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!.הנוסח המחייב הוא נוסח הדין כפי שפורסם. נוסח זה אינו רשמי

1996)-ו")התשנ,)11')תיקון)מס)()רישוי)(חוק)הבנקאות
*(

)הוראות)תחילה)והוראות)מעבר
 

 .תיקונים לחוק העיקרי ולחוקים אחרים .22-1

 

)תחילה
 -ואולם )  יום התחילה-להלן (תחילתו של חוק זה ביום פרסומו  .23

יף לחוק העיקרי כנוסחו בסע) ב(ב24לחוק זה ושל סעיף ) 1(1תחילתם של סעיף  )1(

 לחוק העיקרי כנוסחו 47לעניין תאגידים הנשלטים כדין לפי סעיף ,  לחוק זה10

 ;)1998 בדצמבר 31(ט "ב בטבת התשנ"ביום י,  לחוק זה16בסעיף 

 ).1999בדצמבר  31(ס "ב בטבת התש"לחוק זה ביום כ) 2(1תחילתו של סעיף  )2(

 

)))לחוק)העיקרי11סעיף))(3הוראות)מעבר)לעניין)סעיף)
, גיד בנקאי אשר החזקותיו כדין באמצעי שליטה בתאגיד עזר ערב יום התחילהתא .24

רשאי ,  לחוק זה3לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף ) ב(11הם בניגוד להוראות סעיף 

 .להמשיך ולהחזיקם לתקופה שלא תעלה על שנתיים

 

)))לחוק)העיקרי19סעיף))(5הוראות)מעבר)לעניין)סעיף)
ערב יום , החזקותיו כדין באמצעי שליטה בתאגיד אחראשר , בנק לקידום עסקים .25

,  לחוק זה5לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף ) ג(19הם בניגוד להוראות סעיף , התחילה

 .רשאי להמשיך ולהחזיקם לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים

 

))א)לחוק)העיקרי23סעיף))(9הוראות)מעבר)לעניין)סעיף)
,  כדין באמצעי שליטה בתאגידים ריאלייםעל תאגיד בנקאי אשר החזקותיו )א( .26

 :יחולו ההוראות הבאות , עלו על עשרים אחוזים מהונו, ערב יום התחילה

 בדצמבר 31(ס "ב בטבת התש"הוא רשאי להמשיך ולהחזיקן עד יום כ )1(

 ;אך אינו רשאי להוסיף עליהן, )1999

ובים סך כל החזקותיו בתאגידים ריאליים יפחתו כך שבתאריכים הנק )2(

 :להלן הוא לא יחזיק יותר מהשיעורים מההון הנקובים לצידם 

 ;20% -) 2000 בינואר 1(ס "ג בטבת התש"ביום כ )א(

 ;18% -) 2001 בינואר 1(א "בטבת התשס' ביום ו )ב(

 ;16% -) 2002 בינואר 1(ב "ז בטבת התשס"ביום י )ג(

                                                 
!.318' עמ, ו"ח התשנ"ס!*
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ור בסעיף הוא רשאי להחזיק החזקות כאמ, )2(בנוסף להוראות פסקה  )3(

 -) 2001 בינואר 1(א "בטבת התשס' החל ביום ו, לחוק העיקרי) 2)(א(א23

ז בטבת "והחל ביום י, בשיעור שלא יעלה על שני אחוזים מהונו

 בשיעור שלא יעלה על ארבעה אחוזים -) 2002 בינואר 1(ב "התשס

 .מהונו

 

, אלייםעל תאגיד בנקאי אשר החזקותיו כדין באמצעי שליטה בתאגידים רי )ב(

יחולו , היו בין חמישה עשר אחוזים לעשרים מהונו, ערב יום התחילה

 :ההוראות הבאות 

 31(א "בטבת התשס' הוא רשאי להמשיך ולהחזיק בהחזקותיו עד יום ה )1(

וכן רשאי הוא בתקופה זו להחזיק החזקות נוספות ) 2000בדצמבר 

בלבד שסך ו, לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה) 2)(א(א23כאמור בסעיף 

 ;החזקותיו אלה לא יעלה על עשרים אחוזים מהונו

יחולו עליו הוראות סעיף ) 2001 בינואר 1(א "בטבת התשס' החל ביום ו )2(

 ).3 (-ו) 2)(א(קטן 

 

רשאי , כאמור בהם, תאגיד בנקאי) ב(-ו) א(בנוסף להוראות סעיפים קטנים  )ג(

, לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה) 3)(א(א23להחזיק החזקות כאמור בסעיף 

ובלבד שסך כל החזקותיו בתאגידים ריאליים לא יעלה על עשרים וחמישה 

 .אחוזים מהונו

 

א לחוק 23 יחולו הוראות סעיף )2003 בינואר 1(ג "ז בטבת התשס"החל ביום כ )ד(

 ).ב (-ו) א(על תאגיד בנקאי כאמור בסעיפים קטנים , העיקרי כנוסחו בחוק זה

 

))א)לחוק)העיקרי24סעיף))(10הוראות)מעבר)לעניין)סעיף)
תאגיד בנקאי אשר לפני יום התחילה החזיק באמצעי שליטה כדין ביותר  )א( .27

ככל שהדבר מותר , להחזיק בהםרשאי להמשיך ו, מתאגיד החזקה ריאלי אחד

 ).1999 במאי 31(ט "ז בסיון התשנ"עד יום ט, לפי הוראות החוק העיקרי

 

, לפי הצעת שר האוצר, רשאית הממשלה, )א(על אף הוראות סעיף קטן  )ב(

; להחליט על מועד מוקדם יותר למכירה או להעברה של אמצעי השליטה

לחוק העיקרי על ) ב(49  לא תחול הוראת סעיף-החליטה הממשלה כאמור 

לגבי ,  לחוק זה10א לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 24הפרת הוראות סעיף 

 .המועד שהחליטה עליו
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תהיה טעונה ) א(מכירת אמצעי שליטה הנעשית בידי תאגיד כאמור בסעיף קטן  )ג(

, הממשלה לא תאשר את המכירה או תתנה אותה בתנאים; אישור הממשלה

אם לדעתה , אמצעי השליטה בידי הרוכש לצד שלישילרבות תנאים למכירת 

 .הדבר דרוש לטובת המשק או להקטנת הריכוזיות בו

 

))ב)לחוק)העיקרי24)(10הוראות)מעבר)לעניין)סעיף)
תאגיד בנקאי אשר לפני יום התחילה החזיק כדין בזכות למנות דירקטור  )א( .28

 10כנוסחו בסעיף ב לחוק העיקרי 24בניגוד להוראות סעיף , בתאגיד ריאלי

 .יהיה רשאי להמשיך ולהחזיק בה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, לחוק זה

 

, דירקטורים או עובדים של תאגיד בנקאי או של תאגידים בנקאיים שבשליטתו )ב( 

בניגוד להוראת , אשר היו לפני יום התחילה נושאי משרה כדין בתאגיד נכד

יהיו רשאים להמשיך ,  לחוק זה16יף לחוק העיקרי כנוסחו בסע) 3)(ב(47סעיף 

 .ולכהן כאמור לתקופה שלא תעלה על שנה

 

 

 שוחט) בייגה(אברהם  שמעון פרס 

          שר האוצר           ראש הממשלה 

 

 שבח וייס   

       יושב ראש הכנסת  

 עזר וייצמן

 נשיא המדינה


