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מבוא !
הנושא של חובת השקעת פיקדונות ללא תנועה מוסדר בסעיף 13ב' לפקודת הבנקאות
.1
 1941כאשר הגדרת פיקדון ללא תנועה מופיעה בסעיף  1לפקודה .פרטי חובת ההשקעה
בהתייחס לסוגים ולמצבים השונים עוגנו בצו הבנקאות )פיקדונות ללא תנועה( ,
התשמ"ג .1983-
.2

לאור הניסיון שנרכש בהפעלתו של ההסדר מאז  1983ולאור השינויים והתמורות
שחלו בשוק ההון הישראלי  ,לרבות הליברליזציה במט"ח ,התעורר הצורך לעדכן את
ההוראות ,כאשר המגמה הינה פישוט הוראות ההשקעה מחד והתאמתן למציאות
המתהווה ב שוק ההון בישראל מאידך.

התיקון !
.3

צו הבנקאות )פיקדונות ללא תנועה(  ,התשמ"ג , 1983-הוחלף בצו הבנקאות )פיקדונות
ללא תנועה ( ,התש"ס  2000-המצ"ב.

השינויים!העיקריים !
.4

השינויים בתוכן הצו מתייחסים למגוון נושאים שהעיקריים שבהם הם:
)א( חלו שינויים משמעותיים ברשימה המפרטת את סוגי הפיקדונות ואת סוגי
ההשקעות )סעיף .(3
) (1פיקדונות במטבע ישראלי לזמן בלתי קצוב עד לסך של  5,000ש"ח,
יושקעו בפיקדונות בלתי צמודים במטבע ישראלי לששה חודשים במקום
שיושקעו במלוות צמודי מדד  ,ופיקדונות כאמור מעל לסך של  5,000ש"ח,
יושקעו במלוות המדינה צמודי מדד שנרכשו במקור ,ושזמן פירעונם הוא
הקרוב ביותר ואם לא ניתן לרכוש מלוות כאמור  ,יושקעו הכספים
במלוות שנרכשו בבורסה  ,כמפורט בצו  .הוראה זו בדבר קרבת זמן הפדיון
נקבעה לשם הקטנת הסיכון במקרה של שינוי בשיעורי הריבית.
) (2תוקנה ההוראה לעניין השקעת כספי ת כניות חסכון ,זאת לאור החלטת
משרד האוצר בדבר ביטול האפשרות להשקיע בתכנית חסכון המשך.
ההוראה החדשה הותאמה עם הוראות משרד האוצר לענין זה.
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) (3אוחדו ופושטו הוראות ההשקעה לעניין פיקדונות במטבע חוץ ,וכן אוחדו
ופושטו ההוראות האמורות לעניין פיקדונות ניירות ערך והתקבולים
בגינם.
הסכומים המזעריים בפיקדונות במטבע ישראלי שעליהם חלה חובת ההשקעה -
הוגדלו )סעיף  ; (7לאור השינוי בסביבת האינפלציה נקבע עדכונם אחת לשנה ,
במקום אחת לחצי שנה עד כה )סעיף ) 8א((  ,עדכון כאמור נקבע גם ביחס לסכום
הפיקדון במטבע ישראלי לזמן שאינו קצוב.
התווספה הוראה משלימה להוראה הקיימת  ,לאמור  -שבנק רשאי להשאיר
בחשבון ללא תנועה של הלקוח סכום מסוים גם לכיסוי החיובים הצפויים בגין
עמלות )סעיף ) .(( 2) 6ההוראה הקיימת מאפשרת זאת רק לכיסוי תשלומים לפי
הוראות קבע קיימות של הלקוח(.
נקבעה הוראת המעבר המתבקשת ולפיה השקעות שבוצעו לפי הצו הקודם
ימשיכו להיות מושקעות על פי הצו הקודם עד למועד פי רעונן  ,ומאותה עת
ואילך יושקעו לפי הוראות הצו החדש.
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