כהונתו המצטברות יעלו בשל כך על
תשע שנים;

( )5באסיפה כללית של התאגיד הבנקאי לא יוחלפו
מעל מחצית מהדירקטורים שכיהנו סמוך לאחר האסיפה
השנתית הקודמת ,אלא אם כן ניתן לכך אישור המפקח;
עלה על מחצית מספר הדירקטורים שיש להחליפם
באסיפה כללית כאמור ,בשל הוראות פסקה ( ,)4יפרשו
באותה אסיפה כללית מחצית הדירקטורים המכהנים
את התקופה הארוכה ביותר ,ושאר הדירקטורים יהיו
רשאים להמשיך בכהונה עד לאסיפה השנתית הקרובה;
כיהנו שני דירקטורים או יותר מבין הדירקטורים כאמור
תקופת כהונה שווה ,יפרשו אלה מהם שתקבע האסיפה
הכללית;
( )6דירקטור ,למעט דירקטור חיצוני כהגדרתו
בחוק החברות ,שתקופת כהונתו הסתיימה ,ובשל
כך פחת מספר הדירקטורים בתאגיד הבנקאי ממספר
הדירקטורים הראוי שקבע המפקח לפי סעיף 35א לחוק
הבנקאות (רישוי) ,או שבשל כך הרכב הדירקטוריון אינו
עומד בכל דרישות הדין ,כאמור באותו סעיף ,רשאי
להמשיך בתפקידו למשך תקופה של שישה חודשים,
או עד השלמת מספר הדירקטורים למספר הראוי
כאמור או עד השלמת הרכב הדירקטוריון כך שיעמוד
בדרישות הדין ,לפי העניין ,הכל לפי המוקדם; החליט
דירקטור להמשיך בתפקידו לפי הוראות פסקה זו ,יודיע
על כך לתאגיד הבנקאי ,ואולם על אף המשך כהונתו
כאמור יראו אותו לעניין סעיף 35א לחוק הבנקאות
(רישוי) ,כדירקטור שפסקה כהונתו.
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(ב)

שליטה ,לא ימונה ולא
גרעיןולא
בלאימונה
שליטה ,לא
בתאגיד בנקאי
( )1בתאגיד(ב)בנקאי()1בלא גרעין
שמתקיים בו אחד מאלה:
מי מאלה:
אחד
כדירקטור
שמתקיים בו
יכהן כדירקטור מי יכהן
מחזיקים באמצעי שליטה
באמצעי שליטה
מחזיקיםאו קרובו
(א) הוא או קרובו(א) הוא
הבנקאי ,בתאגיד הנשלט
הנשלט
בתאגיד
בתאגיד
שהוא,
הבנקאי,
מכל סוג
מכל סוג שהוא ,בתאגיד
במחזיק מהותי למעט
למעט
הבנקאי או
במחזיק מהותי
בידיאוהתאגיד
בידי התאגיד הבנקאי
בשיעור שאינו עולה על
עולה על
סחירות
שאינו
במניות
בשיעור
החזקה
החזקה במניות סחירות
והנפרע של מי מהם;
מהם;
המונפק
של מי
מההון
והנפרע
אחוז
המונפק
רבע אחוז מההון רבע
או למועד המינוי או
שקדמו
המינוי
שבשנתיים
שקדמו למועד
(ב) מי שבשנתיים(ב) מי
בקשראו למי שהוא בקשר
שהואיש לו,
למיואילך,
המינוי
ממועדלו ,או
ממועד המינוי ואילך ,יש
הבנקאי או לתאגיד
לתאגיד
לתאגיד
זיקה או
הבנקאי
לתאגידעמו,
קרוב עמו ,זיקה קרוב
הבנקאי ,לנושא משרה
משרה
התאגיד
שללנושא
הבנקאי,
שבשליטתו
שבשליטתו של התאגיד
למחזיק מהותי וכן מי
מהותיאווכן מי
הבנקאי
למחזיק
בתאגיד
בתאגיד הבנקאי או
של לו זיקה לקרוב של
לקרוב ,יש
זיקהואילך,
המינוי
יש לו
שממועד
שממועד המינוי ואילך, ,
הבנקאי ,לקרוב של מחזיק
של מחזיק
בתאגיד
משרהלקרוב
הבנקאי,
נושא
נושא משרה בתאגיד
מחזיק מהותי; לעניין זה,
לעניין זה,
לשותף של
או מהותי;
מחזיק
מהותי
מהותי או לשותף של
גרעין בנקאי בלא גרעין
בתאגיד
כדירקטורבלא
בתאגיד בנקאי
כהונה כדירקטור כהונה
לא נוספת כאמור ,לא
לכהונה
כאמור,
מועמד
לכהונהשלנוספת
שליטה של מועמדשליטה
תיחשב זיקה.
תיחשב זיקה.
פסקה (()1ב) ,לא יכהן
לא יכהן
מהוראות
לגרוע (()1ב),
בלי פסקה
מהוראות
( )2בלי לגרוע ()2
שהוא בקשר קרוב עמו,
למיעמו,
בקשראוקרוב
שיש לו,
שהוא
למייחיד
כדירקטור
כדירקטור יחיד שיש לו ,או
עםאוהתאגיד הבנקאי או
הבנקאי
מקצועיים
התאגיד
עסקיים או
מקצועיים עם
קשרים עסקיים או קשרים
התאגיד הבנקאי ,עם נושא
שלעם נושא
הבנקאי,
שבשליטתו
התאגיד
תאגיד
שבשליטתו של
עם
עם תאגיד
מחזיק מהותי שהציע
שהציע
או עם
מהותי
הבנקאי,
מחזיק
בתאגיד
משרהאו עם
משרה בתאגיד הבנקאי,
הקשריםר ,גם אם הקשרים
לכהונת דירקטו
מועמד גם אם
אותודירקטור,
לכהונת
את אותו מועמד את
למעט קשרים זניחים.
זניחים.
קשרים כלל,
אינם דרך
למעט
כאמור
כאמור אינם דרך כלל,
ימונה ( )1ו–( ,)2לא ימונה
פסקאות
מהוראותלא
פסקאות ( )1ו–(,)2
מהוראותבלי לגרוע
( )3בלי לגרוע ()3
הוצעה בידי הוועדה
הוועדה
שמועמדותו
הוצעה בידי
דירקטור
שמועמדותו
ולא יכהן דירקטור ולא יכהן
מתקיים בו אחד מאלה:
מאלה:
אחדאם
11ד(א)(,)1
מתקיים בו
אםסעיף
לפי סעיף 11ד(א)(,)1לפי
הוועדה במועד המינוי;
המינוי;
לחבר
במועד
הוועדהזיקה
לחבר יש לו
(א) יש לו זיקה (א)
בסעיף 36ב(ב)( )3לחוק
האמורלחוק
36ב(ב)()3
מתקיים בו
האמור בסעיף
(ב) מתקיים בו (ב)
הבנקאות (רישוי); הבנקאות (רישוי);
שמפאת מהותה ,חומרתה
בעבירהחומרתה
הורשעמהותה,
בעבירה שמפאת
(ג)
(ג) הורשע
או לכהן בתפקיד ,או
בתפקיד,ראוי
לכהןאין הוא
נסיבותיה
הוא ראוי
או נסיבותיה אין או
אישום בעבירה כאמור;
כאמור;
כתב
בעבירה
ועומד נגדו
תלויאישום
תלוי ועומד נגדו כתב
בסעיף (240ג) לחוק
לחוק
האמור
(240ג)
בסעיף בו
האמורמתקיים
(ד) מתקיים בו (ד)
החברות.
החברות.
הוצעה בידי הוועדה לפי
הוועדה לפי
שמועמדותו
הוצעה בידי
דירקטור
שמועמדותו
()4
( )4דירקטור
כשירות מקצועית או בעל
בעל או בעל
מקצועית
כשירות יהיה
11ד(א)(,)1
בעל
סעיף
סעיף 11ד(א)( ,)1יהיה
בהתאם להוראות לפי
ופיננסית ,לפי
בהתאם להוראות
חשבונאית
ופיננסית,
מומחיות חשבונאיתמומחיות
(240א )1לחוק החברות.
החברות.
סעיף (240א )1לחוקסעיף
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(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב) ,דירקטור המכהן בתאגיד
בנקאי ערב הפיכתו לתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה ,רשאי
להמשיך ולכהן עד תום תקופת כהונתו גם אם לא מתקיימים
בו התנאים הקבועים בסעיף הקטן האמור ,אך לא יותר משלוש
שנים ממועד הפיכתו של התאגיד הבנקאי לתאגיד בנקאי
בלא גרעין שליטה ,לפי המוקדם.
(ד)

הוראות סעיף זה גוברות על כל הוראה סותרת בדין.

(ה) בסעיף זה —
"אסיפה כללית"" ,אסיפה מיוחדת" ו"אסיפה שנתית" —
כהגדרתן בחוק החברות;
"קשר קרוב" — כהגדרתו בסעיף 36ב(א) לחוק הבנקאות
(רישוי);
"זיקה" — קיום יחסי עבודה ,קיום קשרים עסקיים או
מקצועיים דרך כלל ,למעט קשרים זניחים ,וכן כהונה
כנושא משרה ,ואולם קשרים עסקיים קמעונאיים שבין
תאגיד ללקוח לא ייחשבו כזיקה;
"מחזיק מהותי" — מי שמחזיק יותר משני אחוזים וחצי
מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי ,מי
ששולט במחזיק כאמור ,מי שנשלט בידי מי מהם ,חבר
בחבר–מחזיקים כמשמעותו בסעיף 11ד(א)(()3ב) ,מי
ששולט בחבר בחבר–מחזיקים כאמור ,ומי שנשלט בידי
מי מהם".
()9

בסעיף (13א) ,פסקאות (א) ו–(ב) יסומנו "( ")1ו–"( ,")2בהתאמה;

( )10בסעיף 14ה(ג) ,במקום "של חוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב— 3 :1992למעט סעיף
קטן (א)( ")2יבוא "של חוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב—( 1992בסעיף זה — חוק הביקורת
הפנימית)(3 :א) ,למעט פסקה ( ")2ובסופו יבוא "ואולם —
( )1על אף האמור בפסקה ( )5של סעיף (3א) לחוק הביקורת הפנימית ,רשאי
המפקח ,במקרים חריגים ,לאשר מינוי מבקר פנימי שלא מתקיים בו האמור
באותה פסקה ,אם מצא שהוא בעל ניסיון משמעותי בתפקידים בכירים בתחומי
פעילותו של תאגיד בנקאי ,והוא התחייב להשתתף בהשתלמות כאמור באותה
פסקה בסמוך ככל הניתן לאחר מינויו; הוראות פסקה זו יחולו על אף האמור
בסעיף  147לחוק החברות לעניין תאגיד בנקאי שהוא חברה ציבורית;
( )2בסעיף  7לחוק הביקורת הפנימית ,בכל מקום ,במקום "הממונה" יקראו
"הדירקטוריון";".
( )11בסעיף 14ח( ,)2במקום "סעיף (13א)(ב)" יבוא "סעיף (13א)(;")2
( )12בסעיף 15א(א) ו–(ב) ,בכל מקום ,המילים "התשמ"א— — "1981יימחקו;
( )13בסעיף 15ג ,המילים "התשמ"א— — "1981יימחקו.
תיקון חוק ניירות
ערך  -מס' 48
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בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח—1968 ,9בסעיף  ,37אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
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אמצעי גם על בעל אמצעי
בכירה יחולו
על בעל
משרה
יחולו גם
בכירהונושא
משרה עניין
לעניין בעל
ענייןזהונושא
בעלסעיף
הוראות
"(ה)לעניין
"(ה) הוראות סעיף זה
שליטה; בסעיף קטן זה —
קטן זה —
גרעין
בסעיף
שליטה; בלא
בתאגיד בנקאי
בלא גרעין
מהותי
בנקאי
שליטה
שליטה מהותי בתאגיד
שליטה" — כל אחד
אחד
גרעין
בלא כל
שליטה" —
גרעין בנקאי
בתאגיד
בלא
מהותי
שליטהבנקאי
בתאגיד
אמצעי
מהותי
"בעל
"בעל אמצעי שליטה
מאלה:
מאלה:
אמצעימסוים של אמצעי
אחוזים מסוג
מסוים של
וחצי
מסוג
משניים
יותראחוזים
שמחזיקוחצי
משני אחוזים
יותר מי
( )1מי שמחזיק ()1
בלא גרעין
שליטה בתאגיד בנקאי
שליטה; בלא גרעין שליטה;
בתאגיד בנקאי
שליטה
אמצעי שליטה בתאגיד
בתאגיד
מסוים של
מסוגשליטה
אמצעי
מאחוזשלאחד
יותרמסוים
מסוג
שמחזיק
מאחוז אחד
( )2מי
( )2מי שמחזיק יותר
הבנקאי על התנגדותו
התנגדותו
עללתאגיד
הודיע
הבנקאי
לתאגידשלא
שליטה ,ובלבד
שלא הודיע
ובלבדגרעין
בנקאי בלא
בנקאי בלא גרעין שליטה,
החזקתו ,כאמור בסעיף
בסעיף
כאמורעל
החזקתו,פרטים
יגלהעלבדוחותיו
פרטים
הבנקאי
בדוחותיו
שהתאגיד
הבנקאי יגלה
לכך
לכך שהתאגיד
לחוק הבנקאות (רישוי);
(רישוי);
(36ב)(()1ג)
(36ב)(()1ג) לחוק הבנקאות
בתאגיד בנקאי מסוים
מסוים
שליטה
אמצעיבנקאי
בתאגיד
שליטהשל
אמצעי מסוים
שמחזיק בסוג
מסוים של
בסוג מי
( )3מי שמחזיק ()3
המפקח,כפי שקבע המפקח,
מעל שיעור
שליטה,שקבע
שיעור כפי
מעלגרעין
שליטה,בלא
תאגיד בנקאי
בלא גרעין
שהוא תאגיד בנקאישהוא
הרשות; יושב ראש הרשות;
ראשבהסכמת
(רישוי),
הבנקאותיושב
לחוקבהסכמת
(רישוי),
(36ב)1
הבנקאות
לפי סעיף
לפי סעיף (36ב )1לחוק
בחוק הבנקאות (רישוי).
(רישוי).
כהגדרתם
הבנקאות
שליטה" —
כהגדרתם בחוק
"החזקה"—,ו"אמצעי
"החזקה" ,ו"אמצעי שליטה"
(רישוי) ,התשמ"א—;1981
התשמ"א—;1981
חוק הבנקאות
(רישוי),
(רישוי)" —
הבנקאות
הבנקאות
"חוק — חוק
"חוק הבנקאות (רישוי)"
11ב(ג) לפקודת הבנקאות,
הבנקאות,
בסעיף
לפקודת
כמשמעותו
בסעיף— 11ב(ג)
שליטה"
כמשמעותו
בלא גרעין
שליטה" —
"תאגיד בנקאי
"תאגיד בנקאי בלא גרעין
".1941
".1941
הוראת מעבר
הסמכויות
(רישוי) ,יהיו
הסמכויות
הבנקאות
(רישוי) ,יהיו
36א לחוק
הבנקאות
כאמור בסעיף
36א לחוק
ועדה
בסעיף
להקמת
כאמור
ועדה עד
להקמת (א)
הוראת (א)
מעבר עד .4
.4
חבריה:ועדה שאלה חבריה:
נתונות בידי
זה ,שאלה
ועדה
בחוק
נתונותלהבידי
שניתנו
שניתנו לה בחוק זה,

הבנקאיות שבהסדר (הוראת
שבהסדר (הוראת
הבנקאיות המניות
הציבורי לפי חוק
הוועד המניות
לפי חוק
ראש
הציבורי
הוועד יושב
( )1יושב ראש ()1
10
10
היושבוהוא יהיה היושב
שבהסדר),
המניותיהיה
שבהסדר) ,והוא
(להלן — חוק
המניות
התשנ"ד—1993
שעה)(,להלן — חוק
שעה) ,התשנ"ד—1993
ראש;
ראש;
החברים הנוספים שבוועד
מתוך שבוועד
הנוספים
הוועדה
החברים
מתוךראש
הוועדהיושב
ראש שימנה
חברים
יושב
שימנהשני
( )2שני חברים ()2
חוק המניות שבהסדר;
שבהסדר;
הציבורי לפי
הציבורי לפי חוק המניות
בתאגיד הבנקאי שהוועדה
שהוועדה
חיצוניים
כדירקטוריםהבנקאי
חיצוניים בתאגיד
המכהנים
כדירקטורים
דירקטורים
המכהנים
( )3שני דירקטורים( )3שני
שמונו לפי פסקאות ()1
פסקאות ()1
לפיהוועדה
וחברי
שמונו
הוועדה
הוועדה
וחבריראש
הוועדהיושב
ראש שיציעו
בעניינו,
יושב
דנה
דנה בעניינו ,שיציעו
"דירקטור חיצוני" —
חיצוני" —
בסעיף זה,
"דירקטור
בסעיףעלזה,הבנקים;
המפקח
הבנקים;
בהתייעצות עם
ו–(,)2המפקח על
ו–( ,)2בהתייעצות עם
לחוק בסעיף  )14(1לחוק
)14(1כנוסחו
(רישוי),
בסעיף
הבנקאות
לחוק כנוסחו
(רישוי),
36א(ב)()3
הבנקאות
בסעיף
כהגדרתולחוק
כהגדרתו בסעיף 36א(ב)()3
זה.
זה.
הבנקאות (רישוי) יחולו על
לחוקיחולו על
(רישוי)
הבנקאות36א
כאמור בסעיף
36א לחוק
בסעיףועדה
החלות על
ההוראותכאמור
החלות על ועדה
(ב) ההוראות (ב)
בשינויים המחויבים.
המחויבים.
בסעיף קטן (א),
בשינויים
האמורה
קטן (א),
הוועדה
הוועדה האמורה בסעיף
ני ה ו
ניתה ו
ניןמני ןת נ
ב ניבמ י
הממשלה
הממשלה
ראשראש
ש משעמו ןע ופן רפסר ס
המדינה
המדינה
נשיא
נשיא

10

ייוובבלל ששטטייייניניץץ
האוצר
שרהאוצר
שר

וב ןר ירבילבילן י ן
וב ן
ר אר א
הכנסת
הכנסת
ראש
ראש
יושב
יושב

ס"ח התשנ"ד ,עמ' .10

ספר החוקים  ,2345כ"ה באדר התשע"ב19.3.2012 ,

217

חוק שירות ביטחון (תיקון מס'  18והוראת שעה) ,התשע"ב—*2012
תיקון סעיף 40

.1

תיקון סעיף 41

.2

הוראת שעה

.3

בסעיף  40לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו—1986( 1להלן — החוק העיקרי),
האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) חדל להתקיים לגבי מיועדת לשירות ביטחון תנאי מהתנאים שלגביהם הצהירה
כאמור בסעיף קטן (א) ,במהלך  24החודשים שלאחר מסירת התצהיר או במהלך תקופת
הקריאה להתייצבות לשירות סדיר כאמור בסעיף  ,20לפי המאוחר ,תודיע על כך מיד
לפוקד".
בסעיף  41לחוק העיקרי —
()1

בכותרת השוליים ,במקום "סעיף  "40יבוא "סעיף (40א)";

( )2בסעיף קטן (א) ,לפני "הורשעה" יבוא "מסרה מיועדת לשירות ביטחון הודעה לפי
סעיף (40ב) או" ,ובכל מקום ,במקום "לפי סעיף  "40יבוא "לפי סעיף (40א)";
( )3בסעיף קטן (ב) ,במקום "לפי סעיף  40עד" יבוא "לפי סעיף (40א) עד למועד מסירת
הודעה לפי סעיף (40ב) או עד".
בתקופה שמיום התחילה כאמור בסעיף  4לחוק זה עד תום שלוש שנים מהמועד
האמור —
()1

יקראו את החוק העיקרי כך שאחרי סעיף  40יבוא:

"בקשה לביטול פטור 40א( .א) בסעיף זה ובסעיפים 40ב עד 40ו —

של מיועדת לשירות
ביטחון לפי סעיף 40
על ידי פוקד

"הוועדה" — הוועדה לבחינת הפטור שניתן למיועדת לשירות
ביטחון לפי סעיף  ,40שמונתה בסעיף 40ג;
"הוועדה המשותפת" — ועדה משותפת לוועדת החוץ
והביטחון ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;
"פוקד" — כמשמעותו בסעיף  ,50שהוא בדרגת רב–סרן
לפחות.
(ב) היה לפוקד יסוד ממשי להניח כי מיועדת לשירות
ביטחון שקיבלה פטור לפי סעיף (40א) נהגה באופן שאינו
תואם מהותית תנאי מהתנאים שלגביהם הצהירה בהתאם
לאותו סעיף ,במהלך  24החודשים שלאחר מסירת התצהיר
או במהלך תקופת הקריאה להתייצבות לשירות סדיר כאמור
בסעיף  ,20לפי המאוחר ,רשאי הוא להגיש לוועדה בקשה
לביטול הפטור ,ובלבד שמסר על כך הודעה למיועדת לשירות
ביטחון.

הודעת הפוקד
למיועדת לשירות
ביטחון

40ב .בטרם יגיש הפוקד את הבקשה לביטול הפטור לוועדה ,ימסור
הפוקד למיועדת לשירות ביטחון ,הודעה שתפרט את כל
אלה:
( )1כוונתו להגיש בקשה לביטול הפטור בצירוף פירוט
העובדות ,הנימוקים והמסמכים שעליהם מבוססת הבקשה;

*
1
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התקבל בכנסת ביום י"ח באדר התשע"ב ( 12במרס  ;)2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה —  ,472מיום כ' בטבת התש"ע ( 6בינואר  ,)2010עמ' .150
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;107התש"ע ,עמ' .420

ספר החוקים  ,2345כ"ה באדר התשע"ב19.3.2012 ,

ביטחון שלא להתייצב
להתייצב
לשירות
המיועדתשלא
לשירות ביטחון
זכותה של
המיועדת
( )2זכותה של ()2
זה טענותיה לעניין זה
לענייןאת
טענותיהולטעון
להתייצב בלפניו
ולטעון את
זכותה
לפניו,לפניו
לפניו ,זכותה להתייצב
לשלוח
בלוויית מי
בעצמה או
אם תרצה בכך,
מטעמה ,וזכותה לשלוח
וזכותה מי
מטעמה,בלוויית
בעצמה או
תרצה בכך,
אם
את מיום שקיבלה את
שקיבלהימים
מיוםבתוך 30
והכל
ימים
בכתב,
בתוך 30
טיעוניה
והכל
את טיעוניה בכתב,את
ההודעה;
ההודעה;
לפניאוהוועדה ,בעצמה או
בעצמה
טענותיה
הוועדה,
להשמיע את
טענותיה לפני
( )3אתזכותה
( )3זכותה להשמיע
בקשה לביטול הפטור
הפטור
הפוקד
לביטול
בקשהיגיש
מטעמה ,אם
מי הפוקד
בלווייתיגיש
בלוויית מי מטעמה ,אם
לוועדה.
לוועדה.
הקמת הוועדה
והרכבה

בתהוועדה תהיה בת
הוועדה;
הוועדה תהיה
הוועדה;ימנה את
אתהביטחון
ימנהשר
הביטחון (א)
הוועדהשר 40ג.
הקמת (א)
40ג.
בתקנות כאמור בסעיף
ייקבע בסעיף
והרכבהכאמור
חבריםבתקנות
חמישה ייקבע
והרכבהחמישה חברים והרכבה
קטן (ב).
קטן (ב).
ובאישורהמשפטים ובאישור
המשפטים עם שר
הביטחון,שרבהתייעצות
בהתייעצות עם
(ב) שר הביטחון( ,ב) שר
וסדריהרכב הוועדה וסדרי
הוועדהלעניין
הרכבהוראות
לענייןיקבע
המשותפת,
הוועדההוראות
הוועדה המשותפת ,יקבע
הוראה שאין לגביו הוראה
לגביו וראיות
סדרי דין
וראיותשלשאין
דין עניין
סדריבכל
הדין בה;
הדין בה; בכל עניין של
הוועדה בדרך שתיראה
שתיראה
תפעל
בדרך
הוועדהאחר
תפעלבחיקוק
אחרזה או
בחיקוקחוק
לפי חוק זה או לפי
העומדות להחלטתה.
להחלטתה.
העומדותהשאלות
ביותר לבירור
השאלות
מועילה
לבירור
לה מועילה ביותר לה

הדיון בוועדה
בבקשה לביטול
הפטור

ביטחון את טענותיה עד
טענותיה עד
המיועדתאתלשירות
לשירות ביטחון
המיועדתלא טענה
40ד( .א)
בוועדהלא טענה
הדיון (א)
40ד.
בבקשה לביטול
שוכנע הפוקד מטענותיה,
מטענותיה,
הפוקדאו לא
שוכנע40ב()2
לאבסעיף
האמור
40ב( )2או
המועד
הפטור המועד האמור בסעיף
על לוועדה ,ויודיע על
הפטור
ויודיע
לביטול
לוועדה,
בקשה
הפטור
להגיש
לביטול
בקשה הוא
רשאי הוא להגיש רשאי
למיועדת לשירות ביטחון.
החלטתוביטחון.
החלטתו למיועדת לשירות
שלושים ימים מיום
מיום
בתוך
ימים
בבקשה,
שלושים
תחליט
הוועדהבתוך
תחליט בבקשה,
(ב)
(ב) הוועדה
הודעת הפוקד כאמור
כאמור
ביטחון
הפוקד
לשירות
הודעת
למיועדת
שהומצאה ביטחון
שהומצאה למיועדת לשירות
לצדדים הזדמנות לטעון
הזדמנות לטעון
לאחר שנתנה
לצדדים
שנתנה(א),
בסעיף קטן
בסעיף קטן (א) ,לאחר
מיוחדים מטעמים מיוחדים
הוועדה רשאית,
לפניה;מטעמים
טענותיהםרשאית,
לפניה; הוועדה
את טענותיהם את
החלטתה ,לתקופה אחת
למתן אחת
לתקופה
התקופה
החלטתה,
להאריך את
התקופה למתן
שיירשמו,
שיירשמו ,להאריך את
תעלה על שלושים ימים.
שלושים ימים.
בלבד שלא
נוספת על
נוספת בלבד שלא תעלה
למיועדתותומצא למיועדת
ותומצא מנומקת
הוועדה תהיה
החלטתמנומקת
הוועדה תהיה
(ג)
(ג) החלטת
לשירות ביטחון .לשירות ביטחון.
על המצאה לפי סעיף
סעיף
יחולו
ו–()2לפי
המצאה
(55ה)()1
יחולו על
ו–( )2סעיף
הוראות
(55ה)()1
(ד) הוראות סעיף (ד)
זה.
זה.

ערעור

לביטול פטור לפי סעיף
בבקשה סעיף
פטור לפי
הוועדה
שללביטול
בבקשה
הוועדהסופית
של החלטה
40ה.
ערעור החלטה סופית
40ה.
לעניינים מינהליים;
מינהליים;
בית משפט
לעניינים
לערעור לפני
בית משפט
ניתנת
לפני
40ד,
40ד ,ניתנת לערעור
לאלשירות ביטחון ,לא
מיועדת
ביטחון,
לשירותשל
לבטל פטור
מיועדת
הוועדה
פטור של
החליטה
החליטה הוועדה לבטל
התקופה להגשת ערעור
בתוםערעור
להגשת
התקופהאלא
בתום לתוקף
החלטתה
תיכנסאלא
תיכנס החלטתה לתוקף
פסק דין חלוט בערעור
בערעור
חלוט מתן
דין— עם
ערעור
הוגש פסק
עם מתן
ערעורר— ,ואם
כאמור ,ואם הוגש כאמו
החלטת הוועדה כאמור.
כאמור.
הוועדהאת
שמאשר את החלטתשמאשר

תקופה שלא תבוא
במניין תקופת
הקריאה לשירות
סדיר

תקופה שלא
שבמהלכןהתקופות שבמהלכן
התקופותלא יובאו
שבסעיף 20
יובאו
התקופות
שבסעיף  20לא
התקופות במניין
תבוא 40ו.
במניין
40ו.
במניין תקופת
סעיפים 40ד או ערעור
לפיערעור
הוועדהאו
סעיפים 40ד
הליכים לפני
הוועדה לפי
התנהלו
התנהלו הליכים לפני
הקריאה לשירות
סדיר לפי סעיף 40ה ;".לפי סעיף 40ה;".

התש"ס—2000 ,2כך שבתוספת
כך שבתוספת
מינהליים,
התש"ס—2000,2
מינהליים,לעניינים
בתי משפט
לעניינים
משפטאת חוק
( )2בתייקראו
( )2יקראו את חוק
לבחינת הפטור לפי סעיף
לפי סעיף
הוועדה
הפטור
החלטת
לבחינת
הוועדהעל
"או ערעור
החלטת
עליבוא
בסופו
ערעור
"או ,17
בפרט
יבוא
השנייה,
השנייה ,בפרט  ,17בסופו
40ה לחוק האמור"40 .ה לחוק האמור".
2

ס"ח התש"ס ,עמ'  ;190התשע"ב ,עמ' .134
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תחילה ותקנות
ראשונות

.4

תיקון סעיף 2

.1

תיקון חוק בתי דין
מינהליים  -מס' 10

.2

תחילתו של סעיף  3ביום פרסומן של תקנות לפי הוראות סעיפים 40ג לחוק העיקרי,
כנוסחם בסעיף  3לחוק זה; תקנות ראשונות כאמור יובאו לאישור הוועדה המשותפת
לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בתוך שלושים ימים
מיום פרסומו של חוק זה.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

אהוד ברק
שר הביטחון
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

חוק שירותי הסעד (תיקון מס'  ,)7התשע"ב—*2012
בחוק שירותי הסעד ,התשי"ח—1958( 1להלן — החוק העיקרי) ,בסעיף — 2
()1

במקום סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ה) בוועדת ערר יהיו שלושה חברים ,שימנה שר הרווחה והשירותים החברתיים,
ואלה הם:
( )1משפטן הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום ,שימונה
בהתייעצות עם שר המשפטים ,והוא יהיה היושב ראש;
()2

נציג ציבור שאינו עובד המדינה ואינו עובד רשות מקומית;

( )3עובד סוציאלי שאינו עובד המדינה ואינו עובד רשות מקומית ,שעבד
כעובד סוציאלי בשירות המדינה או ברשות מקומית שבע שנים לפחות.
(ה )1ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב—1992( 2להלן — חוק בתי דין
מינהליים) ,למעט סעיפים  25 ,12 ,11ו– 45לחוק האמור ,יחולו ,בשינויים המחויבים
ובשינויים לפי חוק זה ,על ערר ועל ועדת ערר;".
()2
ועם";

בסעיף קטן (ו) ,במקום "בהתייעצות עם" יבוא "בהתייעצות עם שר המשפטים

()3

אחרי סעיף קטן (ח) יבוא:
"(ט) ( )1החלטה סופית של ועדת ערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים
מינהליים.
( )2החלטה אחרת של ועדת ערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים
מינהליים אם ניתנה לכך רשות מאת שופט של בית משפט לעניינים
מינהליים; לעניין זה" ,החלטה אחרת" — החלטה לעניין עיכוב ביצוע לפי
סעיף  33לחוק בתי דין מינהליים וכן החלטה בעניין סמכות עניינית".

" 	.25ועדות ערר לפי סעיף  2לחוק שירותי הסעד ,התשי"ח—1958".4
*
1
2
3
4
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בחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב—1992 ,3בתוספת ,אחרי פרט  24יבוא:

התקבל בכנסת ביום י"ח באדר התשע"ב ( 12במרס  ;)2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
—  ,439מיום כ' בשבט התשע"ב ( 13בפברואר  ,)2012עמ' .97
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;103התשע"א ,עמ' .75
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;90התשע"ב ,עמ' .118
ס"ח התשי"ח ,עמ' .103

ספר החוקים  ,2345כ"ה באדר התשע"ב19.3.2012 ,

אחרי בתי
תיקון חוק
תיקון חוק
פרט 21
השנייה,
פרט 21
בתוספת
השנייה,5,אחרי
התש"ס—2000
בתוספת
מינהליים,
התש"ס—2000,5
מינהליים,לעניינים
לענייניםבתי משפט
משפט בחוק
בחוק
בתיבתי .3
.3
משפט לעניינים
משפט לעניינים
יבוא:
יבוא:
מינהליים  -מס' 72
מינהליים  -מס' 72
התשי"ח—19586
הסע".ד ,התשי"ח—1958".6
הסעד,לחוק שירותי
סעיף (2ט)
שירותי
לחוקלפי
ערעור
סעיף(2	.2ט)
" 	.22ערעור לפי "2

והוראת
תחולה
והוראת
מיום
שימונו
מיום ערר
שימונוועדות
ואילך ועל
תחילתו ערר
ועל ועדות
מיום
ואילך
שיוגשו
תחילתו
עררים
מיום
שיוגשו על
ערריםזה יחול
זה יחול.4על חוק
תחולה חוק
.4
מעבר
מעבר
אלא זה לא יכהנו אלא
של חוק
יכהנו
תחילתו
מיוםזה לא
שנים חוק
תחילתו של
בתום שלוש
שנים מיום
שלושואולם,
ואילך;
בתום
תחילתו
תחילתו ואילך; ואולם,
העיקרי ,כנוסחו בחוק זה.
בחוק זה.
לחוק
כנוסחו
סעיף 2
העיקרי,
שמונו לפי
ערר לחוק
סעיף 2
ועדות
ועדות ערר שמונו לפי

שמעון פרס
המדינהר ס
נשיאמ ע ו ן פ
ש
נשיא המדינה
5
6

ממששהה ככחחללוון ן
ני ה ו
ניןמני ןת נ
ניתה ו
ב ניבמ י
והשירותים
הרווחההרווחה
שר שר
הממשלה
ראשראש
החברתיים
והשירותים
הממשלה
החברתיים
ר א וב ן ר י ב ל י ן
הכנסתי ן
ראש ר י ב ל
יושבא וב ן
ר
יושב ראש הכנסת

ס"ח התש"ס ,עמ'  ;190התשע"ב ,עמ' .134
ס"ח התשי"ח ,עמ' .103

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'  ,)103התשע"ב—*2012
לתיקון
הוספת סעיף 65ד
חוק .1
.1

בפקודת התעבורה1
(מס'—,)103
פקודת
התשע"ב—*2012יבוא:
הפקודה) ,אחרי סעיף 65ג
התעבורה(להלן

של—תאגיד
בפקודת התעבורה"1רכב
יבוא—:
בסעיף זה
אחרי(א)
הפקודה)65,ד.
סעיף 65ג
(להלן
— מערכת לדיווח

"רכב של תאגיד
— מערכת לדיווח
ומעקב

הוספת סעיף 65ד

ומעקב (א) בסעיף זה — "מערכת לדיווח ומעקב" — מערכת הכוללת שירות טלפוני
65ד.
לדיווח על עבירות תעבורה שמבצעים נהגים בכלי
"מערכת לדיווח ומעקב" — מערכת הכוללת שירות טלפוני
רכב שברשות תאגיד ועל תקינות כלי הרכב ,ומעקב
לדיווח על עבירות תעבורה שמבצעים נהגים בכלי
אחר דיווחים כאמור;
רכב שברשות תאגיד ועל תקינות כלי הרכב ,ומעקב
כאמור;— לרבות עובד של קבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק
אחר דיווחים"עובד"
כוח אדם ,התשנ"ו—
קבלני
ידי
על
עובדים
העסקת
קבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק
"עובד" — לרבות עובד של
19962
בתאגיד; התשנ"ו—
המועסקכוח אדם,
ידי ,קבלני
העסקת עובדים על
בטיחות" — אדם שהוסמך לפקח על סדרי הבטיחות
"קצין
בתאגיד;
1996 ,2המועסק
בהתאם להוראות לפי
במפעל ,הבטיחות
התחבורתיים על סדרי
"קצין בטיחות" — אדם שהוסמך לפקח
במפעל23(70,א);
סעיף
בהתאם להוראות לפי
התחבורתיים
סעיף 23(70א);"תאגיד" — מפעל המחויב להעסיק קצין בטיחות ומחזיק כלי
קציןעובדיו.
לשימוש
"תאגיד" — מפעל המחויברכב
בטיחות ומחזיק כלי
להעסיק
עובדיו.
( )1תאגיד ינהל מערכת לדיווח ומעקב ,שתפעל
רכב לשימוש(ב)
בימי מנוחה כהגדרתם
ומעקב,למעט
לדיווחהיממה,
כל שעות
(ב) ( )1תאגיד ינהל לאורך
שתפעל
מערכת
כהגדרתםלקצין הבטיחות של
הדיווחים יימסרו
בימי מנוחה
70א(1א);
בסעיףלמעט
לאורך כל שעות היממה,
הבטיחות של
לקצין
בסעיף 70א(1א); הדיווחים
התקשר עמו להפעלת
שהתאגיד
יימסרולמי
התאגיד או
עמו להפעלת
התקשר
שהתאגיד
ומעקב.
לדיווח
התאגיד או למי מערכת
מערכת לדיווח ומעקב.
( )2במערכת לדיווח ומעקב יפעל מענה אנושי בימי
אנושי בימי
ובשעותמענה
ומעקב יפעל
( )2במערכת לדיווח
הנהוגים בתאגיד ,ולא פחות
העבודה
העבודה
פחות
בתאגיד,
השעה  06:00לשעה
ולאבין
עבודה
הנהוגיםביום
העבודה שעות
העבודה ובשעות מעשר
מעשר שעות ביום עבודה בין השעה  06:00לשעה

*
1
2

התקבל בכנסת ביום י"ח באדר התשע"ב ( 12במרס  ;)2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
—  ,424מיום ט"ז בכסלו התשע"ב ( 12בדצמבר  ,)2011עמ' .48
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;173ס"ח התשע"ב ,עמ' .57
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .201
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 ,22.00ובלבד שבשאר השעות יופעל מענה אוטומטי
בלא מערכת לניתוב שיחות; במערכת לדיווח ומעקב
של תאגיד הנותן שירות לציבור בכל שעות היממה
יפעל מענה אנושי בכל אותן שעות.
(ג) על כלי רכב שברשות תאגיד תודבק ,במקום הנראה
לעין ,מדבקה שבה יצוינו פרטי ההתקשרות עם מערכת
לדיווח ומעקב של התאגיד ,ובין השאר מספר טלפון מקוצר;
השר ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,יקבע הוראות לעניין
מדבקה כאמור ,לרבות לעניין גודלה ,מקום הדבקתה וכן גודל
האותיות והספרות שבה.
(ד)

קצין בטיחות —
( )1יברר דיווחים שהתקבלו על עבירות תעבורה
שבוצעו בכלי רכב שברשות התאגיד ועל תקינות כלי
הרכב ,וינהל מעקב לגביהם;
( )2יפעל כלפי עובדי התאגיד שברכב שבשימושם
בוצעה עבירת תעבורה ,בין שנהגו ברכב ובין שהרשו
לאחר לנהוג בו ,על פי נוהל שיקבע התאגיד.

(ה) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין חובת תאגיד לערוך
דוחות תקופתיים הכוללים מידע סטטיסטי על יישום הוראות
סעיף זה ולמסרם למי שקבע השר ,ובלבד שתאגיד לא יחויב
למסור מידע אישי על נהגים.
(ו) העובר על הוראות סעיף זה ,דינו — קנס כאמור בסעיף
(61א)( )1לחוק העונשין.
(ז) ההוראות לפי סעיף זה לא יחולו על גופים כמפורט
להלן ,ויחולו עליהם פקודות או הוראות פנימיות ,לפי העניין,
שיקבעו אותם גופים:
()1

צבא ההגנה לישראל;

( )2יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה,
שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;
()3

משטרת ישראל;

()4

שירות בתי הסוהר;

()5

הרשות להגנה על עדים;

( )6אגודת מגן דוד אדום בישראל שהוקמה בחוק מגן
דוד אדום ,התש"י—1950;3
( )7רשות כבאות כהגדרתה בחוק שירותי הכבאות,
התשי"ט—1959 ,4וכן מפקח כבאות ראשי כמשמעותו
בחוק האמור או מי מטעמו;

3
4
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ס"ח התש"י ,עמ' .175
ס"ח התשי"ט ,עמ' .199
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להלן ,שהממונה על
שהממונה על
גופים כמפורט
לענייןלהלן,
( )8לעניין גופים()8כמפורט
על כי אין להחיל על
הורה
להחיל
הביטחון
כי אין
במערכת
הביטחון הורה
הביטחון במערכת הביטחון
סעיףההוראות לפי סעיף
שברשותם את
ההוראות לפי
מסוימים
שברשותם את
כלי רכב מסוימים כלי רכב
ביטחונית:בפעילות ביטחונית:
אותם כלי רכב
בפעילות
מעורבות
כלי רכב
בשל
אותם
זה בשל מעורבות זה
הביטחון,של משרד הביטחון,
ויחידות סמך
יחידותמשרד
(א) סמך של
(א) יחידות ויחידות
בתחום ביטחון המדינה;
המדינה;
פעילותן
ביטחון
שעיקר
שעיקר פעילותן בתחום
(ב)

האווירית לישראל בע"מ;
לישראל בע"מ;
האוויריתהתעשייה
התעשייה (ב)

(ג)

הצבאית לישראל בע"מ;
התעשייהבע"מ;
הצבאית לישראל
התעשייה (ג)

(ד)

לחימה מתקדמות בע"מ".
מערכותבע"מ".
מתקדמות
רפאל —
מערכות לחימה
(ד)
רפאל —

חודשים מיום פרסומו.
פרסומו.
שישה
מיום
חודשים זה
תחילתו של חוק
חוק זה שישה
ותקנותתחילתו.2של (א)
תחילה (א)
.2
ראשונות

תחילה ותקנות
ראשונות

לחוק זה ,יובאו לאישור
לאישור
בסעיף 1
כנוסחויובאו
לחוק זה,
לפקודה,
בסעיף 1
65ד(ג)
כנוסחו
לפקודה,סעיף
ראשונות לפי
תקנות 65ד(ג)
(ב) לפי סעיף
(ב) תקנות ראשונות
זה.פרסומו של חוק זה.
מיום
חודשיםחוק
פרסומו של
ארבעה
מיום
בתוך
חודשים
הכנסת
ארבעה
הכלכלה של
הכנסת בתוך
ועדת הכלכלה של ועדת
ני ה ו
ני ןמ ינ ןת נניתה ו
ב ניבמ י
הממשלה
הממשלה
ראש
ראש

מ ועןו ןפ רפסר ס
שע
שמ
המדינה
נשיאהמדינה
נשיא

י שי רשארלא לכ ץכ ץ
הלאומיות
הלאומיות
התשתיות
התשתיות
התחבורה
התחבורה
שרשר
בדרכים
בדרכים
והבטיחות
והבטיחות

ובן ן ררי יבבללי ין ן
רראאוב
הכנסת
ראשהכנסת
יושבראש
יושב
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