
 2019מעודכן לינואר                             

 

 עדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאייםוהו

 נוהל סדרי עבודה

 

להלן ועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים )ועבודה של ההסדרי נוהל יפורט להלן 

לחוק הבנקאות א 36אשר מונתה על ידי נגיד בנק ישראל בהתאם לסעיף  (עדהוהו –

על ידי המפקח על הבנקים  שראוכפי ש ,(חוק הרישוי –)להלן  1981-התשמ"א רישוי()

 (:הנוהל -ה)ג( לחוק הרישוי; )להלן 36בהתאם לסעיף  (המפקח –)להלן 

 

 ועדהותפקידי ה .1

 :אלה תפקידי הועדה           

  : לתיקון פגםמינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים  )א(          

א לחוק הרישוי, אם פחת מספר הדירקטורים בתאגיד 35בהתאם לסעיף   

לא עמד אם  , אוסעיף באותובנסיבות המתוארות בנקאי מהמספר הראוי 

להורות לתאגיד  הרכב הדירקטוריון בכל דרישות הדין, מוסמך המפקח

פה כללית לשם מינוי דירקטורים לתיקון הפגם. אם לאחר שני ילכנס אס

ועדה והפגם, תמנה הלא תוקן כאמור פה כללית יכינוס אס ם שלסבבי

 למשרות הפנויות לצורך השלמת הרכב הדירקטוריון כנדרשדירקטורים 

 (.מינוי לצורך תיקון פגם –)להלן 

 :הצעת מועמדים לכהונת דירקטורים בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה )ב(          

(, תקודת הבנקאופ –)להלן  1941 לפקודת הבנקאות ד11בהתאם לסעיף   

של פה הכללית ילאסלהציע ועדה והעל  1לא גרעין שליטהבתאגיד בנקאי ב

ש נדרה התאגיד מועמדים לכהונת דירקטורים כמספר המשרות הפנויות

הוראות ניהול בנקאי תקין על פי להשלמת המספר המרבי של דירקטורים 

ועוד מועמד אחד נוסף לכל אחד מסוגי הכשירות שיש  ,המפקחשהוציא 

חוק  –)להלן  1999-חוק החברות, התשנ"טירקטור חיצוני על פי למנות: ד

שהוציא מכוח הוראת ניהול בנקאי תקין (, דירקטור חיצוני החברות

 –)להלן  ודירקטור אחר ,(301הוראות  –ין דירקטוריון )להלן יהמפקח בענ

 . (סוגי דירקטורים

  2ל מערכת ממשקבמפעיהצעת מועמדים לכהונת דירקטורים     )ג(               

לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק  13לסעיף בהתאם                        

החוק  -)להלן 2017-הבנקאות בישראל )תיקוני חקיקה(, התשע"ז

                                                 
  –ב)ג( לפקודת הבנקאות היא 11הגדרת "תאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה" על פי סעיף  1

)ב( לחוק הבנקאות )רישוי(, 34ו אינם חייבים בהיתר לפי הוראות סעיף "תאגיד בנקאי שכל מחזיקי אמצעי השליטה ב
, ולא מכהנת 1993-או תאגיד בנקאי שחלות עליו הוראות חוק המניות הבנקאיות שבהסדר )הוראת שעה(, התשנ"ד

 ו ועדת מניות לפי החוק האמור".לגבי
2

 -היא 2008-חא לחוק מערכות תשלומים, התשס"15סעיף  פי הגדרת "מערכת ממשק" על 
מערכת מבוקרת המהווה ממשק בין מנפיק לבין סולק לאישור עסקאות בכרטיסי חיוב, שפעלה ערב יום התחילה של 

 .2017-התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל )תיקוני חקיקה(, התשע"זחוק להגברת 
 מפעיל של מערכת ממשק. –והגדרת "מפעיל" 
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בקשר , שעניינו הוראות מעבר (להגברת התחרות בשוק הבנקאות בישראל

כלומר מיום , והחל מתום שנה מיום תחילת מערכת ממשק, מפעילל

ב רו, וכל עוד מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף זה ,31.1.2018

 על פיימונו בידי האסיפה הכללית  הדירקטורים במפעיל מערכת ממשק

תאגיד בנקאי או חברה  שהינובמפעיל מערכת ממשק  .ועדהוהצעת ה

ועדה תציע לאסיפה הכללית מועמדים לכהונת דירקטורים וה, ציבורית

: , לפי הענייןנוסף לכל אחד מסוגי הכשירות שיש למנות אחד ועוד מועמד

 301, דירקטור חיצוני לפי הוראות דירקטור חיצוני לפי חוק החברות

או חברה  ו תאגיד בנקאיבמפעיל מערכת ממשק שאינ ;ודירקטור אחר

ים, עדה תציע לאסיפה הכללית מועמדים לכהונת דירקטורוהו, ציבורית

בכל המועמדים  .כשירות של דירקטור אחר, בעוד מועמד אחד נוסףו

 ה)ב( לפקודה.11ים האמורים בסעיף כאמור יתקיימו התנא

 

 ועדהוההרכב  א.1

 :ועדה הרכבים שונים בהתאם לתפקידהול           

לצורך הצעת ו מינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים לתיקון פגםלצורך  (א)

הרכב  ,שליטהין גרעלא בבתאגיד בנקאי מועמדים לכהונת דירקטורים 

 :הוא כדלהלןא)ב( לחוק הרישוי 36בהתאם לסעיף עדה והו

( שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית המשפט המחוזי, 1)

המשפטים לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, והוא  שיציע שר

 ראש; יהיה היושב 

(, 1)( שני חברים, שיציע יושב ראש הוועדה שמונה לפי פסקה 2)

בהתייעצות עם יושב ראש רשות ניירות ערך, שהם אנשי משק וכלכלה 

-א לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה16 ומתקיים בהם האמור בסעיף

במוסדות להשכלה גבוהה בתחומים  , או שהם אנשי סגל אקדמי בכיר1975

 הנוגעים לעניין או מי שהיו אנשי סגל כאמור;

קטורים חיצוניים בתאגיד הבנקאי ( שני דירקטורים המכהנים כדיר3)

בעניינו, שיציעו יושב ראש הוועדה וחברי הוועדה שמונו לפי  שהוועדה דנה

בהתייעצות עם המפקח; לעניין זה, "דירקטור חיצוני"  ,(2)-( ו1פסקאות )

כמשמעותו לפי הוראות ניהול בנקאי תקין  כהגדרתו בחוק החברות, או –

 ( לפקודה.1)ג5הוראות סעיף  לפיבעניין דירקטוריון, שנתן המפקח 

 

  :במפעיל מערכת ממשק הצעת מועמדים לכהונת דירקטוריםלצורך  (ב)

חוק להגברת התחרות בשוק הבנקאות )ג( ל13בהתאם לסעיף  ועדהוה

 ( לעיל.2)-( ו1שלושה חברים כאמור בסעיף קטן )א() תכלול  בישראל
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 תחולת הנוהל .2

בשינויים המחויבים, אלא תפקידיה,  בשלושתועדה ונוהל זה יחול על הבהאמור 

   אם כן נאמר במפורש אחרת.  

  

 הוראות כלליות

 וף מבוקרג .3

-, התשי"חלחוק מבקר המדינה( 6)9גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף  עדה הינהוהו

 )נוסח משולב(. 1958

 

 חובות סודיות .4

בתוקף תפקידם, מידע הנמסר להם ביחס לועדה חלה חובת סודיות ועל חברי ה

  .לפקודת הבנקאות א15ח סעיף ומכ

 

 עדהוצמאות הוע .5

תלות בבחירת מועמדים לדירקטורים בתאגיד -איותוך עצמאות עדה תפעל והו

 הבנקאי.

 

 חופש מידע .6

, 1998-, התשנ"חחוק חופש המידעעדה בעקרונות ובענייני חופש מידע תתחשב הו

 . ןהענייבשים לב לנסיבות 

 

 יותכפיפות להוראות הנוהל בהגשת מועמדו  .7

להוראות בהתאם על המבקשים להתמנות לדירקטורים בתאגיד בנקאי לפעול  

 יםציבורי קיטה בצעדיםנ .מועמדויותההגשת ין יבענ ,ועל פיו בלבד ,זהנוהל 

ועדה או ולשל אדם פנייה  , וכןלצורך קידום מינוי פומביים )לרבות תקשורתיים(

נוהל הוראות תוך סטייה מ נויין המייבענ ,בין במישרין ובין בעקיפין ועדה, לחבר

 עלולה להביא לפסילת מועמדותו. זה 

 

 קבלת החלטותורוב נדרש למנין חוקי  .8

עבודת הועדה לפי ל יחסב, ובלבד שבישיבותיה ין חוקייועדה יהוו מנורוב חברי ה

ועדה המשמשים ומחברי ה לא יורכב כאמור רובלנוהל זה )ב( 1 -)א( ו1סעיפים 

 .אגיד הבנקאיחיצוניים בתדירקטורים 

 

המשתתפים בהצבעה. אם ועדה ושל חברי ה עדה יתקבלו ברוב קולותוהחלטות הו

לחוק ה 36)סעיף  , יהיה ליושב ראש הועדה קול נוסףהיו הקולות שקולים

 (. הרישוי
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 ניהול פרוטוקול .9

 ,החלטותיה תוכןמהלך דיוניה ותמצית ועדה תנהל פרוטוקול שישקף את וה 

שמות המוזמנים עדה הנוכחים בדיון ואת ושמות חברי הואת  , בין היתר,ויפרט

 . ותפקידיהם בפני הועדה והופיעש

 

 המפקחכפיפות לדין ולהוראות  .10

  .301הוראות לזה ובכלל  ,ןזה כפוף לדינוהל  

 

  שינויים בנוהל .11

דין בכפיפות להוראות ה ,ועדה רשאית להכניס שינויים בנוהל זהוה )א( 

 .ולאישור המפקח

באופן המשפיע על סדרי עבודתה של  301ככל שישונו הדין או הוראות  )ב( 

ועדה לביצוע ההתאמות הנדרשות בנוהל ושיקוליה, תפעל ה על ועדה אווה

 זה. 

 

 פרסום הנוהל .12

נוהל זה יפורסם לידיעת הציבור באתר האינטרנט של בנק ישראל לאחר אישורו  

 על ידי המפקח.

 

 דיםבחירת המועמסדר  .13

 לא גרעין שליטהבתאגיד בנקאי  )א( 

פה יכינוסה של האסל המתוכנן מועדהעדה על והמפקח יודיע לו (1)  

לא גרעין שליטה שעל סדר יומה בהכללית של התאגיד הבנקאי 

ועל מספר המשרות הפנויות בדירקטוריון  וריםטקינוי דירמעומד 

תם, תוך הנדרשים ותנאי כשירו תוך מיונן לפי סוגי הדירקטורים

פירוט הדרישות הנובעות מהוראות חיקוק כלשהו ואלה הנובעות 

ימים לפני  165לפחות  , ככל הניתן,וזאת ,מצרכי התאגיד הבנקאי

בהתאם להודעת התאגיד הבנקאי  –, והכל פהימועד כינוס האס

 .למפקח

 

 הודעהבועדה והפנה ת ,הודעת המפקחממועד ימים  7בתוך  (2) 

 בתאגיד הבנקאי ורטקדיריות לכהונת להגיש מועמדו לציבור

באתר האינטרנט של תפורסם  ההודעה .(הודעה לציבור –)להלן 

עדה תראה להשתמש ושהוככל ובאמצעים אחרים  ,בנק ישראל

 . נספח א'ומסומן  ,מצורף לנוהל זהלציבור בהם. נוסח ההודעה 

  

יום ממועד פרסום ההודעה לציבור תוגשנה בקשות  15בתוך  (3) 

 שים להיכלל ברשימת המועמדים למינוי.המבק
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על ידי מילוי שאלון  בקשה להיכלל בין המועמדים למינוי תוגש (4) 

המבקש ימלא את השאלון  הנחיות המצורפות לו.בהתאם ל

לא גרעין בות בתאגיד בנקאי לצורך מועמדבין  –הרלבנטי לעניינו 

ה, י עם גרעין שליטשליטה, ובין לצורך מועמדות בתאגיד בנקא

 םלמילוי וההנחיות ניםהשאלו יטפסמתכונת  ין.יל לפי הענוהכ

שאלון להצגת  – )להלן (2ב)-ו (1)ב יםכנספחמצורפים ומסומנים 

 (.מועמדות

  

ועדה והאחרון להגשת הבקשות, תערוך ה יום מהמועד 35בתוך  (5) 

מיון ראשוני של הפניות, ותגבש רשימה ראשונית של מועמדים 

 –ועדה, לשמש בתפקיד )להלן ולדעת ה, לכאורה המתאימים

תכלול, במידת האפשר, הראשונית הרשימה  .(רשימה ראשונית

מספר מועמדים שלא יפחת מפי שלושה ממספר המועמדים שעל 

 ועדה להגיש לאסיפה הכללית.וה

                                   

למועמדים לאחר גיבוש הרשימה הראשונית, הוועדה תשלח 

הודעה בדבר אי הכללת שמם ברשימה  ת מועמדותםשהגישו א

 .הראשונית

 

עדה, ותבחן הו ,יום מגיבוש הרשימה הראשונית 30תוך ב )א(   (6)  

במבחן  יםברשימה עומדכללים ם הנאו מי מטעמה, הא

בכלל זה על פי הדין ו הונההפוסלות אדם לכ עילותה

, מועמד שלא יעמוד. (עילות פסילה –)להלן  301הוראות 

 יוצא מן הרשימה. ,כאמור עילות הפסילהבמבחן  כאורה,ל

זאת לאור החשיבות הברורה של קיום הליך מהיר ויעיל 

 של מינוי והשלמתו במועד.

 

לפרסם על התאגיד הבנקאי  ,עילות הפסילהלצורך בדיקת  )ב( 

פרסום ימים ממועד  5בתוך  באתר האינטרנט שלו

ים של המחזיקמעודכנת רשימה ההודעה לציבור, 

עד למינוי הדירקטורים  בו.המהותיים ונושאי המשרה 

רשימה הבנקאי לעדכן את העל התאגיד באסיפה הכללית, 

 . ועדה על העדכוןוולהודיע ל רוע השינויימיד עם א

 

הודעה לאלה עדה ועם גיבוש הרשימה המתוקנת, תשלח הו (7) 

ותציין את לכאורה, , עילות פסילהשמועמדותם נפסלה בשל קיום 

יוכל להגיש  ,נפסלה כאמור שמועמדותו מועמד עמי הפסילה.ט

ממועד משלוח  ימים 7בתוך בכתב השגה מנומקת עדה ולו

והיא רשאית להזמין את המשיג  ,ועדה תחליט בהשגהו. הההודעה
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ההשגה, יצורף  תתקבלבפניה אם תראה מקום לכך. אם  להופיע

 . הראשוניתשם המשיג לרשימה 

 

הוצאו מן הרשימה הראשונית בשל עילות במקום מועמדים ש (8) 

עדה להוסיף לרשימה זו מועמדים אחרים ופסילה, רשאית הו

במקומם. בדיקת התאמתם מבחינת עילות הפסילה תיעשה 

 (.7בהתאם, ויחולו לגביהם הוראות סעיף קטן )

 

ועדה רשימת ו, תגבש העילות הפסילהבתום המועד לבדיקת  (9) 

 (.ימה מתוקנתרש –מועמדים מתוקנת )להלן 

 

תקיים  ,עילות הפסילהיום מתום המועד לבדיקת  30בתוך  (10) 

 המתוקנת.  עם המועמדים הנכללים ברשימהועדה ראיונות וה

 

ועדה, בין לפני ו, מצאה ה10על אף האמור בסעיף קטן  )א( א(10) 

עריכת הראיונות ובין לאחריה, כי בין המועמדים 

ים בעלי כישורים הנכללים ברשימה המתוקנת לא מצוי

מיוחדים הנדרשים לקיום צורכי הבנק, בכלל או בהיקף 

שיאפשר בחירה ביניהם, רשאית היא לפנות, על פי שיקול 

דעתה, לאנשים מן הציבור ולהציע להם להגיש מועמדות 

 לתפקיד.

 

עדה לאנשים מן ולמען הסר ספק יובהר כי פניית הו )ב(   

אינה פוטרת הציבור בהצעה להגיש מועמדות כאמור 

אותם מעמידה בכל הדרישות שנוהל זה מטיל על 

המועמדים האחרים, ואינה פוטרת את הועדה ממכלול 

 חובותיה על פיו.

 

ועדה לאנשים מן הציבור בהצעה להגיש את ופנתה ה )ג(   

ימים  אם הם  3ועדה בתוך ומועמדותם, עליהם להודיע ל

ימים  3נענים להצעה. נענו להצעה, עליהם להגיש בתוך 

 לאחר מכן את מסמכי המועמדות, הכל כמפורט בנוהל זה.

 

ימים ממועד הגשת מסמכי המועמדות כאמור  5בתוך  )ד(   

ועדה עילות פסילה כנהוג ובסעיף קטן )ג( לעיל, תבדוק ה

( לעיל. 6)א()13ביחס ליתר המועמדים על פי סעיף 

מועמדים שלא נמצאה בעניינם עילת פסילה יתווספו 

 עדה.ווהמתוקנת ויוזמנו לראיון בפני הלרשימה 
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ועדה את רשימת המועמדים ום הראיונות, תגבש הועם ת )א(  (11) 

ייכללו  זו (. ברשימההרשימה הסופית –הסופית )להלן 

מספר המשרות הפנויות כלכהונה מועמדים כשירים 

, פה הכללית הקרובהישיש לאייש באס  הבנקאי בתאגיד

אחד מסוגי הכשירות שיש  ועוד מועמד אחד נוסף לכל

דירקטור , החברות חוק על פי למנות: דירקטור חיצוני

 ., ודירקטור אחר301הוראות חיצוני מכוח 

 

ועדה להכין מאגר ורשאית הלצד הרשימה הסופית,   )ב( 

נמצאו כשירים ש נוספים שיכלול מספר מועמדים

אם מטעם ; יםבהליך בחירת המועמד להתמנות לכהונה

מועמדותו של אדם ששמו נכלל ברשימה  כלשהו תתבטל

ת עדה רשאית להציע לאסיפה הכלליוהסופית, תהא הו

בכפוף להוראות  ,למנות במקומו מועמד מתוך המאגר

 פה הכללית.יין כינוס וניהול האסיהדין בענ

 

לאחר מינוי הדירקטורים באסיפה הכללית ניתן לצרף   

 תמנו. נמועמדים שנכללו ברשימה הסופית ולא גם למאגר 

 

לאחר שנתמנו עדה גם והמאגר יוכל לשמש את הו  

הצעת כאמור, וזאת לצורך  ,פה הכלליתיסדירקטורים בא

מטעם  שהתפנתהאיוש משרת דירקטור מועמדים לשם 

, באסיפה כללית נוספת, ובלבד שהמועמדים הביעו כלשהו

הסכמתם להעמיד עצמם להתמודדות נוספת לכהונה 

שאלון מעודכן מאומת על ידי  כדירקטורים ומסרו לוועדה

עורך דין או מסרו בתצהיר מאומת על ידי עו"ד את 

השינויים שחלו בתקופה שחלפה ממועד הגשת מועמדותם 

 . לראשונה

 

שימוש במאגר במקרה של משרה שהתפנתה כאמור, עשוי   

 בחינה מחודשת של צורכי התאגידועדה בואת הלחייב 

 .לות לפסילהעיבדיקה עדכנית של הבכן , והבנקאי

 

ועדה להורות ואין בקיום המאגר כדי לשלול את סמכות ה  

 על קיום הליך חדש של הגשת מועמדויות על פי נוהל זה. 

  

אלה שלא קיבלו לעדה ועם גיבוש הרשימה הסופית, תודיע הו (12) 

למועמדים וכן  הודעה בדבר אי הכללת שמם ברשימה הראשונית
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שמם נכלל אם , ועמדותםבדבר פסילת משלא קיבלו הודעה 

  .נדחתהאו שבקשתם  ,הסופית ברשימה

 

את הצעתה לבחירת המועמדים לתאגיד הבנקאי ועדה תעביר וה (13) 

פה יעל פי הרשימה הסופית לצורך בחירת הדירקטורים באס

לפני מועד  יום 45-לא יאוחר מכאמור הכללית. הרשימה תועבר 

דירקטורים, כדי מינוי העומד פה שעל סדר יומה יכינוס האס

שמות המועמדים לבחירה בהודעת הזימון לאפשר הכללת 

  .3פה בהתאם לתקנותילאס

 

בפרק הזמן שבין הגשת הרשימה הסופית לתאגיד הבנקאי לבין  (14) 

זימונה של האסיפה הכללית, על המועמדים ששמם נכלל באותה 

ין מילוי שאלונים ומתן ירשימה לקיים את הוראות הבנק בענ

 ת.הצהרו

 

 ועבר למפקח. קאי יועדה לתאגיד הבנוהעתק מהודעת ה (15) 

  

פה השנתית, יבאסתתקיים  פה הכלליתיבחירת הדירקטורים באס (16) 

 .אלא אם קבע המפקח אחרת

 

 מניעות מהצגת מועמדות (ב)

דירקטוריון התאגיד הבנקאי אינו רשאי להציע מועמדים   (1) 

יעת מועמדותו של פלוני, או לפעול לקידום או למנ ,לדירקטורים

 בכל דרך שהיא. ובין במישרין ובין בעקיפין, 

 

לא יפעל, בין במישרין ובין בעקיפין,  איבנקתאגיד נושא משרה ב (2) 

  ו או למניעת מינויו של אדם כדירקטור.למינוי

 

חבר דירקטוריון או כל נושא משרה אחר בתאגיד הבנקאי מנועים  (3) 

מחבריה, ובכלל זה לדירקטורים עדה או לחבר ומפנייה לו

ר בהליך בכל ענין הקשו ,ועדהוים חברים בשהחיצוניים המשמ

 . הבנקאי המינוי של דירקטורים בתאגיד

 

 להציג את מועמדותומדירקטור מכהן אין באמור לעיל כדי למנוע  (4) 

ובלבד שאין מדובר בדירקטור חיצוני המכהן  ,לכהונה נוספת

פקודת ל (3)א()ה11( וסעיף 2)א()ג11סעיפים )עדה וכחבר בו

 הבנקאות(. 

                                                 
3

 .2000-אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית( התש"ס תקנות החברות )הודעה על 



9 

 

 מועמדים בתאגיד בנקאי לצורך תיקון פגם (ג)

ינוי על קיומם של תנאים המחייבים מעדה והמפקח יודיע לו (1) 

א 35סעיף על פי  תיקון פגםדירקטורים בתאגיד בנקאי לצורך 

 . לחוק הרישוי

 

חולו הוראות בחירת המועמדים לצורך מינוי כאמור יעל הליך  (2) 

בשינויים  ,לא גרעין שליטהב בנקאי הנוגעות לתאגידנוהל זה 

 ין.יהמחוייבים על פי הענ

 

נדרש הבמספר הסופית  הרשימהמתוך תמנה דירקטורים ועדה וה (3) 

 או, היה ומדובר בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה לתיקון הפגם

זה  לנוהל )ב((11)א()13האמור בסעיף  יחול - שנדרש לתקן בו פגם

  .ין אותו תאגיד בנקאיילענ

 

 לתאגיד הבנקאי ולמפקח. המינוי ועדה תודיע על וה (4) 

 

 מועמדים במפעיל מערכת ממשק )ד(

במפעיל על קיומם של תנאים המחייבים מינוי דירקטורים הודעה  (1) 

חוק להגברת התחרות בשוק ל 13בהתאם לסעיף  מערכת ממשק,

 דה על ידי:ועותימסר ל ,הבנקאות בישראל

תאגיד מפעיל מערכת הממשק הינו תאגיד שאינו שככל  -הנגיד

 בנקאי;

מפעיל מערכת הממשק הינו תאגיד שככל  -המפקחועל ידי 

 בנקאי.

ימים לפני המועד  165-לא יאוחר מ , ככל האפשר,ההודעה תימסר

 .באותו תאגיד המתוכנן לכינוס האסיפה הכללית

 

כאמור יחולו  הצעת מועמדיםורך על הליך בחירת המועמדים לצ (2) 

הוראות נוהל זה הנוגעות לתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, 

ובהם השינויים המתבקשים  ,יןיבשינויים המחויבים על פי הענ

בין מפעיל מערכת ממשק שהוא תאגיד בנקאי או חברה ני ומהש

ציבורית לבין מפעיל מערכת ממשק שאינו כזה, ובלבד שאם 

 ה פרטית, תועבר הרשימה הסופית מטעם הועדההמפעיל הינו חבר

יום לפני  45-לא יאוחר מ ,ככל הניתן ,למפעיל מערכת הממשק

 .של אותו תאגיד כינוס האסיפה הכללית
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במספר  תכלול מועמדים שתועבר לתאגיד הרשימה הסופית (3) 

בידי הדירקטורים במפעיל מערכת הממשק ימונו  רובהנדרש כך ש

 ועדה.ומועמדים שהוצעו על ידי ה מתוךהכללית האסיפה 

 

 סטייה מלוחות הזמנים .14

לסטות מלוחות הזמנים הקבועים בנוהל זה, ועדה וה, רשאית בנסיבות מיוחדות 

ובלבד שלא תיגרם  ,בין בדרך של קיצור מועדים ובין בדרך של הארכת מועדים

 .301, והוראות עקב כך סטייה מהמועדים המחייבים על פי הדין

 

 כשירויות והתאמה לתפקיד .15

 ותכלליהוראות  –אמות מידה לבחירה  

 אלה:  כלליות על פי אמות מידהעדה והותונחה בחירת המועמדים לדירקטורים ב 

 ואישית מקצועיתהתאמה  )א( 

מבחינת דירקטור במערכת הבנקאית לתפקיד  מקצועיתהתאמה  (1) 

 ,ודמיםקרלוונטיים סיון מקצועי, ותק בתפקידים יהשכלה, נ

 וכישורים מקצועיים ותפקודיים כלליים.

 

מזג  ,יושרה, הוגנותבחינת מידות אישיות, מ תכשירות אישי (2) 

  והליכות.

 

 עילת פסילההעדר  )ב( 

 זיקהעילת פסילה מסוג ן העדר יוהוראות המפקח בעניהדין קיום דרישות 

 .וראדם לכהונת דירקטהפוסלת , א באלהוציוכניגוד עניינים  ,לתאגיד

 

 צורכי התאגיד )ג( 

בשים לב הרכב הדירקטוריון בקביעת צורכי התאגיד הבנקאי התחשבות ב 

, ובכלל זה התאמת המועמד ולהרכבו הנוכחי לייחודו, לאופי פעילותו

בגדר צורכי התאגיד עשויים לבוא גם שיקולים  .לשמש כיו"ר דירקטוריון

  דים צרכים אלה.או אינם נוג בעלי אופי ציבורי, ככל שהם מתיישבים

 

 יםישיקולים חברתיים כלל )ד( 

מקצועית התאמה במסגרת שיקולי המינוי, ותוך מתן עדיפות לשיקולי   

עדה את דעתה, ותיתן הוצורכי התאגיד הבנקאי, ללב , ובשים ואישית

גם לצורך לחזק  ,בעלי תכונות וכשירויות דומות ,ראוייםמבין מועמדים 

יחסיות ולקיים  ,ה השונים בחברהיאוכלוסישוויון הזדמנויות במגזרי ה

  דירקטוריון. בהרכב ההולמת בין נשים לגברים 
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 אמות מידה מפורטות .16

 מקצועית לתפקידהתאמה  

על הועדה להתחשב, בין היתר, מועמד, המקצועית של התאמה הת הבבחינ 

כשירות משני אלה: "בהוראות הדין הקובעות כי על דירקטור לקיים אחד 

( 4ה)ב()11סעיף כדרישת הוראות " מומחיות חשבונאית ופיננסית"" או יתמקצוע

תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל בהתאם ל ,לפקודת הבנקאות

-ותשס"ה, (מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית

ן יעניב 301הוראות בלהתחשב וכן ( תקנות כשירות דירקטור –)להלן  (2005

 התאמה מקצועית. 

 אלה פרטי הדרישות:ו 

מהתנאים  אחדהוא מי שמתקיים בו  כשירות מקצועיתדירקטור בעל  )א( 

 האלה: 

בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל  (1) 

 עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;

בוהה בעל תואר אקדמאי אחר, או שהשלים לימודי השכלה ג (2) 

או בתחום  ,אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה

 נטי לתפקיד;בהרל

הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל  (3) 

ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: )א( 

בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים 

כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות משמעותי; )ב( ב

בתחום עיסוקיו העיקריים של  הציבורי; )ג( בתפקיד בכיר

תקנות ו ,פקודת הבנקאותל (4ה)ב()11)סעיף  איבנקתאגיד הה

 (. כשירות דירקטור

  

מי שבשל השכלתו,  אהו  חשבונאית ופיננסיתבעל מומחיות  דירקטור )ב( 

 –בוהה והבנה בנושאים עסקיים יומנות גניסיונו וכישוריו הוא בעל מ

את חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם 

ולעורר דיון בקשר לאופן  ,איבנקתאגיד ההכספיים של החות "הדו

בין השאר,  ,הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יובאו

ות חשבונאיות ונו, וידיעותיו בנושאים אלה: )א( סוגייהשכלתו, ניס

ולסדר הגודל והמורכבות של  ,וסוגיות בקרה חשבונאית אופייניות לענף

והחובות  ,; )ב( תפקידיו של רואה החשבון המבקראיבנקתאגיד הה

חות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי "המוטלות עליו; )ג( הכנת דו

  .(תקנות כשירות דירקטורל 1 )תקנהחוק ניירות ערך 

 

, לדירקטור יהיו כישורים הולמים למשרתו, ובפרט: השכלה, ף לכךבנוס )ג( 

ידע, ניסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: בנקאות, 
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כספים, פעילות כלכלית או עסקית, משפט, מימון, חשבונאות, ניהול 

, טכנולוגיית Regulatory Compliance)) סיכונים, ציות רגולטורי

 (.301הוראות ל )ב(30מידע או תחום אחר שאישר המפקח )סעיף 

 

 ור חיצוני טקמינוי וכשירות מקצועית של דיר .17

 ח חוק החברותומכחיצוני  דירקטור (א) 

 חובת מינוי ( 1)          

בחברה ציבורית לפחות  ותלמנחובה , ותהחבר חוקעל פי  )א(  

 (. חוק החברותל א239עיף )ס צונייםיים חרושני דירקט

 
שכל חברי הדירקטוריון שאינם בעלי ציבורית חברה ב )ב(  

בחברה או קרוביהם הם בני מין אחד, יהיה  השליטה 

חוק )ד( ל239בן המין השני )סעיף  הדירקטור החיצוני

 . (החברות

 כשירות למינוי  (2)          

כשיר ה ,תושב ישראל, יחידכדירקטור חיצוני ימונה  )א( 

או חלקן הוצעו  ,להתמנות כדירקטור; חברה שמניותיה

או שהן רשומות בבורסה מחוץ  ,לציבור מחוץ לישראל

לישראל, רשאית למנות דירקטור חיצוני שאינו תושב 

 ישראל. 

 

או מי  ",כשירות מקצועית"כדירקטור חיצוני ימונה בעל  )ב( 

 )סעיפים "מומחיות חשבונאית ופיננסית"שהוא בעל 

  (.החברות חוק( ל1)א-)א( ו240

 

 301דירקטור חיצוני מכוח הוראות  )ב( 

  חובת מינוי (1) 

לפחות שליש מהדירקטורים בתאגיד בנקאי יהיו דירקטורים   

 . (301הוראות )א( ל24)סעיף  חיצוניים

 התאמה מקצועית (2) 

לקיים את  301הוראות על פי ירקטור חיצוני המתמנה דעל   

ין יבשינויים הבאים לענ ,חוק החברותל 240דרישות סעיף 

 הכשירות: 

כנדרש באחד  ," משמעה תואר אקדמישירות מקצועית"כ  

תקנות )א( ל2( לסעיף 2( או )1התנאים האמורים בפסקאות )

)ב( 24( שבו )סעיף 3סיון כנדרש בפסקה )ינ וכן כשירות דירקטור

 (.301הוראות ל
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 התאמה אישית לכהונה .18

 , בין היתר,ועדהומתו של מועמד לתפקיד, תתייחס הבבחינת התא ()א

ככל שאלה עולים מהחומר  ,כותיולאישיותו של המועמד, למידותיו ולהלי

 נתונים שבפניה. ומה

 

  מחמת דופי אישי פסלות לכהונה ()ב 

; אין במקרים המאלה ייפסלו לכהונ מתקיים בהם אחדשמועמדים   

ל עילות הפסילה מחמת דופי המפורטים להלן כדי להוות רשימה ממצה ש

 : אישי

לא ימונה מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או  (1) 

נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן בתפקיד, או תלוי ועומד כנגדו כתב 

 .(פקודת הבנקאות()ג( ל3ה)ב()11סעיף )אישום בעבירה כאמור 

 

, לא ימונה אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן  (2)

חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע: אלא אם כן  

 422-ו 420עד  418, 415, 392, 297עד  290( עבירות לפי סעיפים 1)

ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977-, תשל"זחוק העונשיןל 428עד 

( הרשעה בבית 2; )1968-, התשכ"חחוק ניירות ערךל 54-)א( ו53

ד, מרמה, עבירות מנהלים משפט מחוץ לישראל בעבירות שוח

חוק )א( ל 226)סעיף  4םבתאגיד או עבירות של ניצול מידע פני

 .(החברות

 

ק)ב( 'בסלא ימונה אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה  (3)

, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או לעילד

נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור למשך התקופה שקבע 

( 1)א226סעיף )תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין  אשר לא

 .(חוק החברותל

 

נהלית לפי חוק ניירות ערך לא ימונה מי שוועדת האכיפה המ (4)

בחברה האוסר עליו לכהן כדירקטור אכיפה הטילה עליו אמצעי 

 . (חוק החברותא ל226סעיף ציבורית )

 

רגל כל עוד לא  שהוכרז פושטלא ימונה קטין, פסול דין או מי  (5)

 (.חוק החברות)א( ל227)סעיף  הופטר

 
                                                 

4
בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על אף  

הרשעתו בעבירות כאמור, ובשים לב, בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור 
ת או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה בחברה ציבורי

  )ב( לחוק החברות[. 226ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים. ]
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 ,לחוק החברות 7לא ימונה מי שהוצא לגביו צו הגבלה על פי סעיף  (6)

 וכל עוד הצו עומד בתוקפו. 

 

 פסלות מחמת זיקה .19

לכהונת דירקטור, ייפסל  ,מועמד שמתקיימת בו עילת פסלות מחמת זיקה 

חזיק מהותי, לקרוב של מחזיק מהותי , אלא אם מדובר בזיקה למכמפורט להלן

ין זיקה זו אינה יאו לשותף של מחזיק מהותי, והמפקח מצא כי בנסיבות הענ

 :מעוררת חשש לניגוד עניינים בכהונה

 

 החזקת אמצעי שליטה )א( 

 מכל סוג שהוא מחזיקים באמצעי שליטה 5קרובואו לא ימונה מי שהוא   

במחזיק או  ,איבנקאגיד הת, בתאגיד הנשלט בידי האיבנקתאגיד הב

אחוז ¼ במניות סחירות בשיעור שאינו עולה על  ה, למעט החזק6ימהות

או המחזיק  , התאגיד הנשלטאיבנקתאגיד המההון המונפק והנפרע של ה

 .(פקודת הבנקאותל()א( 1ה)ב()11סעיף )המהותי 

 

 זיקה, קשרים וניגוד עניינים )ב( 

עד המינוי )או ממועד המינוי לא ימונה מי שבשנתיים שקדמו למו (1) 

תאגיד ל 8זיקה, עמו 7קרובבקשר ואילך(, יש לו, או למי שהוא 

 9לנושא משרה ,איבנקתאגיד ה, לתאגיד בשליטתו של האיבנקה

פקודת ()ב( ל1)ב()ה11סעיף ) למחזיק מהותיאו  ,איבנקתאגיד הב

 .(הבנקאות

 

נושא של  בקרול זיקהיש לו  לא ימונה מי שממועד המינוי ואילך (2) 

של  או לשותף  ,מחזיק מהותישל  לקרוב, איבנקתאגיד הב משרה

 (.פקודת הבנקאות()ב( ל1)ה)ב(11סעיף) מחזיק מהותי

 

של  איקבנתאגיד כהונה כדירקטור ב ,לעיל 2-ו 1 אותסקפן ילעני  

)סעיף  זיקהלא תיחשב  מי שהוא מועמד לכהונה נוספת

 (. פקודת הבנקאות()ב( ל1ה)ב()11

                                                 
5

 זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מאלה.-בן – קרוב 
6

מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי; מי ששולט במחזיק  2.5%-( מחזיק של למעלה מ1) – מהותימחזיק  
( חבר ב"חבר מחזיקים"; מי ששולט 2זה; מי שנשלט על ידי מחזיק זה; מי שנשלט על ידי מי ששולט במחזיק זה; )
שניים  –זה: לענין זה "חבר מחזיקים" בחבר כזה; מי שנשלט על ידי חבר כזה; מי שנשלט על ידי מי ששולט בחבר כ

או שלושה מחזיקים באמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי, שכל אחד מהם מחזיק יותר מאחוז אחד ולא יותר משני 
אחוזים וחצי מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי, המחזיקים יחד לא פחות משני אחוזים וחצי ולא יותר 

 אמצעי שליטה כאמור.מחמישה אחוזים, מסוג מסוים של 
7

, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין וכן לתאגיד לקרובויחסים שבין אדם  – קשר קרוב 
 שהוא בעל השליטה בו.

8
קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן כהונה כנושא  – זיקה 

 עסקיים קמעונאיים שבין תאגיד ללקוח לא ייחשבו כזיקה. משרה, ואולם קשרים
9

מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה  – נושא משרה 
 אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי,  וכל עובד אחר הכפוף להם במישרין.
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, קשרים ומע בקשר קרובמי שיש לו, או למי שהוא  יכהןלא  (3) 

, עם תאגיד בשליטתו איבנקתאגיד העסקיים או מקצועיים עם ה

מחזיק , עם איבנקתאגיד הב נושא משרה, עם איבנקתאגיד השל ה

גם אם  –שהציע את אותו מועמד לכהונת דירקטור  מהותי

( 2ה)ב()11סעיף)אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים הקשרים 

  .(פקודת הבנקאותל

 

סעיף )לחבר הוועדה במועד המינוי  זיקהלא ימונה מי שיש לו  (4) 

 .(פקודת הבנקאות)א( ל(3)ה)ב(11

 

ם או עלולים לא ימונה מי שתפקידיו או עיסוקיו האחרים יוצרי (5) 

י דתפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כ ליצור ניגוד עניינים עם

פקודת ()ד( ל3ה)ב()11סעיף)דירקטור לפגוע ביכולתו לכהן כ

 . (הבנקאות

 

עסקיו או עיסוקיו השוטפים יוצרים אדם כדירקטור אם לא יכהן  (6) 

או שקיים  ,איבנקתאגיד הדרך קבע בינו לבין הניינים ניגוד ע

קבע בינו לבין דרך הם עלולים ליצור ניגוד עניינים  חשש כי

  .10(301הוראות ) איבנקתאגיד הה

 

ימונה כדירקטור בתאגיד בנקאי שהוא גוף פיננסי משמעותי, לא  (7) 

שולט אדם הקשור ל ,11אדם השולט בתאגיד ריאלי משמעותי

 1א11סעיף או נושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי ) 12כאמור

 .13(לפקודת הבנקאות

 

 ביחס לדירקטור חיצוני "זיקה" .20

 דירקטור חיצוני על פי חוק החברותביחס ל "זיקה" )א(   

הוא קרוב של בעל השליטה, וכן מי ש יחידדירקטור חיצוני ל לא ימונה  

שהוא כפוף לו במישרין או למי  ,למעבידו ,שיש לו, לקרובו, לשותפו

במועד המינוי או בשנתיים  ,בעקיפין, או לתאגיד שהוא בעל שליטה בו

                                                 
10

, על דירקטוריון התאגיד הבנקאי לקבוע קווים מנחים למקרים שיש בהם פוטנציאל לניגוד 301פי הוראות על  
שמתקיים  םהעסקי עניינים דרך קבע, בהתייחס, בין היתר, להיקף העסקים שמתקיים בהם ניגוד עניינים, ולמהותיות

  . בהם ניגוד עניינים לעסקי התאגיד הבנקאי ולדירקטור
11

לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי  –אגיד ריאלי משמעותי "שולט", בת 
 משמעותי שבו אין בעל שליטה אחר.

12
)ב( לחוק החברות, 240קרובו או שותפו של שלוט, או אדם בעל זיקה כהגדרתה בסעיף  –"אדם הקשור לשולט"  

 לשולט.
ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף  תאגיד ריאלי המנוי –"תאגיד ריאלי משמעותי" 13

 .2013-לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד 30
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, או לקרוב של , לבעל השליטה בחברהלחברהשקדמו למועד המינוי, זיקה 

 שליטה במועד המינוי או לתאגיד אחר. בעל ה

 

כמו  –או מי שמחזיק בדבוקת שליטה  ,בחברה שאין בה בעל שליטה  

גם זיקה למי שהוא במועד המינוי  –לא גרעין שליטה ב איבנקתאגיד ב

 מי שמחזיק) ן, המנהל הכללי, בעל מניות מהותייושב ראש הדירקטוריו

המשרה הבכיר ביותר בתחום או נושא  ,בחמישה אחוזים או יותר בחברה(

  .הכספים

 

)סעיף  זהן יעני" לתאגיד אחר"מהו " וזיקה"הוראת החוק מגדירה מהי   

 (. חוק החברותל)ב( 240

 

ותפו, לקרובו, שלו, אם יש  לא יכהן אדם כדירקטור חיצוניבנוסף,   

או לתאגיד שהוא בעל  ,במישרין או בעקיפין מעבידו, או מי שהוא כפוף לו

גם אם  או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליוו, קשרים עסקיים שליטה ב

הקשרים הללו אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן יחיד שקיבל 

 לחוק( )ו240)סעיף תמורה שלא על פי חוק בעבור כהונתו כדירקטור 

 (. החברות

 

לא ימונה דירקטור חיצוני אם תפקידיו או עיסוקיו עלולים ליצור ניגוד   

ינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן עני

 כדירקטור; כן לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני

כדירקטור  בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת

 (;לחוק החברות)ד( -( וג)240חיצוני בחברה הפלונית )סעיף 

 

י אם הוא עובד רשות ניירות ערך או עובד לא ימונה דירקטור חיצונ  

 ;(לחוק החברות( ה)240 )סעיף הבורסה בישראל

 

 301 ותלדירקטור חיצוני על פי הוראביחס  "זיקה" )ב(  

  - 301הוראות המתמנה על פי ן דירקטור חיצוני ילעני  

 ,חוק הרישוית הזיקה תהיה כהגדרתה ב" לצורך הוראושליטה" ( 1) 

חוק ל)ב( 240יפורש כמשמעותו בסעיף " קהזי"ואילו המונח 

מצעי מסוג מסוים של א 5%יק מעל זיקה למחזבתוספת  ,החברות

 (.301 הוראותל iii (1)ב()24 )סעיףשליטה בתאגיד הבנקאי 

 

וא זה אשר הוא או קרובו ה 301הוראות על פי  "חיצונידירקטור " (2) 

לט, שתאגיד הבנקאי, במניות תאגיד נהאינו מחזיק במניות 

או במניות תאגיד בנקאי  ,שולט בתאגיד הבנקאיהבמניות תאגיד 
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חוק כהגדרתה ב –" שליטה" –ן זה יהנשלט בידי מי מהם. לעני

למעט  " בחוק הרישוי,החזקהכהגדרת " –" מחזיק" ;הרישוי

של תאגיד מההון הנפרע  1%בשיעור שאינו עולה על  החזקה

זוג,  ןהוא ב" בקרו" –ן זה ילענישמניותיו נסחרות בבורסה; 

 (. 301 הוראות( ל2)ב()24)סעיף  הורה, או צאצא

 

 

 

 

 מחמת עיסוקים אחריםלמינוי פסלות  .21

בעל  ומי שהוא בר כנסתסגן שר; ח שר;מי שמכהן כדירקטור  לא ימונה )א( 

עובד וליטית לשר או לסגן שר; עובד מדינה; וזיקה אישית, עסקית או פ

 (. פקודת הבנקאות()ב( ל3()ה)ב11)סעיף תאגיד שהוקם בחוק 

  

לא יכהן אדם כדירקטור אם עיסוקיו האחרים אינם מותירים זמן מספיק  )ב( 

דירקטור מי לא ימונה  –( וכן 301ת והוראבידו למילוי תפקידו ככזה. )

שאין לו הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם 

שים לב, בין השאר, לצרכיו , באיבנקתאגיד ביצוע תפקיד של דירקטור ב

 (. חוק החברותל א224סעיף ) ולגודלו איבנקתאגיד ההמיוחדים של ה

 

בתאגיד הבנקאי עדה שדנה ומי שכיהן כחבר הוכדירקטור לא ימונה  )ג( 

הוראה זו לא תחול על חבר  בר ועדה.חכשנה מתום כהונתו  פהבטרם חל

סעיף ) הונתו ככזהכ יןילענתאגיד הבנקאי ועדה שהינו דירקטור חיצוני ב

 ((.חוק הרישויב)ד( ל36

 

 (.301 הוראותתאגיד הבנקאי לא ימונה כדירקטור )עובד ה (ד)

 

(, לא ימונה ולא יכהן כדירקטור 6)ב()19מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  (ה)

ועדת ועדת השקעות, חבר בבנקאי מי שהוא דירקטור, חבר ב בתאגיד

 בגופים הבאים: (נושא משרה –אשראי או עובד )כל אלה בסעיף זה 

בתאגיד בנקאי אחר או בתאגיד אחר הנשלט על ידי תאגיד בנקאי  (1)

, אם אלה אינם או בתאגיד השולט בתאגיד בנקאי אחר אחר

 .או על השולטים בה נמנים על אותה קבוצה בנקאית

יובהר, כי אין באמור לעיל משום היתר לכהונה האסורה לפי 

 ( להלן.2קטן )סעיף 

)בין אם הוא תאגיד בנקאי  תאגיד הבנקאיבידי ה בתאגיד נשלט (2)

 ובין אם לאו(;
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זו אינו חל על כהונה מקבילה  בפסקהלמען הסר ספק, האמור 

הן יבחברות אחיות באותה הקבוצה הבנקאית, ובלבד שאין בינ

 ניגוד עניינים דרך קבע.

, במקרה בו התאגיד או בתאגיד השולט בגוף פיננסי בגוף פיננסי (3)

 . גדולוף הפיננסי , או שהגגדולהבנקאי 

למרות האמור לעיל, תותר כהונה או מינוי של דירקטור בתאגיד 

או  במקביל לכהונתו כנושא משרה בגוף פיננסי קטן גדולבנקאי 

 , ולהפך.בתאגיד השולט בגוף פיננסי קטן

במקרה שבו המועמד מכהן בתאגיד בנקאי גדול ן פיסקה זו, ילעני

גופים פיננסיים קטנים  במקביל למועמדותו או כהונתו במספר

באותה קבוצה, כהונה מקבילה כאמור לא תתאפשר אם סך נכסי 

אותם גופים פיננסיים באותה קבוצה, בהם נושא המשרה מכהן 

  .ש"חמיליארד  2או מועמד לכהן, עולה על 

לא יכהנו יותר משני דירקטורים בקבוצה בנקאית כלשהי,  (4)

בנספח המנויים כנושאי משרה במי מהגופים במקביל לכהונתם 

 , המשתייכים לאותה קבוצה. ג'

פי  לעיובהר, כי אין באמור לעיל משום היתר לכהונה האסורה   

 לעיל. ( 3)-ו( 1) ניםטקפים עיס

 ן סעיף קטן זה:ילעני 

 :כל אחד מאלה - "גוף פיננסי"

בחוק גוף מוסדי כהגדרתו  (1) 

הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 ;1981-(, התשמ"א)ביטוח

מנהל קרן להשקעות משותפות  (2) 

בחוק בנאמנות כמשמעותו 

, השקעות משותפות בנאמנות

 ;1994-התשנ"ד

 2גוף פיננסי שסך נכסיו אינו עולה על    -" גוף פיננסי קטן"

 ₪;מיליארד 

 10גוף פיננסי שסך נכסיו עולה על  -" גדולגוף פיננסי "

 ₪;מיליארד 

  

י השנתי האחרון, על פי הדוח הכספ - סך נכסיו""
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לרבות נכסים המנוהלים על ידו עבור 

אחרים, ולרבות נכסים של גופים 

 פיננסיים בשליטתו;

לרבות מי שמתקיימים בינו לבין הגוף  - "עובד"

 קשרים מקצועיים דרך קבע;

"קבוצה או  "קבוצה"

 - בנקאית"

תאגידים בנקאיים או גופים המנויים 

הנשלטים, במישרין או בנספח ג', 

 בעקיפין, על ידי אותו בעל שליטה;

תאגיד בנקאי שסך נכסיו המאזניים, על  -" תאגיד בנקאי קטן"

מיליארד  2בסיס מאוחד, אינו עולה על 

;₪ 

תאגיד בנקאי שסך נכסיו המאזניים, על  -" גדולתאגיד בנקאי "

 ₪.מיליארד  10בסיס מאוחד, עולה על 

 

 ולא ,קטור בתאגיד בנקאי אחרלא ימונה כדירקטור אדם שכיהן כדיר (ו) 

אלא בהסכמת הדירקטוריון שהיה  ,חלפה שנה מיום שחדל לכהן כאמור

ר הדירקטוריון לאחר התייעצות עם יו", או בהסכמת המפקח, חבר בו

 (. 301 הוראותשהיה חבר בו )

 

 י התאגיד הבנקאיצורכ .22

תאגיד, והצורך פי אופי פעילותו וייחודו של הייקבעו על צורכי התאגיד הבנקאי  

ובין , בגיוון ראוי של כשירויות ומומחיות מקצועית המתאימים לצרכים אלה

לשמש יו"ר  וניסיון המתאימים היתר הצורך בדירקטורים בעלי כישורים

בגדרם של צרכים אלה עשוי להיות מקום להתחשב בשיקולים  .דירקטוריון

והוראות  החברות חוקהוראות חשב בהצרכים תתהגדרת ציבוריים רלוונטיים. 

בתאגיד על ידי מסויימים חובה לאייש תפקידים בן זה, ובין היתר, יבעני 301

 (.301הוראות )ב( ל35וסעיף  חוק החברותל 115יים )סעיף נודירקטורים חיצ

 

 301 תוראהועל פי הנדרש תאגיד בנקאי בהרכב דירקטוריון   .23

יכים להיות רשל התאגיד הבנקאי צ לפחות שליש מהדירקטורים ()א

לצורך . 301הוראות בהתנאים הקבועים דירקטורים חיצוניים על פי 

התאגיד הבנקאי רשאי לדרוש בהודעה המקדימה מילוי המכסה כאמור, 

יעמדו  ,חוק החברותפי  לחיצוניים עדירקטורים כי המועמדים לכהונה כ

 .לצורך הכללתם בשליש הנדרש כאמור 301הוראות בדרישות  גם
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ירקטוריון להיות בעל ידע קולקטיבי נאות לגבי כל אחד מסוגי על הד ()ב

לקיים את  מתכוון לבצע, ועליו איקבנתאגיד ההפעילויות המהותיות שה

 התנאים הבאים: 

הדירקטורים יהיו בקיאים בשפה העברית, : ידיעת השפה העברית (1)

לפחות ברמת הקריאה והדיבור, באופן המאפשר קריאת חומרי 

להוראות  )א(26)סעיף  והשתתפות פעילה בדיונים הרקע לישיבות

301 .) 

 

יהיו בעלי ניסיון  מכלל הדירקטוריםשליש : לפחות סיון בנקאיינ (2)

הוראות ל)א( 25כמשמעותו בסעיף  – "ניסיון בנקאיבנקאי )"

תאגידים בנקאיים שאינם בנקים או תאגידים  יןילענ .(301

ישית מכלל בנקאיים שהם חברות בת של בנק, לפחות חמ

 הדירקטורים יהיו בעלי ניסיון בנקאי.

 

בעלי  יהיו מכלל הדירקטורים: לפחות חמישית מומחיות (3)

לחוק  240כמשמעותה לפי סעיף  "מומחיות חשבונאית ופיננסית"

 (.301להוראות )ב( 25)סעיף החברות 

   

יהיו בעלי  כשירות ם הדירקטוריכלל מ: לפחות מחצית כשירות     (4)

)ג(  25)סעיף  301להוראות ( ii)(1())ב24כאמור בסעיף  יתמקצוע

 (.301 ותלהורא

 

לפחות דירקטור אחד יהיה בעל ידע וניסיון מוכח בתחומי  (5)

. האמור בסעיף זה (301 להוראות)ד(  25ולוגית המידע )סעיף טכנ

לא יחול על תאגידים בנקאיים שהינם חברות בת של תאגידים 

  .רותי טכנולוגיות מידעבנקאיים ומקבלים מהם שי

 

(, 5( עד )2דירקטור העומד במספר כשירויות כמפורט בסעיפים קטנים )

 יכול להימנות במסגרת השיעור הנדרש על פי אותם סעיפים.

 

 בקביעת צורכי התאגיד הבנקאי עדהוושיקול דעת ה .24

ל תשקולאמור בנוהל זה, בהתאם ו, 301הוראות בכלל זה ו ,הוראות הדיןבכפוף ל 

מילוי המשרות לצורך במינוי דירקטורים מהם צורכי התאגיד הבנקאי עדה והו

סוג הכישורים המקצועיים  עדה מהותקבע הוצרכים אלה, לבהתאם שהתפנו. 

תן ילמילוי המשרות הפנויות. במסגרת שיקול דעתה, תומהם הדגשים הנחוצים 

רקטוריון, עדה משקל לצורך בגיוון בכישוריהם המקצועיים של חברי הדיוהו

, ובין היתר התאמה מיוחדת לצורכי התאגיד בהתאם לאופי פעילותו וייחודו תוך

 .לשמש יו"ר דירקטוריון וניסיון המתאימים הצורך בדירקטורים בעלי כישורים
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הוראות וחוק החברות עדה גם בהוראות ורכים, תתחשב הובמסגרת הגדרת הצ

דות התאגיד הבנקאי על ידי תפקידים מסוימים במוס שהחובה לאייין ילענ 301

ועדת הביקורת, ובכישורים המיוחדים הנדרשים לצורך ודירקטור חיצוני, כגון ב

עדה להתחשב בשיקולים בעלי אופי ציבורי ובגדר שיקול דעתה, רשאית הו .14כך

 התאגיד.צורכי ככל שהם מתיישבים או אינם נוגדים את 

 

 התייעצות וחיווי דעת .25

ין צורכי התאגיד הבנקאי היא יעתה של הועדה בענבהפעלת שיקול ד )א( 

דירקטורים עדה המשמשים ושל חברי הוובידע  ןסיוייעזר בנרשאית לה

ובמערך המקצועי  בתאגיד, וכן רשאית היא להיוועץ במפקחחיצוניים 

 . בבנק ישראל

באמצעות המפקח,  ,עדה לבקשוורך בירור צורכי התאגיד, רשאית הולצ  

 ן זה.ימכי התאגיד הרלבנטיים לעניכי יוצגו בפניה מס

עדה ום של המועמדים, רשאית הוין כישוריהם המקצועיים והאישייבעני )ב( 

להתייעץ עם גורמי חוץ בעלי ידע ומומחיות, ובלבד שאין להם קשר 

ש גיאו עם מ ,עם התאגיד הבנקאי ,וזיקה, בין במישרין ובין בעקיפין

 . המועמדות שעניינו נבחןבקשת 

זר עיהלועדה ודירקטור, רשאית ה נתלכהו עילות פסילהרך בדיקת לצו )ג( 

, ובמידת הצורך, בנסיבות חריגות, גם של בנק ישראלקצועי מהעוץ יב

 . חיצונימקצועי עוץ יב

                                                 
 . 301)ד( להוראות 36לחוק החברות; סעיף  115סעיף  14


