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 נ.,ג.א.
  נוספות הנחיות – "צוק איתן"מבצע  הנדון:

 9.7.2014מיום   14LM1790מכתבי
 

 :פנות אליכם ולהודיעכם כדלקמןבהמשך למכתבי שבסימוכין הריני ל

 

 ההרחבת הקלות לאוכלוסיי

"ניהול המשכיות  -555לנספח ב' בהוראת ניהול בנקאי תקין  2-5-ו 0-7פים בסעי ותהמנויההקלות  .0

 ביחס ל:גם  ןניתן להפעילו, מורחבות עסקית"

ביישובים אשר הינו ברישומי התאגיד הבנקאי  הםשהמען הרשום של בעלישל יחידים חשבונות  .0.0

לצורכי עסק  יםהמנוהל נותאו חשבו ,)כמפורט בנספח א( לגביהם הוכרז מצב מיוחד בעורף

   .בישובים כאמור הפועל

שנקראו לשירות מילואים בנסיבות חירום או לשירות מילואים במצב מיוחד לפי סעיף  לקוחות .0.7

 .7118 -לחוק שירות מילואים  התשס"ח 9או  8

 

בגין חובות של עסקים קטנים  4102הפרשה להפסדי אשראי ומחיקות חשבונאיות ברבעון השני לשנת 

 ואנשים פרטיים 

בשל חוסר הוודאות, שנוצר מהמצב הביטחוני, הנוגע לסיכויי הגביה של חובות של עסקים קטנים  .7

ואנשים פרטיים ולהשפעה של מצב הפיגור על סיכויי הגביה, התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי 

תאגידים בנקאיים( מתבקשים לפעול בהתאם להנחיות הבאות בעת עריכת הדוח  –האשראי )להלן 

 :7102לרבעון השני לשנת הכספי 

תאגיד בנקאי אינו נדרש למחוק חשבונאית חובות של לווים בישראל שכפופים לדרישות  .7.0

בהוראות הדיווח לציבור. זאת, אלא אם ידועות  5ד.79המחיקה החשבונאית בהתאם לסעיף 

 לתאגיד הבנקאי סיבות אחרות המחייבות מחיקה חשבונאית מלבד מצב הפיגור של החוב.

בנקאי מתבקש להעריך את השפעת המצב הביטחוני על סיכויי הגבייה של חובות, תאגיד  .7.7

 ולהגדיל בהתאם את ההפרשה להפסדי אשראי שמחושבת על בסיס קבוצתי.
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 שיקים ללא כיסוי 

בנוסף , הריני לקבוע 0980-( לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א7)א7בתוקף סמכותי לפי סעיף  .5

, של תאגידשל יחיד או  יגביל חשבון או בעל חשבוןכי תאגיד בנקאי לא לאמור במכתבי שבסימוכין, 

)כמפורט  שמענו הרשום ברישומי התאגיד הבנקאי הינו ביישובים לגביהם הוכרז מצב מיוחד בעורף

  .זאת החל ממועד מכתבי זה ועד הודעה אחרתכל ו ,בשל שיקים שסורבו, בנספח א'(

 

, שצפויות 7102 –יסוי )סייגים לתחולת החוק(, התשע"ד לתקנות שיקים ללא כ יש לפעול בהתאם .2

נקרא אדם . לפי התקנות, בנספח ב'מצורף ב"רשומות" ושההעתק מהן להתפרסם בימים הקרובים 

לחוק שירות  9או  8לשירות מילואים בנסיבות חירום או לשירות מילואים במצב מיוחד לפי סעיף 

ג' לחוק התגוננות  9עורף שהוכרז עליו לפי סעיף , בקשר למצב מיוחד ב7118 -מילואים  התשס"ח

אותו גרע ייוסורב שיק בחשבונו,  ,(7102ביולי  8, ביום י' בתמוז התשע"ד )0950-אזרחית, התשי"א

בו חל בתקופה שבה שהה בשירות  אם היום שסורב )א( לחוק,7ממנין השיקים לעניין סעיף שיק 

 מילואים כאמור, עד חמישה עשר ימים מתום תקופת המילואים. 

 

 כללי

 ,בתעשייהבאזרחים פרטיים, והחשש לפגיעה כלכלית  מיוחד בעורףההמצב  הימשכותנוכח  .5

במפעלים ובעסקים הקטנים והבינוניים באזורים נוספים בארץ הנכם מתבקשים להפעיל שיקול 

 דעת ולבחון כיצד ניתן להקל על אוכלוסיית לקוחות זו.

 

 ו:ות אללעניין הנחי

  .0980-"אהתשמ, כיסוי ללא שיקים תקנותל 0כהגדרתו בסעיף  –" רשום מען"

 

 תוקף ההנחיות המפורטות במכתבי זה יבחן מעת לעת ובהתאם לאירועים. 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 דוד זקן

 המפקח על הבנקים

 

 בנק ישראל תנגיד  העתק:
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 א'נספח 

 לגביהם הוכרז מצב מיוחד בעורף ק"מ מרצועת עזה 21-1רשימת ישובים בטווח 
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  נספח ב'

 7102-"דתקנות שיקים ללא כיסוי )סייגים לתחולת החוק(, התשע
 

-)ב( לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א70בתוקף סמכותי לפי סעיף 
הכנסת, אני החוק( ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של  –)להלן  09801

 מתקינה תקנות אלה:

)א(  נקרא אדם לשירות מילואים בנסיבות חירום או לשירות מילואים  . 0 גריעת שיק שסורב

7118-לחוק שירות המילואים, התשס"ח 9או  8במצב מיוחד, לפי סעיף 
2

)להלן  

ג לחוק ההתגוננות 9עליו לפי סעיף מגויס(, בקשר למצב מיוחד בעורף שהוכרז  –

0950 -האזרחית, התשי"א
3

(, וסורב שיק 7102ביולי  8ביום י' בתמוז התשע"ד ) 

)א( לחוק, אם היום 7בחשבונו, ייגרע אותו שיק ממניין השיקים לעניין סעיף 

שסורב בו חל בתקופה שבה שהה בשירות מילואים כאמור, עד חמישה עשר 

 ם.ימים מתום תקופת המילואי

)ב(  תקנה זו תחול גם על שיק שסורב שנמשך על חשבון של שותפות או 

של חברת מעטים אם המגויס הוא בעל מניות בחברה או שותף בשותפות וכן 

 –מורשה חתימה בחשבון הבנק של החברה או השותפות; בתקנת משנה זו 

חברה שהיא בהחזקתם של חמישה בני אדם לכל  –"חברת מעטים" 

 תאגיד; לעניין זה ייחשבו אדם וקרובו לאדם אחד;היותר שאינם 

-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-בן –"קרוב"   

 זוגו של כל אחד מאלה.-הזוג, ובן

מגויס המבקש גריעת שיק מהמניין או ביטול הגבלה לפי תקנות אלה,  . 7 אסמכתה מרשות צבאית

המאשרת כי שירת שירות מילואים ימציא לבנק אסמכתה מאת רשות צבאית, 

 בנסיבות חירום או במצב מיוחד, בציון התקופה שבה שירת.

)א( לחוק שהתמלאו בה התנאים לפי תקנות 7)א(  הגבלה לפי סעיף  . 5  ביטול הגבלה

 .בטלה –אלה 

)ב(  על ביטול הגבלה לפי תקנה זו ידווח הבנק לבנק ישראל, ובנק    

רטים בדבר ביטול ההגבלה, הכל כפי שקבע ישראל יעביר לכל בנק את הפ

 לחוק. 05המפקח לפי סעיף 

  

                                                 

 . 915, עמ' ; התשס"ח631ס"ח התשמ"א, עמ'  1

 .905ס"ח התשס"ח, עמ'  2

 . 25; התשנ"ח, עמ' 87ס"ח התשי"א, עמ'  3
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 ציפי לבני          (7102______ התשע"ד )________

 שרת המשפטים        (5-0210)חמ  

 


