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 בתקופת מגיפת הקורונהחשבונות בנק ההגבלות השעיית  הנדון:

 
, סגירת עסקים תרבין הי ,הגבלות קשותבעלי עסקים רבבות הוטלו על  ,בעקבות מגיפת הקורונה .1

 '.וכו צמצום פעילות, בידוד לבעלי העסק ועובדיו

המחאות נותני שירותים בלילמו לספקים וש ,סעדות וכיו"בכגון אולמות אירועים, מעסקים בעלי  .2

 .הוות כיסוי להמחאות שניתנוהיו אמורות לבתקופה זו , כאשר ההכנסות ותידחו

בעלי , ומחוסר כיסוי לא מכובדותההמחאות שנתנו לספקים  ,כנסותהאין  ,עקב סגירת העסקים .3

 נותרו בפני שוקת שבורה.העסקים 

להפוך לחשבונות  בתקופה הקרובהצפויים  של בעלי עסקיםות בנק חשבונרבבות  ,בעקבות כך .4

 .המיידית  תםקריסלביא  עלול להמה ש,  ("החוק")  1981-חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"אלפי    ,מוגבלים

, כאשר בתקופה זו נפגעה רבבות אזרחים הוכנסו לתקופה ארוכה לבידוד ביתבנוסף לבעלי עסקים,  .5

 פוטרו או יצאו לחופשה ללא תשלום.שאלפי עובדים ישנם  ,לכךוסף ובנ ,הכנסתם

רשאי  המפקח על הבנקים, "אירוע חירום אזרחי" במידה והוכרז על ,לחוק( 2)א2לפי הוראות סעיף  .6

 ,אך עד כה לא הוכרז אירוע חירום אזרחי ,חירוםהבתקופת  נותחשבו ולא יגביל הבנקיםלקבוע ש

  חשבונות הבנק.אין למפקח על הבנקים אפשרות להשעות את הגבלת  ,ומשכך

(, רשאי השר לקבוע סייגים לתחולת חוק 1על אף הוראות סעיף קטן )א()"קובע לחוק  )ב(21ף סעי .7

זה, שיחולו בעתות חירום, לרבות בתקופת הכרזה על שעת חירום, אם סבר כי בשל דחיפות העניין 

(; תקנות לפי סעיף קטן זה טעונות את 1לא ניתן לקבוע את הסייגים בדרך הקבועה בסעיף קטן )א()

חוק ומשפט של הכנסת, ואולם לא החליטה הוועדה בדבר אישור התקנות או  אישור ועדת החוקה

 ."ימים מן היום שהתקנות נמסרו לה, יראו את התקנות כאילו אושרו 21דחייתן בתוך 

צו כי החל מיום תחולת  ,סעיף זה ותקבע בתקנות , אבקש שתפעיל את סמכותך לפילאור האמור .8

תום יום לאחר  30, ועד 2020-התש"ף, בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית( )הוראת שעה(

 בגין שיקים שלא כובדו בתקופה זו. ,לחוק 2-3פים לו הוראות סעיוחלא י ,קפותו

, בתקופה קשה זו  ועגרומ  מרווח נשימהולאזרחים  לתת לבעלי העסקים    כדיב  ,הוראה זו דחופה ביותר .9

, במקום יוכלו לעסוק בשיקום העסקהם ו ,בלושחשבונות הבנק שלהם לא יוגם יידעו באופן שה

 .חשבונות הבנקלהתעסק עם הגבלת 

 
 בברכה,

 

 

 מקלבאורי 


