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 מבוא

בנק ב. בשוק ההון והבנקאותטכנולוגיות  התפתחויות  חלו,1991מאז נקבעה הוראה זו בשנת  .א .1

בישראל על מנת להתאימן   מערך הממונה על רפורמה במערכות התשלומים פועלראליש

השוקדת על הקמת פונקציה ובמסגרת זו קיימת , לסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים כיום

התאמת מערכות תשלומים על ו) מערכת לסליקה מיידית של תשלומים גדולים(RTGS מערכת 

 ). מסלקת בורסה, ב"מס, מסלקת נייר(וסליקה קיימות 

-ב"התשנ, )מועד זיכוי וחיוב בשיקים) (שירות ללקוח(להוראות הבנקאות בעקבות התיקונים  .ב 

יום "הוארך , 1990-א"התשנ, )דרכי חישוב ריבית) (שירות ללקוח( ולהוראות הבנקאות 1992

 .והגדרתשונתה וכן " עסקים בנקאי

 .תיקנתי הוראה זו, נוגעים לעסקי בנקאותלאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים ה .ג 

 

 התיקונים להוראה

 .יימחק) מבוא (1-3האמור בסעיפים  .2

 דברי הסבר 

ניתן מעמד חוקי להוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על , 1941,  לפקודת הבנקאות23' בתיקון מס 

הדבר , בעתיד.  זובמתכונת המקובלת בחקיקת משנה מעיןההוראות יהיה נוסח , בשל כך. הבנקים

 .ייעשה גם בהוראות אחרות

 

 ):הגדרות (1בסעיף  .א .3

 :יתווסף" לקוח"אחרי הגדרת  )1(  

יום "בימי שישי וערב יום המפורט בהגדרת . 18:30 עד השעה -" עסקיםהסיום יום "   

, )מועד זיכוי וחיוב בשיקים) (שירות ללקוח( להוראות הבנקאות 1בסעיף " עסקים בנקאי

ערב תשעה באב והיום שקדם לערב , ערב פורים, למעט ערב יום שבתון (1992-ב"התשנ

 ;"14:00עד השעה , )יום כיפור

 ."1968-ח"תשכ, כמשמעותה בחוק ניירות ערך: "יבוא" שליטה"ת הגדראמור בבמקום ה )2(   

 ."סיום יום העסקים: "יבוא, "15:00: "בכל מקום בו נכתב, 2-4בסעיפים  .ב 

 ".לא יבצע: "יבוא" לא יכול לבצע"במקום המילים ) א(4בסעיף  .ג 



 

 
2

 :יבוא) רישום תאריכים במסמכים (6במקום הסיפא של סעיף  .ד 

יש לציין את הזמן המדוייק של ביצוע , כאשר מדובר בפעולות המבוצעות לאחר יום העסקים"  

 ".הפעולה

 דברי הסבר 

יום העסקים בשעה שעות הפעילות ביום כך שס,  מתוכננת לפעול גם בשעות מאוחרותRTGSמערכת 

ולפיכך שעות הפעילות ,  אינו מאפשר סליקה סופית מיידית לפעולות המבוצעות לאחר שעה זו15:00

  .של המערכת לא תהיינה אופטימליות בלא שינוי שעת הסיום

 יחייב את כל המשתתפים בסליקת השיקים במעבר להארכת יום העסקים הבנקאי המהלך, בנוסף 

 –צילום שיקים פנים ואחור (  הדמיית שיקיםאלקטרונית ולשימוש בטכנולוגייתיקה סלל

IMAGING(.  

 תאפשר חפיפה גדולה יותר בין יום העסקים הבנקאי לבין יום הארכת שעות הפעילות ביום עסקים 

תקל גם על פעילות בתחומים נוספים כגון פעולות מול הבורסה ו הפעילות בתאגידים הבנקאיים

 .ות ערךלנייר

  

 תחילה

 .21.2.06ום יבתחילת התיקונים להוראה על פי חוזר זה היא  .4

  

 עדכון הקובץ

 :להלן הוראות העדכון. ב דפי עדכון לקובץ ניהול בנקאי תקין"מצ .5

  

 להכניס עמוד להוציא עמוד
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