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 תמוז, תשפ"אב י"טירושלים, 

 2021יוני ב 29

21LM4161 

 
 לכבוד

 ח"כ גלעד קריב

 יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט 

 כנסת ישראל

 רב, שלום

 של הכנסת חוקה חוק ומשפטהנדון: דיווח לוועדת 
   2018-לצמצום השימוש במזומן, תשע"חלחוק )ב(  44בהתאם לסעיף 

המפקח על הבנקים ( נקבע, כי על )להלן: החוק – 2018-לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח בחוק

שיעור השיקים שלא נפרעו על ידי תאגיד בנקאי על  ,של הכנסת חוקה חוק ומשפט לדווח לוועדת

לחוק, ככל שהוטלו,  6ועל העילות לאי פירעון, מספר העיצומים הכספיים שהוטלו מכוח סעיף 

 הסכומים שהוטלו וכמה מתוכם נגבו. 

מדי שנה, בארבע השנים, המפקח על הבנקים למסור את הדיווח האמור כמו כן נקבע בחוק, כי על 

  .התחילה של החוק שמתום שנה מיום

קבוע בחוק, המתבסס על דיווחים שהתקבלו בהתאם לכך הנני מתכבד להגיש לוועדה את הדיווח ה

 .מהמערכת הבנקאית

בלבד מתוך סך  3.35%ראוי לציין כי שיעור השיקים שלא כובדו בגין הסיבות המדווחות מהווה 

יצוין כי בתקופה אליה מתייחס הדיווח, לא הוטלו עיצומים כספיים  שלא כובדו. כמו כן,השיקים 

 לפי חוק זה. 

כבוד רב,ב   

 יאיר אבידן

 המפקח על הבנקים
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 2021אפריל  – 2020מאי בהתייחס לתקופה  פירוט הדיווח
 

,574,97878 –סך השיקים שהוצגו לפירעון   

2,386,703 –סך השיקים שלא כובדו   

 

 1. סיבת החזרה: שם הנפרע אינו נקוב בשיק1 

 

2. סיבת החזרה: השיק מוסב וסכומו עולה על 10,000 ש"ח, ולא נקובים בשיק שם המסב, מספר 

 תעודת הזהות שלו ושם הנסב.

 

 

                                                            
 כניסת החוק לתוקף. סיבה זו הייתה קיימת גם לפני 1

 סך השיקים שלא כובדו בגין הסיבה הנ"ל 71,690

0.09% 

שיעור השיקים שלא כובדו בגין הסיבה הנ"ל מתוך 

 סך השיקים שהוצגו לפירעון 

3% 

שיעור השיקים שלא כובדו בגין הסיבה הנ"ל מתוך 

 סך השיקים שלא כובדו

 סך השיקים שלא כובדו בגין הסיבה הנ"ל 6,578

0.0083% 

שיעור השיקים שלא כובדו בגין הסיבה הנ"ל מתוך 

 סך השיקים שהוצגו לפירעון 

0.28% 

שיעור השיקים שלא כובדו בגין הסיבה הנ"ל מתוך 

 סך השיקים שלא כובדו
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ש"ח והשיק הוסב יותר מפעם אחת, למעט  10,000השיק מוסב וסכומו עולה על  סיבת החזרה: .3

 החריגים בתוספת השנייה לחוק.

 

 

 סך השיקים שלא כובדו בגין הסיבה הנ"ל 1,630

0.002% 

שיעור השיקים שלא כובדו בגין הסיבה הנ"ל 

 מתוך סך השיקים שהוצגו לפירעון 

0.068% 

שיעור השיקים שלא כובדו בגין הסיבה הנ"ל 

 מתוך סך השיקים שלא כובדו


