
Sari Bashi 

From: Sari Bashi  
Sent: Monday, December 12, 2016 3:50 PM 
To: xxxxx@xxx.org.il 
Cc: xxxxxxx@xxx.org.il; xxxxxxxxxx@xxx.org.il; xxxxxxx@xxx.org.il; xxxxxxxxx@xxx.org.il 
Subject: RE:   ל הפליה בבנקיםאיסור ע -בקשה לפגישה  

 
xxxxxxxxxxxx , 

 
 תודה על תשובתך ועל ההזמנות להבהיר את שאלותיי.

 
( איסור או 1ברצוני להבין טוב יותר שני היבטים של הפיקוח של בנק ישראל על הבנקים הישראליים: )

( התקשרויות 2) -הנחיות לגבי הפליית אזרחי או תושבי מדינת ישראל על בסיס מקום מגוריהם ו
קאיות בין בנקים ישראליים לבנקים פלסטיניים ושירותים שבנקים ישראליים מספקים לבנקים בנ

 פלסטיניים ולתושבים פלסטיניים.
 

 אלה סוג השאלות שאני מבקשת לברר:
 

פרט לחובה שלא לסרב לפתוח ולהחזיק חשבון בנק עבור לקוח שעומד בתנאים הרלוונטיים  .1
אליים להפלות לקוחות ו/או לסרב לספק שירותים על שבחוק, האם קיים איסור על בנקים ישר

 בסיס מקום מגוריהם? אם כן מהו טיב האיסור?

האם בנקים ישראליים רשאים שלא לספק שירותים כגון פתיחת סניפים, השתתפות בפרויקטים  .2
 ומתן שירותים נוספים ביישובים הישראליים שבגדה המערבית?

הל חשבונות בנק עבור תושבים פלסטיניים אשר האם בנקים ישראליים מחויבים לפתוח ולנ .3
? האם קיימות 1981-)א( לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, תשמ"א2עומדים בדרישות סעיף 

הגבלות שבחוק שמונעות מבנקים לפתוח חשבונות כאמור או שמקשות עליהם לעשות כך? אם 
 כן, מהן?

שירותים כלשהם לבנקים פלסטיניים ו/או לנהל איתם האם בנקים ישראליים מחוייבים לספק  .4
 התקשרויות? אם כן, מהו טיב החובה?

בשנים האחרונות בנקים ישראליים כגון בנק הפועלים הודיעו שיפסיקו לספק שירותיים בנקאיים  .5
לתושבים פלסטיניים אשר מענם רשום ברצועת עזה. במסגרת החלטה זו הפסיקו הבנקים 

פים לחשבונות בנק שבעליהם מתגוררים ברצועת עזה, אף אם החשבון הישראליים להעביר כס
מנוהל בסניף בנק שבגדה המערבית. האם חל על בנקים ישראליים חובה כלשהי לספק שירותים 

כלשהם ו/או להעביר כספים לפלסטינים תושבי עזה? הם חל על בנקים ישראליים חובה כלשהי 
 לפלסטינים תושבי הגדה המערבית?לספק שירותים כלשהם ו/או להעביר כספים 

 
כפי שעשוי להשתקף משאלותיי, אני לומדת את התחום ועל כן אשמח לקיים פגישה בה אוכל להיעזר 

בידע ובמומחיות שלכם על מנת להבין טוב יותר את הנושא. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX. 
 

 בברכה,
 עו"ד שרי בשי

 
 


