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; הצגה לפירעו� של שיק בהתבסס על שיק ממוחשב�" אלקטרונית סליקה"

;4]נוסח חדש[ פקודת השטרות�" הפקודה"

 כל הפרטי
 המוטבעי
 על השיק וכל�" השיק פרטי
 המצויני
 בשני צדי"

א11בסעי- כהגדרת
 לרבות ש
 המוש$ ופרטיו, כיתוב המופיע על גבי השיק


, סכו
 השיק, חתימת המוש$,�19815א"התשמ, ללא כיסוילחוק שיקי

, מספר הבנק הנמש$ ומספר הסני- הנמש$, המספר הסידורי של השיק

הערות הבנק הנמש$ או בנק אחר, הגבלות על הסחרות, חתימות היסב

;שהשתת- בתהלי$ סליקת השיק

ב�" שיק" ;הפקודל73סעי- כמשמעותו

תק זההוע שהואו נית� להפיק פלטממנמחשב חומר�"שיק ממוחשב"

.בתוכנו של שיק על כל הפרטי
 המצויני
 בשני צדדיו

הצגה

אלקטרונית 


 של שיקי

לפ, על א- האמור בכל די�)א(.3 רעו� של שיק על ידי בנק תיעשהיהצגה

. בלבדאלקטרוניתבאמצעות סליקה 

ור בסעי- שהוצג לו כאמממוחשב שיק לפרוע החליט הבנק הנמש$ שלא)ב(

 �שבו מסר אלקטרונייחזיר לבנק הגובה, מכל סיבה שהיא,)א(קט

.של השיק הממוחשב אי פירעונוסיבת מצוינת

 כאמורנפרע שלא ללקוח שבחשבונו הוחזר שיק הבנק הגובה ימסור)ג(

�הט,)ב(בסעי- קט של, על גבי השיק, בעהאת השיק המקורי בתוספת

 מסורי, את השיק המקורי הבנק הגובההשמיד;הפירעו�סיבת אי

מפלט של ללקוח שמוחשבשיק שלהפירעאת סיבת אי יכלול ובלבד � ו

.סימ� מזהה שלו וחותמתו, ש
 הבנק הגובה, השיק

באו החזרה הצגה)ד( )ב(�ו)א(סעיפי
 קטני
של שיק ממוחשב כאמור

ל ל הראשי של הבנק הנמש$ משרדתיעשה ו
מקאו הבנק הגובה או

. והכל לפי העני�אחר עליו הורו

 הוראות לעני�, בהסכמת שר המשפטי
,כללי
ברשאי לקבוע הנגיד)ה(

, הסליקה הממוחשבת,תכונות צורניות של השיק ושל השיק הממוחשב

ה,התקשורת הנדרשת לצור$ הסליקה הממוחשבת �לי$ההוראות לעני


 האמורי
 כדי אי� בכללי; פלט שלוהוא השיק הממוחשבמופק שבו


. לגרוע מתוקפו של שיק א
 לא נעשה על פיה

 לקבוע הוראות לעני� דרכי,בהסכמת הנגיד, שר המשפטי
 רשאי)ו(


עמד בתנאיהממוחשב ההוכחה כי השיק� הקבועי
 בהוראות לעני

לפי הוראות סעי- חשב או הפלט שלווהממ השיק מופקההלי$ שבו

 �).ה(קט

.12'עמ,2נוסח חדש, דיני מדינת ישראל4
.91'עמ,ד"התשס; 136'עמ,א"ח התשמ"ס5
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קבילות

בהלי$ 

 פטימש

4.� שקיי
 את התנאי
 שנקבעו)ג(3פלט של שיק ממוחשב כאמור בסעי- קט

�ראיה קבילה להוכחת,לעני� פירעונו, יהיה)ה(בהוראות לפי סעי- קט

.בכל הלי$ משפטיותוכנאמיתות 

אחריות בשל

 נזק 

5.� עקבנזק שנגר
לכל הבנק הגובה יהיה אחראי מבלי לגרוע מהוראות כל די

� רועי
 שלהל� אחד האי

של)1( השיק הצגה נוספת של השיק המקורי או של פלט המחשב

; דרישה לתשלו
 על פי שיק שכבר שול
אשר תוצאתה, הממוחשב

.א
 הושמד בידי הבנק, השיק המקוריתדהשמ)2(

עוביצ

 ותקנות

 להתקי�,נגידה סכמתהב, שר המשפטי
 ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי.6

.תקנות בכל הנוגע לביצועו

 דברי הסבר

ב�1סעי- �ההחוק נועד לייעל את תהלי$ סליקת השיקי
 ולהביא לחיסכו סליקה בשני עלויות


אל, שבו ה
 מופקדי
, ליתר את הצור$ בשינוע של השיקי
 מהבנק הגובה� אחדה. היבטי

, מכל סיבת החזרה שהיא,זר במקרה שהשיק מוח� ובחזרה, שלו ה
 מוצגי
, הבנק הנמש$

במש$ תקופה, לייתר את הצור$ לשמור על השיקי
� השני. מהבנק הנמש$ לבנק הגובה

אפשרות להשמיד
 ע
 ולתת, במקומות אחסו� מתאימי
) כל מש$ תקופת ההתיישנות(ארוכה 


הרי שיש למנוע כל שינוי, שהטע
 לחוק הוא א$ ייעול תהלי$ הסליקה כאמוראחרמ. הפקדת

רק בשל כ$ שהוא הוצג בדר$ האלקטרונית, משפטי בזכויות של מא� דהוא על פי שיק ומכוחו

. בידי הבנקאו רק בשל כ$ שהמקור הושמד, על פי החוק

" המונחי
 הבסיסיי
 לתהלי$ הסליקה�2סעי- שואבי
,"בנק גובה"ו"בנק נמש$""שיק:

י
 אלה מוגדרי
 בחוק מונחי
 נוספי
 שיש בנוס- למונח. את משמעות
 מפקודת השטרות

מסר"�ו,"פלט","מחשב","חומר מחשב" הגדרות.לה
 חשיבות לסליקה האלקטרונית

אשר,"שיק ממוחשב"הוא נוס- מונח. עוקבות למונחי
 אלה בחקיקה הקיימת" אלקטרוני

 להפיק אשר ממנו נית�� מרתו לחומר מחשבה� סריקת השיק תוצר הפעולה של כוונתו היא 

בשל העובדה שהתהלי$ של סריקה ממוחשבת כבר. פלט זהה בתוכנו לשיק המקורי שנסרק

של,)העתקי
 צילומיי
(בתקנות העדות, בכל הנוגע לפ� הראייתי, הוסדר שיק"הרי שההגדרה

של" ממוחשב על מנת לוודא דיוק. בתקנות העדות" סריקה ממוחשבת"עוקבת אחר ההגדרה

ספ, מלא ה,קולמנוע כל �המתארת,"פרטי
 המצויני
 בשני צדי השיק"מוצעת ג
 הגדרה לעני

, שלו ובכל פלט מחשב שיק ממוחשבבמפורש ובפירוט מה המידע שצרי$ להיסרק ולהופיע בכל 

ש . ה
 יתארו במדויק את השיק הרלבנטיכ$

.מסדיר את ההצגה האלקטרונית של השיקי
 במערכת הבנקאיתהמוצע הסעי-�3סעי-
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�להציג, לפיו תחול חובה על כל בנק גובה, וע את העיקרו� הכללימוצע לקב)א(בסעי- קט

המעוגנת בפקודת, שההצגה הפיסית, משמעות הדבר. שיקי
 לכל בנק נמש$ באופ� אלקטרוני

, מוב� שהצגה פיסית של שטרות אחרי
. איננה תקפה יותר בכל הנוגע לשיקי
, השטרות


הצור$ להטיל.� חוק זה אינו חל עליהשכ, תמשי$ לחול מכוח פקודת השטרות, שאינ
 שיקי

ולא לאפשר לבנק כלשהו להציג, על הבנקי
 חובה להציג שיקי
 א$ ורק בדר$ אלקטרונית

, נובע מכ$ שבחירה של בנק כלשהו להציג פיסית שיקי
 לבנקי
 הנמשכי
, שיק בדר$ פיסית

. ובאחסונולבנקי
 הנמשכי
 הוצאות הכרוכות בטיפול בשיק הפיסי, מניה וביה, תיצור

�ג
 החזרה של שיק: קרי,)א(מוצע העיקרו� המשלי
 לעיקרו� שבסעי- קט�)ב(בסעי- קט

בכל מקרה בו הבנק הנמש$ מחליט שהוא אינו מכבד שיק שהוצג, כלומר. תהיה אלקטרונית

שלהדר$ בה עליו לנקוט היא החזר, לו שיקהה של מסר אלקטרוני לגבי סיבת החזרה

.הממוחשב

הסעי-. מסדיר את העברתו הפיסית של השיק מהבנק הגובה ללקוחוהמוצע)ג( קט� סעי-

ככל, אפשרות אחת היא החזרת השיק המקורי. מציע לקבוע שתי אפשרויות של החזרת השיק

אפשרות זו נובעת מכ$ שבניגוד לחובה להציג שיק באופ�. ולא השמיד אותו, שהבנק שמר אותו

ח, אלקטרוני בלבד �ששמירת השיק על ידי הבנק, הטע
 לכ$ הוא. ובה להשמיד שיקהרי שאי

והגובה  אינה יוצרת עלויות ליתר הבנקי
 המשתתפי
 בתהלי$ מטילה עלויות עליו בלבד

או, הא
 לשמור את השיקי
 המופקדי
 אצלו, לפי שיקוליו, כל בנק יחליט, משכ$. הסליקה

ככל. ת
 או זמ� כלשהו לאחר מכ�ולהשמיד את השיקי
 ע
 הפקד, לחסו$ בעלויות השמירה


, הרי שאי� ביכולתו למסור ללקוח את השיק המקורי, שהבנק החליט להשמיד את השיקי

התחלי- הוא פלט. ובמקרה כזה מוצע לקבוע כי הבנק ימסור ללקוחו תחלי- לשיק המקורי

. בצירו- בסיבת ההחזרההשיק הממוחשב מחשב של 

�כ$ שאלה, סדר בהצגה ובהחזרה האלקטרונית של השיקי
ליצור מבקש המוצע)ד(סעי- קט


. על מנת שהטיפול בה
 והמעקב אחריה
 יבוצעו ביעילות, ייעשו למקומות הנוחי
 לבנקי

בכתובת הרשומה על שטר המחייב להציג, לפקודת השטרות44 סעי- וראתמהשונהב, זאת

).ד כתובת הסני- הנמש$על השיקי
 בישראל מופיעה תמי(ככל שאכ� רשומה כתובת, פניו

�ה מוצע להסמי$ את הנגיד לקבוע כללי
)ה(בסעי- קט והאמצעי
 הליכי
שיסדירו את

לכללי
 הנוגעי
 בעיקר הכוונה היא. לסליקה אלקטרונית מיטבית של השיקי
י
הנדרש

עי
 לאיכות לכללי
 הנוגוברורה ואמינהשלו תהא הדמיהכי שיבטיחולצורת השיק

. חשב וכ� הפקת הפלט יהיו אמיני
שמירת השיק הממו, כ$ שתהלי$ סריקת השיקהטכנולוגיה 

�כי)ו(בסעי- קט השיק מוצע להסמי$ את שר המשפטי
 לקבוע הוראות לעני� דרכי ההוכחה

שלהממוחשב או  ).ה( בתנאי
 שנקבעו לפי סעי- קט� עמדווהפלט
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פל–4סעי- או על מנת להבטיח כי נית� יהיה להגיש את ט של השיק הממוחשב לבתי המשפט

ראיה יהיה של השיק הממוחשב להוצאה לפועל לצור$ תשלומו בידי המוש$ נקבע כי הפלט

 על פי קבילה בהלי$ משפטי א
 עמד בתנאי ההוראות שנקבעו לעני� ההלי$ שבו מתקבל השיק

.)ה(3סעי-

זה�5סעי- ה מהמרתו של השיק בשיק מסדיר את האחריות לגבי נזק שנגר
 כתוצא סעי-

ו זה, בשל שינוי שיטת הסליקה מפיסית לאלקטרוניתהממוחשב להטיל מוצע, כמפורט בחוק

הבחירה בבנק הגובה כגור
 עליו תוטל. אחריות על הבנק הגובה לנזק שנגר
 בשל כ$

או, האחריות נובעת מהיותו הגור
 שגר
 לתקלה שהביאה לשינוי מער$ הזכויות כאמור

. יה בעמדה הטובה ביותר למנוע זאתהגור
 שה

ה�)1(פסקת משנה . נזק כרוכה בסיכו� לתשלו
 כפול על פי השיקשיווצר ראשונה האפשרות

הש�)2(פסקת משנה היו
. בו הבנק הגובה השמיד את השיקש נוגעת למקרה ניה האפשרות

,ל לבחו� את השיקיכו, אשר במקרה של טענת זיו- מצד לקוחו, השיקי
 נשמרי
 בבנק הנמש$

, באשר לחתימת המוש$. או שמא חתימת המוש$ זויפה, ולראות הא
 טופס השיק עצמו זוי-

ש, הרי שהאפשרות לגלות את הזיו- נשמרת טיביי רק השיק הממוחשבוא- קיימת אפשרות

מצבו של הבנק, בכל הנוגע לזיו- טופס השיק. מאחר שקל יותר לבחו� את ההדמיהעמה

ל את. שאלה הא
 הבנק הגובה השמיד את השיקהנמש$ כפו- ככל שהבנק הגובה לא השמיד

והוא יכול לגלות את זיו- טופס השיק כפי, אזי מצבו של הבנק הנמש$ אינו משתנה, השיק


אזי נשללת מהבנק, ככל שהבנק הגובה השמיד את טופס השיק. שהוא יכול לעשות כ� היו

בר החיוב הלא מורשה בחשבונו היא טענה הנמש$ האפשרות לבחו� הא
 טענת הלקוח בד

. א
 לאו, אמיתית

יכולת ללא, מצב דברי
 זה מעמיד את הבנק הנמש$ בפני סיכו� לטענות סרק של לקוחותיו

�, למשל, והוא קיי
, מצב דברי
 מסוג זה אינו זר למשפט הישראלי, ע
 זאת. לבודק� לעומק

כי נמש$, ג
 ש
 לקוח יכול לטעו�. תדירועומד במבח� המציאות באופ�, בחוק כרטיסי חיוב

שימוש לרעה(אול
 לא הוא ביצע את המשיכה, כס- מחשבונו על ידי כרטיס האשראי שלו

בדיקת העני� על ידי המנפיק נעשית באמצעות בחינת אמינות גרסת הלקוח ). בכרטיס חיוב

.תלאור הנסיבו

�את הבנק לזכות את חשבו� הלקוח,ללככ, כי על פי הדי� היו
 זיו- שיק מחייב, חשוב לציי

. לבדיקות הנדרשות על ידי הנמש$, כמוב�, כפו-בג
 כא�. בסכו
 השיק שנמש$ מחשבונו

. בפגיעה ביכולת הבנק הנמש$ לעמוד על אמיתות טענת הלקוח, כאמור, ההבדל הוא

ת מכא� עולה השאלה הא
 להטיל את האחריות על הבנק הנמש$ או על הבנק שנהנה מהשמד

מ. הבנק הגובה: קרי, השיק ועל, את האחריות לנזק על מי שגרמו במעשיוטילההצעת החוק
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ההנחה היא שהבנק הגובה ג
 ידע להתגונ�. הבנק הגובה� מי שנהנה מתוצאות מעשי
 אלה

. המקורימהשיקשיאפשר לגלות שינויי
, למשל על ידי רכישת מכשור מתאי
, מפני הנזק

לע ותקנות סעי- ביצו�6 סעי- ל המקנה את הסמכות שר המשפטי
 שהוא ג
 התקי� תקנות

.הממונה על פקודת השטרות


