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 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(
)תיקון מס' 4(, התשע"ז-2017*

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-112016פתיקוןסעיף1
)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-

בהגדרות""רישיוןבסיסי"ו"רישיוןמורחב"",במקום"11אאו25א"יבוא"11א,25א )1(
או25יז";

אחריההגדרה"רישיוןהנפקה"יבוא: )2(

""רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"-כהגדרתובסעיף25יז;";

בהגדרה"רישיוןלמתןשירותיםפיננסיים",אחריפסקה)4(יבוא: )3(

רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי;"; )5("

בהגדרה"שירותפיננסי",אחריפסקה)4(יבוא: )4(

הפעלתמערכתלתיווךבאשראיכהגדרתהבסעיף25יז;"פ )5("

בסעיף5אלחוקהעיקרי-2פתיקוןסעיף5א

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)4(יבוא: )1(

מרשםשלבעלירישיונותלהפעלתמערכתלתיווךבאשראיפ"; )5("

בסעיףקטן)ב()2(,במקום"סעיפים25,23טאו25טז"יבוא"סעיפים25,23ט,25טז )2(
או25כה"פ

בסעיף13)א(לחוקהעיקרי,במקוםפסקה)16(יבוא:3פתיקוןסעיף13

יחידשעיסוקובמתןאשראיבאמצעותמערכתלתיווךבאשראיכהגדרתהבסעיף )16("
25יז-לענייןעיסוקכאמור,ובלבדשאינובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי;"פ

אחריסעיף25טזלחוקהעיקרייבוא:4פהוספתפרקג'3

"פרק ג'3: רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי

בפרקזה-25יזפהגדרות-פרקג'3

25מיליון "היקףפעילותנרחב"-צבראשראיהעולהעל
שקליםחדשיםאועלסכוםגבוהיותרשקבעהשר,

באישורועדתהכספיםשלהכנסת;

"לווה"-כלאחדמאלה:

יחידהמקבלאשראיממלווהבאמצעותמערכת )1(
לתיווךבאשראי;

מדווח תאגיד ואינו בישראל שהתאגד תאגיד )2(
הוראות עליו שחלות ערך, ניירות בחוק כהגדרתו
ממלווה האמור,המקבלאשראי לחוק 15ב)4ב( סעיף
באמצעותמערכתלתיווךבאשראי,ושסךחובהאשראי
באשראי מערכותלתיווך באמצעות לתאגיד שקיים

אינועולהעלמיליוןשקליםחדשים;

התקבלבכנסתביוםא'באבהתשע"ז)24ביולי2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
-1127,מיוםכ"בבאדרהתשע"ז)20במרס2017(,עמ'1024פ

ס"חהתשע"ו,עמ'1098;התשע"ז,עמ'446פ 1
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"לקוח"-מלווהאולווה;

"מלווה"-מישנותןאשראיללווהבאמצעותמערכתלתיווך
באשראי,וכןמישמעבירכספיםלבעלרישיוןלהפעלת
כאשראי שיינתנו במטרה באשראי לתיווך מערכת

ללווהבאמצעותהמערכת;

"מערכתחברתיתלתיווךבאשראי"-מערכתלתיווךבאשראי
הפועלתרקלענייןעסקאותלמתןאשראישאינןנושאות
ריבית,ואשרסכוםהאשראיהניתןבאמצעותה,ללווה
מסוים,אינועולהעל300,000שקליםחדשיםבשנה
שר עם בהתייעצות השר, שקבע אחר סכום על או
המשפטיםובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,ובלבד
שסכוםהאשראישמקורובמלווהבודדאינועולהעל
100,000שקליםחדשיםאועלסכוםאחרשעליוהורה
המפקח;לענייןזה,"ריבית"-כלתמורההניתנתבקשר
עםאשראישישבהמשוםתוספתלקרן,יהיהכינויה

אשריהיה,למעט-

עמלותלצורךכיסויהוצאותתפעול,מסוג,בסכום )1(
אובשיעורשקבעהשר;

החזרהוצאותסבירותשהוצאובשלפיגורבהחזר )2(
האשראי,מסוג,בסכוםאובשיעורשקבעהשר;

כלסכוםהמתווסףלקרןעקבתנאיהצמדהלאחד )3(
מאלה:

שערהחליפיןלמטבעהישראליאולמטבע )א(
אחרשאישרהמפקח,שמפרסםבנקישראל;

אחר מדד או לצרכן, המחירים מדד )ב(
שאישרהמפקח,שמפרסמתהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקה;

הפועלת מקוונת מערכת - באשראי" לתיווך "מערכת
באמצעותרשתהאינטרנטאובאמצעיםטכנולוגיים
אחריםשקבעהשר,בצו,המשמשתלתיווךביןמלווים
ללוויםלשםביצועעסקאותלמתןאשראיולתפעולן

שלעסקאותכאמור;

עמלה"-כלתמורההמגיעהלבעלרישיוןבעדהשירותים
רשאילתת המפקח שנותןבעלהרישיוןללקוחותיו;

הוראותלענייןסוגיעמלות,שיעורןוהיקפן;

במערכת למלווים, הלווים כלחובות -סך "צבראשראי"
לתיווךבאשראישמפעילבעלרישיון,בתוספתסךכל
כספיהמלוויםשהועברולבעלהרישיוןוטרםהוקצו

כהלוואותללווים;

לעיסוקבהפעלתמערכתלתיווך "רישיוןבסיסי"-רישיון
באשראי,בהיקףפעילותשאינוהיקףפעילותנרחב;

"לקוח"-מלווהאולווה;

"מלווה"-מישנותןאשראיללווהבאמצעותמערכתלתיווך
באשראי,וכןמישמעבירכספיםלבעלרישיוןלהפעלת
כאשראי שיינתנו במטרה באשראי לתיווך מערכת

ללווהבאמצעותהמערכת;

"מערכתחברתיתלתיווךבאשראי"-מערכתלתיווךבאשראי
הפועלתרקלענייןעסקאותלמתןאשראישאינןנושאות
ריבית,ואשרסכוםהאשראיהניתןבאמצעותה,ללווה
מסוים,אינועולהעל300,000שקליםחדשיםבשנה
שר עם בהתייעצות השר, שקבע אחר סכום על או
המשפטיםובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,ובלבד
שסכוםהאשראישמקורובמלווהבודדאינועולהעל
100,000שקליםחדשיםאועלסכוםאחרשעליוהורה
המפקח;לענייןזה,"ריבית"-כלתמורההניתנתבקשר
עםאשראישישבהמשוםתוספתלקרן,יהיהכינויה

אשריהיה,למעט-



עמלותלצורךכיסויהוצאותתפעול,מסוג,בסכום )1(
אובשיעורשקבעהשר;

החזרהוצאותסבירותשהוצאובשלפיגורבהחזר )2(
האשראי,מסוג,בסכוםאובשיעורשקבעהשר;

כלסכוםהמתווסףלקרןעקבתנאיהצמדהלאחד )3(
מאלה:

שערהחליפיןלמטבעהישראליאולמטבע )א(
אחרשאישרהמפקח,שמפרסםבנקישראל;

אחר מדד או לצרכן, המחירים מדד )ב(
שאישרהמפקח,שמפרסמתהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקה;

הפועלת מקוונת מערכת - באשראי" לתיווך "מערכת
באמצעותרשתהאינטרנטאובאמצעיםטכנולוגיים
אחריםשקבעהשר,בצו,המשמשתלתיווךביןמלווים
ללוויםלשםביצועעסקאותלמתןאשראיולתפעולן

שלעסקאותכאמור;

עמלה"-כלתמורההמגיעהלבעלרישיוןבעדהשירותים
רשאילתת המפקח שנותןבעלהרישיוןללקוחותיו;

הוראותלענייןסוגיעמלות,שיעורןוהיקפן;

במערכת למלווים, הלווים כלחובות -סך "צבראשראי"
לתיווךבאשראישמפעילבעלרישיון,בתוספתסךכל
כספיהמלוויםשהועברולבעלהרישיוןוטרםהוקצו

כהלוואותללווים;

לעיסוקבהפעלתמערכתלתיווך "רישיוןבסיסי"-רישיון
באשראי,בהיקףפעילותשאינוהיקףפעילותנרחב;
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"רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי","רישיון"-רישיון
לעסוקבהפעלתמערכתלתיווךבאשראישניתןלפי
רישיון שהוא ובין בסיסי רישיון שהוא בין זה, פרק

מורחב;

"רישיוןמורחב"-רישיוןלעיסוקבהפעלתמערכתלתיווך
באשראי,בהיקףפעילותנרחבפ

לאיעסוקאדםבהפעלתמערכתלתיווךבאשראיאלא25יחפחובתרישוי )א(
אםכןבידורישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי,ובהתאם

לתנאיהרישיוןפ

יעסוק לא )א( קטן בסעיף כאמור רישיון שבידו מי )ב(
בהפעלתמערכתלתיווךבאשראיבהיקףפעילותנרחבאלא

אםכןבידורישיוןמורחבפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,מישבידורישיוןכאמור )ג(
בסעיףקטן)א(רשאילעסוקבהפעלתמערכתלתיווךבאשראי
בהיקףפעילותנרחב,גםאםאיןבידורישיוןמורחב,אםהגיש
בקשהלקבלתרישיוןמורחבעדתום30ימיםמהמועדשבו
היקףפעילותוהיהלהיקףפעילותנרחבוכלעודמתקיימים

בושנייםאלה:

רישיון לקבלת בבקשתו החלטה ניתנה טרם )1(
מורחב;

היקףפעילותואינועולהעלפישנייםמהיקף )2(
הפעילותהנרחבהמזעריהנדרשלקבלתרישיוןמורחבפ

סייגיםלחובת
רישוי

חובתהרישוילפיסעיף25יחלאתחולעלאלה:25יטפ )א(

סולקכהגדרתובסעיף36טלחוקהבנקאות)רישוי(, )1(
וכןתאגידהנשלטעלידואותאגידשהסולקמחזיק

ביותרמ־20%מסוגמסויםשלאמצעישליטהבו;

תאגידבנקאיותאגידעזרפ )2(

השר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאי,בתקנות, )ב(
לפטורסוגיגופיםנוספיםמחובתהרישוילפיסעיף25יחפ

רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראייכולשיהיהרישיון25כפסוגיהרישיונות
בסיסיאורישיוןמורחבפ

תנאיםלמתן
רישיוןבסיסי

המפקחרשאילתתרישיוןבסיסילמבקששמתקיימים25כאפ )א(
לגביוכלאלה:

בגיר, הוא - יחיד שהוא רישיון מבקש לעניין )1(
אזרחישראליאותושבישראל,שלאהוכרזפסולדין
ולאניתןלגביוצוכינוסנכסיםבהליכיפשיטתרגל,
התאגד הוא - תאגיד שהוא רישיון מבקש ולעניין
ונרשםבישראל,ביתהמשפטלאמינהלוכונסנכסים
ולאציווהעלפירוקוואחדלפחותמנושאיהמשרהבו

הואאזרחישראליאותושבישראל;
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למבקשהרישיוןהוןעצמימזעריכנדרשמבעל )2(
ולתוספת 37 סעיף להוראות בהתאם בסיסי, רישיון

הראשונה;

מבקשהרישיון,ואםהואיחיד-גםבעלהשפעה )3(
בו,לאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו
נסיבותיהמבקשהרישיוןאינוראוילעסוקבהפעלת
מערכתלתיווךבאשראי,וכןלאהוגשנגדוכתבאישום
בעבירהכאמורשטרםניתןבעניינופסקדיןסופי,ולא
מתקיימותלדעתהמפקחנסיבותאחרותהמטילותדופי
ביושרווביושרתולפיאמותהמידהשעליהןהורהלפי

סעיף4)ב(;לענייןזהובלילגרועמכלליותהאמור-

יראוכלאחתמהעבירותהמפורטותבסעיף )א(
15)א()3()א(כעבירהשמתקייםבההאמורבפסקה
זו,אלאאםכןמצאהמפקחכימתקיימיםטעמים
מיוחדיםהנוגעיםלנסיבותביצועהעבירהומידת
חומרתה,שבשלהםאיןמניעהלעיסוקבהפעלת

מערכתלתיווךבאשראי;

"הורשעבעבירה"-לרבותהורשעבעבירה )ב(
דומהבמדינהאחרת;

בנושאיהמשרהשלמבקשהרישיוןמתקיימים )4(
התנאיםלמינויולכהונהשלנושאמשרהבבעלרישיון

לפיפרקה';

-מתקיימים לגבימבקשרישיוןשהואתאגיד )5(
בבעלשליטהובבעלענייןבוהתנאיםלקבלתהיתר

לפיפרקד'פ

מצאהמפקחכיבשלטעמיםשבטובתהציבורמבקש )ב(
הרישיוןאינוראוילעסוקבהפעלתמערכתלתיווךבאשראי,
רשאיהואשלאלתתרישיוןלמבקש,אףאםמתקיימיםלגביו
התנאיםשבסעיףקטן)א(,ובלבדשנתןלוהזדמנותלטעוןאת
טענותיולפניואולפנימישהואהסמיכולכךמביןעובדיו,

בדרךשהורהפ

תנאיםושיקולים
למתןרישיון

מורחב

המפקחרשאילתתרישיוןמורחבלמבקששמתקיימים25כבפ )א(
לגביו,נוסףעלהתנאיםהאמוריםבסעיף25כא,כלאלה:

מבקשהרישיוןהתאגדונרשםבישראל; )1(

למבקשהרישיוןהוןעצמימזעריכנדרשמבעל )2(
ולתוספת 37 רישיוןמורחב,בהתאםלהוראותסעיף

הראשונה;

מבנההתאגידעומדבדרישותלפיפרקה'; )3(

עבודה תכנית לבקשתו צירף הרישיון מבקש )4(
המעידהעליכולתולעמודבהוראותחוקזהפ

למבקשהרישיוןהוןעצמימזעריכנדרשמבעל )2(
ולתוספת 37 סעיף להוראות בהתאם בסיסי, רישיון

הראשונה;

מבקשהרישיון,ואםהואיחיד-גםבעלהשפעה )3(
בו,לאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו
נסיבותיהמבקשהרישיוןאינוראוילעסוקבהפעלת
מערכתלתיווךבאשראי,וכןלאהוגשנגדוכתבאישום
בעבירהכאמורשטרםניתןבעניינופסקדיןסופי,ולא
מתקיימותלדעתהמפקחנסיבותאחרותהמטילותדופי
ביושרווביושרתולפיאמותהמידהשעליהןהורהלפי

סעיף4)ב(;לענייןזהובלילגרועמכלליותהאמור-

יראוכלאחתמהעבירותהמפורטותבסעיף )א(
15)א()3()א(כעבירהשמתקייםבההאמורבפסקה
זו,אלאאםכןמצאהמפקחכימתקיימיםטעמים
מיוחדיםהנוגעיםלנסיבותביצועהעבירהומידת
חומרתה,שבשלהםאיןמניעהלעיסוקבהפעלת

מערכתלתיווךבאשראי;

"הורשעבעבירה"-לרבותהורשעבעבירה )ב(
דומהבמדינהאחרת;

בנושאיהמשרהשלמבקשהרישיוןמתקיימים )4(
התנאיםלמינויולכהונהשלנושאמשרהבבעלרישיון

לפיפרקה';

-מתקיימים לגבימבקשרישיוןשהואתאגיד )5(
בבעלשליטהובבעלענייןבוהתנאיםלקבלתהיתר

לפיפרקד'פ

מצאהמפקחכיבשלטעמיםשבטובתהציבורמבקש )ב(
הרישיוןאינוראוילעסוקבהפעלתמערכתלתיווךבאשראי,
רשאיהואשלאלתתרישיוןלמבקש,אףאםמתקיימיםלגביו
התנאיםשבסעיףקטן)א(,ובלבדשנתןלוהזדמנותלטעוןאת
טענותיולפניואולפנימישהואהסמיכולכךמביןעובדיו,

בדרךשהורהפ

תנאיםושיקולים
למתןרישיון

מורחב

המפקחרשאילתתרישיוןמורחבלמבקששמתקיימים25כבפ )א(
לגביו,נוסףעלהתנאיםהאמוריםבסעיף25כא,כלאלה:

מבקשהרישיוןהתאגדונרשםבישראל; )1(

למבקשהרישיוןהוןעצמימזעריכנדרשמבעל )2(
ולתוספת 37 רישיוןמורחב,בהתאםלהוראותסעיף

הראשונה;

מבנההתאגידעומדבדרישותלפיפרקה'; )3(

עבודה תכנית לבקשתו צירף הרישיון מבקש )4(
המעידהעליכולתולעמודבהוראותחוקזהפ
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בבואולהחליטבבקשהלמתןרישיוןמורחביביאהמפקח )ב(
בחשבון,ביןהשאר,אתתכניתהעבודהכאמורבסעיףקטן)א()4(

וכןשיקוליםשבטובתהציבורפ

ו–)ב(,25כגפבקשהלרישיון 17)א( עלהגשתבקשהלרישיוןיחולוהוראותסעיף
בשינוייםהמחויביםפ

החלתהוראות
לענייןרישיון

ובעל25כדפ יחולולענייןרישיון ו־24 22 18עד סעיפים הוראות
רישיוןלפיפרקזה,בשינוייםהמחויביםפ

ביטולאוהתליה
שלרישיון

בהתקיים25כהפ להתלותו או רישיון לבטל רשאי המפקח )א(
האמורבסעיף23)א()1(עד)6(,בשינוייםהמחויבים,וכןאם
ביטול את הציבורהמצדיקים טעמיםשבטובת מתקיימים

הרישיוןאואתהתלייתופ

יחולו זה סעיף לפי רישיון של התליה או ביטול על )ב(
הוראותסעיף23)ב(עד)ד(,בשינוייםהמחויביםפ"

בסעיף26)ג(לחוקהעיקרי,במקום"25ו)ב(או25יג)ג("יבוא"25ו)ב(,25יג)ג(או25כב)ב("פ5פתיקוןסעיף26

הוספתסימןד'
לפרקו'

אחריסעיף38גלחוקהעיקרייבוא:6פ

"סימן ד': הגבלות מיוחדות על בעל רישיון להפעלת 
מערכת לתיווך באשראי

הגדרות-סימןד'
לפרקו'

בסימןזה,"לווה","לקוח","מלווה","מערכתחברתיתלתיווך38דפ
"רישיון" "עמלה", באשראי", לתיווך "מערכת באשראי",
כהגדרתם - באשראי" לתיווך מערכת להפעלת ו"רישיון

בסעיף25יזפ

ניהולהכספים
בחשבוןנאמנות

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראיינהלאת38הפ )א(
כאשראי במטרהשיינתנו אליו המועברים המלווים כספי
ללווים,ואתהכספיםהמועבריםאליוכהחזראשראימאת
גוף אצל המלווים, לטובת נפרד נאמנות בחשבון הלווים,

מהגופיםהמפורטיםלהלן)בסימןזה-חשבוןהנאמנות(:

תאגידבנקאי; )1(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )2(

החברהכהגדרתהבחוקהדואר,התשמ"ו-1986, )3(
בנותנהאתהשירותיםהכספייםכהגדרתםבאותוחוק
88יאלחוק הבת,כמשמעותהבסעיף מטעםהחברה
56 סעיפים לפי כמשמעותו הקובע ומהיום האמור,
ו־57)ג(לחוקהדואר)תיקוןמס'11(,התשע"ב-2012-

החברההבתכהגדרתהבחוקהדואר;

שר בהסכמת האוצר, שר שקבע אחר גוף )4(
המשפטיםובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,ובלבד
שהואמפוקחעלפידין,לרבותלפיחוקאיסורהלבנת

הוןפ

רשאי באשראי לתיווך מערכת להפעלת רישיון בעל )ב(
לגבותאתהעמלותבעדהשירותשהואנותןמתוךהכספים

המנוהליםבחשבוןהנאמנותפ
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להפעלת רישיון לבעל הוראות לתת רשאי המפקח )ג(
מערכתלתיווךבאשראילענייןניהולחשבוןהנאמנותפ

הגבלותלעניין
עיסוקבמתן

אשראי

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראילאיעסוק38ופ )א(
במתןאשראיכהגדרתובסעיף11א,אלאבאישורמאתהמפקח
ובהתאםלתנאיהאישור;איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרוע

מחובתהרישוילפיסעיף12פ

באישורלפיסעיףקטן)א(יקבעהמפקחתנאיםשמטרתם )ב(
להבטיח,ביןהשאר,העדרניגודיענייניםכמפורטלהלן:

ניגודענייניםביןמתןאשראימכספיבעלהרישיון )1(
וביןמתןאשראימכספימלוויםאחרים;

ניגודענייניםביןתפעולעסקאותאשראישבעל )2(
אשראי עסקאות תפעול ובין להן, צד הוא הרישיון

אחרות;

ניגודענייניםביןגבייתחובותכלפיבעלהרישיון )3(
וביןגבייתחובותכלפימלוויםאחריםפ

עניינים ניגודי למניעת הוראות לתת רשאי המפקח )ג(
עניינים ניגוד למניעת הוראות וכן )ב(, קטן בסעיף כאמור
בנסיבותשבהןצדקשורלבעלהרישיוןעוסקבמתןאשראי;
לענייןזה,"צדקשור"-מיששולטבבעלהרישיון,מישנשלט
עלידיבעלהרישיוןאועלידיהשולטבווכןמישהמפקח

הורהעליופ

אי־גילויפרטים
מזהיםשללקוח

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראילאימסור38זפ )א(
פרטיםמזהיםשללקוחללקוחאחראלאבהתאםלהוראות

שנתןהמפקחלענייןזהפ

)א(,לאפרעלווה,במועד, עלאףהאמורבסעיףקטן )ב(
אשראישנתןלומלווהבאמצעותהמערכתלתיווךבאשראי,
ולאעלהבידיבעלהרישיוןלגבותאתהחובבהתאםלהוראות
סעיף50ב)ז(,רשאיבעלהרישיוןלמסורלמלווה,לפיבקשתו
שלהמלווה,פרטיםמזהיםשלהלווההדרושיםלשםנקיטת
הליכיםלפידיןלגבייתהחוב,בהתאםלהוראותשנתןהמפקח

לענייןזהפ

בעל רשאי ו–)ב( )א( קטנים בסעיפים האמור אף על )ג(
לפרסם באשראי לתיווך חברתית מערכת להפעלת רישיון
באתרהאינטרנטשלופרטיםמזהיםשלהלווהושלהמלווה,
ובלבדשהלווהאוהמלווה,לפיהעניין,הביעואתהסכמתם
מראשובכתבלפרסוםהפרטיםכאמור;המפקחרשאילתת

הוראותלענייןפרסוםפרטיםמזהיםלפיסעיףקטןזהפ

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותכלדיןלעניין )ד(
שמירתסודיותוהגנתהפרטיותפ"

להפעלת רישיון לבעל הוראות לתת רשאי המפקח )ג(
מערכתלתיווךבאשראילענייןניהולחשבוןהנאמנותפ

הגבלותלעניין
עיסוקבמתן

אשראי

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראילאיעסוק38ופ )א(
במתןאשראיכהגדרתובסעיף11א,אלאבאישורמאתהמפקח
ובהתאםלתנאיהאישור;איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרוע

מחובתהרישוילפיסעיף12פ

באישורלפיסעיףקטן)א(יקבעהמפקחתנאיםשמטרתם )ב(
להבטיח,ביןהשאר,העדרניגודיענייניםכמפורטלהלן:

ניגודענייניםביןמתןאשראימכספיבעלהרישיון )1(
וביןמתןאשראימכספימלוויםאחרים;

ניגודענייניםביןתפעולעסקאותאשראישבעל )2(
אשראי עסקאות תפעול ובין להן, צד הוא הרישיון

אחרות;

ניגודענייניםביןגבייתחובותכלפיבעלהרישיון )3(
וביןגבייתחובותכלפימלוויםאחריםפ

עניינים ניגודי למניעת הוראות לתת רשאי המפקח )ג(
עניינים ניגוד למניעת הוראות וכן )ב(, קטן בסעיף כאמור
בנסיבותשבהןצדקשורלבעלהרישיוןעוסקבמתןאשראי;
לענייןזה,"צדקשור"-מיששולטבבעלהרישיון,מישנשלט
עלידיבעלהרישיוןאועלידיהשולטבווכןמישהמפקח

הורהעליופ

אי־גילויפרטים
מזהיםשללקוח

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראילאימסור38זפ )א(
פרטיםמזהיםשללקוחללקוחאחראלאבהתאםלהוראות

שנתןהמפקחלענייןזהפ

)א(,לאפרעלווה,במועד, עלאףהאמורבסעיףקטן )ב(
אשראישנתןלומלווהבאמצעותהמערכתלתיווךבאשראי,
ולאעלהבידיבעלהרישיוןלגבותאתהחובבהתאםלהוראות
סעיף50ב)ז(,רשאיבעלהרישיוןלמסורלמלווה,לפיבקשתו
שלהמלווה,פרטיםמזהיםשלהלווההדרושיםלשםנקיטת
הליכיםלפידיןלגבייתהחוב,בהתאםלהוראותשנתןהמפקח

לענייןזהפ

בעל רשאי ו–)ב( )א( קטנים בסעיפים האמור אף על )ג(
לפרסם באשראי לתיווך חברתית מערכת להפעלת רישיון
באתרהאינטרנטשלופרטיםמזהיםשלהלווהושלהמלווה,
ובלבדשהלווהאוהמלווה,לפיהעניין,הביעואתהסכמתם
מראשובכתבלפרסוםהפרטיםכאמור;המפקחרשאילתת

הוראותלענייןפרסוםפרטיםמזהיםלפיסעיףקטןזהפ

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותכלדיןלעניין )ד(
שמירתסודיותוהגנתהפרטיותפ"
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הוספתכותרת
סימןא'לפרקח'

אחריכותרתפרקח'לחוקהעיקרייבוא:7פ

"סימן א': שמירה על ענייני לקוחות של נותני שירותים פיננסיים".

בסעיף44)ב(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)2(יבוא:8פתיקוןסעיף44

קיומושלקשרעסקיסבירביןהשירותהפיננסיהמבוקשוביןהתנאילקניית ")2א(
נכסאושירותאחר,ובלבדשנותןהשירותיםהפיננסייםמסרעלכךהודעהלמפקח,

והמפקחלאהודיעעלהתנגדותובתוך90ימיםמיוםמסירתההודעה;"פ

46)א(לחוקהעיקרי,אחרי"בעלרישיוןלמתןאשראי"יבוא"אובעלרישיון9פתיקוןסעיף46 בסעיף
להפעלתמערכתלתיווךבאשראי"פ

בסעיף47)א1(לחוקהעיקרי,אחרי"למעטבעלרישיוןלמתןשירותבנכספיננסי"יבוא10פתיקוןסעיף47
"ובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"פ

בסעיף50לחוקהעיקרי,אחרי"אומבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"יבוא"או11פתיקוןסעיף50
באמצעותבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"פ

הוספתסימןב'
לפרקח'

אחריסעיף50לחוקהעיקרייבוא:12פ

"סימן ב': הוראות מיוחדות לשמירה על ענייני לקוחות של 
בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי

הגדרות-סימןב'
לפרקח'

בסימןזה-50אפ

"חשבוןהנאמנות"-כמשמעותובסעיף38ה;

"לווה","לקוח","מלווה","מערכתחברתיתלתיווךבאשראי",
"מערכתלתיווךבאשראי","עמלה","רישיון"ו"רישיון
להפעלתמערכתלתיווךבאשראי"-כהגדרתםבסעיף

25יזפ

שמירהעלענייני
המלווים

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי)בסימןזה50בפ )א(
-בעלהרישיון(וכלמישעוסקמטעמובניהולכספיהמלווים

יפעללטובתהמלוויםבאמונהובשקידהפ

אחר מודל או השוואתי, סולם יקבע הרישיון בעל )ב(
בפירעון יעמדו שלווים הסיכוי להערכת המפקח, שאישר
האשראישהםמקבלים)בסימןזה-מודללהערכתסיכויי

הפירעון(פ

בעלהרישיוןימסורלמלווה,לפניהקצאתכספיהמלווה )ג(
ללווים,מידעבענייניםאלה:

הסיכוניםהכרוכיםבמתןהאשראיבהתאםלמודל )1(
להערכתסיכוייהפירעוןשקבעובהתאםלרמתפיזור

האשראישביקשהמלווה;

שיעורהתשואהעלמתןהאשראי;המפקחייתן )2(
לעניין התשואה שיעור חישוב אופן בדבר הוראות

פסקהזופ

ספרהחוקים2655,י"דבאבהתשע"ז,2017פ8פ6



1083 ספרהחוקים2655,י"דבאבהתשע"ז,2017פ8פ6

בהקצאתכספיהמלוויםללווים,לאיעדיףבעלהרישיון )ד(
בהלוואות אחר מלווה פני על מלווהאחד של עניינו את
שייתן, בהוראות לקבוע, המפקח רשאי זה לעניין דומות;
נסיבותשבהתקיימןלאיראואתבעלהרישיוןכמישהקצה
זה, קטן בסעיף מלווים; העדפת תוך המלווה כספי את
"הלוואותדומות"-הלוואותהדומותזולזובמאפייניםמסוג
שיורההמפקח,ובכללזהבמטרתהלוואהובסיכוייפירעונה
בהתאםלמודללהערכתסיכוייהפירעוןשקבעבעלהרישיוןפ

כלעודלאהקצהבעלהרישיוןאתכלהכספיםשהעביר )ה(
אליוהמלווה,ללווים,זכאיהמלווהלדרושמבעלהרישיון
להשיבלידיואתהכספיםשטרםהוקצו;המפקחרשאילתת

הוראותלענייןהשבתהכספיםכאמורפ

לאהקצהבעלהרישיוןאתכלהכספיםשהעבירלו )ו(
המלווה,ללווים,בתוך15ימיםממועדהעברתםלידיו,ידווח
עלכךלמלווה;המפקחרשאילתתהוראותלענייןדיווחלפי

סעיףקטןזהפ

יפעל באשראי לתיווך מערכת להפעלת רישיון בעל )ז(
לגבייתהחזרהאשראימאתהלווהבמועדשנקבעלפירעונו;
לאנפרעהאשראיבמועד,ינקוטבעלהרישיוןאמצעידרישה
הלווה; מאת החוב גביית לצורך דין, לפי סבירים, וגבייה
לענייןאמצעידרישהוגבייה לתתהוראות המפקחרשאי

סביריםשעלבעלהרישיוןלנקוטלפיסעיףקטןזהפ

ענייני על שמירה לשם הוראות לתת רשאי המפקח )ח(
המלווים,ביןהשארבענייניםהמפורטיםלהלן:

רישוםשינהלבעלהרישיוןבכלהנוגעלכספים )1(
שהועברואליובידימלווהבמטרהשיינתנוכאשראי
ללוויםולכספיםשהועברואליובידיהלוויםכהחזרי

אשראילאותומלווה;

האופןשבויקצהבעלהרישיוןאתכספיהמלווים, )2(
ללווים;

אופןהעברתהחזריהאשראישהתקבלומהלווים, )3(
למלווים;

רישוםשעבודיםלהבטחתהחזרהאשראישקיבלו )4(
לווים,בפנקסיםהמתנהליםלפידין;

הבטחתהמשךיכולתהגבייהשלחובותהלווים )5(
כלפיהמלווים,בנסיבותשבהןבוטלאוהותלהרישיונו

שלבעלהרישיוןאושהפךלחדלפירעון;

רמהמזעריתלפיזורהאשראישנותןמלווהמסוים )6(
ביןלוויםשונים;

כלפי הרישיון בעל על שיחולו דיווח חובות )7(
המלווים;

בהקצאתכספיהמלוויםללווים,לאיעדיףבעלהרישיון )ד(
בהלוואות אחר מלווה פני על מלווהאחד של עניינו את
שייתן, בהוראות לקבוע, המפקח רשאי זה לעניין דומות;
נסיבותשבהתקיימןלאיראואתבעלהרישיוןכמישהקצה
זה, קטן בסעיף מלווים; העדפת תוך המלווה כספי את
"הלוואותדומות"-הלוואותהדומותזולזובמאפייניםמסוג
שיורההמפקח,ובכללזהבמטרתהלוואהובסיכוייפירעונה
בהתאםלמודללהערכתסיכוייהפירעוןשקבעבעלהרישיוןפ

כלעודלאהקצהבעלהרישיוןאתכלהכספיםשהעביר )ה(
אליוהמלווה,ללווים,זכאיהמלווהלדרושמבעלהרישיון
להשיבלידיואתהכספיםשטרםהוקצו;המפקחרשאילתת

הוראותלענייןהשבתהכספיםכאמורפ

לאהקצהבעלהרישיוןאתכלהכספיםשהעבירלו )ו(
המלווה,ללווים,בתוך15ימיםממועדהעברתםלידיו,ידווח
עלכךלמלווה;המפקחרשאילתתהוראותלענייןדיווחלפי

סעיףקטןזהפ

יפעל באשראי לתיווך מערכת להפעלת רישיון בעל )ז(
לגבייתהחזרהאשראימאתהלווהבמועדשנקבעלפירעונו;
לאנפרעהאשראיבמועד,ינקוטבעלהרישיוןאמצעידרישה
הלווה; מאת החוב גביית לצורך דין, לפי סבירים, וגבייה
לענייןאמצעידרישהוגבייה לתתהוראות המפקחרשאי

סביריםשעלבעלהרישיוןלנקוטלפיסעיףקטןזהפ

ענייני על שמירה לשם הוראות לתת רשאי המפקח )ח(
המלווים,ביןהשארבענייניםהמפורטיםלהלן:

רישוםשינהלבעלהרישיוןבכלהנוגעלכספים )1(
שהועברואליובידימלווהבמטרהשיינתנוכאשראי
ללוויםולכספיםשהועברואליובידיהלוויםכהחזרי

אשראילאותומלווה;

האופןשבויקצהבעלהרישיוןאתכספיהמלווים, )2(
ללווים;

אופןהעברתהחזריהאשראישהתקבלומהלווים, )3(
למלווים;

רישוםשעבודיםלהבטחתהחזרהאשראישקיבלו )4(
לווים,בפנקסיםהמתנהליםלפידין;

הבטחתהמשךיכולתהגבייהשלחובותהלווים )5(
כלפיהמלווים,בנסיבותשבהןבוטלאוהותלהרישיונו

שלבעלהרישיוןאושהפךלחדלפירעון;

רמהמזעריתלפיזורהאשראישנותןמלווהמסוים )6(
ביןלוויםשונים;

כלפי הרישיון בעל על שיחולו דיווח חובות )7(
המלווים;
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לקבלכספים שלבעלהרישיון יכולתו הגבלת )8(
מאתמלוויםבנסיבותשבהןקייםעודףבהיצעהאשראי

עלפניהביקושלאשראי;

מגבלותלענייןהיקףהכספיםשבעלרישיוןרשאי )9(
לקבלממלווהשהואגוףפיננסי,לשםהבטחתעניינם
זו,"גוף שלמלוויםשאינםגוףכאמור;לענייןפסקה

פיננסי"-כלאחדמאלה:

תאגידבנקאיאותאגידעזר; )א(

על הפיקוח בחוק כהגדרתו מוסדי גוף )ב(
הביטוחפ

שמירהעלענייני
הלווה

מידע50גפ האשראי, מתן לפני ללווה, ימסור רישיון בעל )א(
בענייניםאלה:

עם בקשר הלווה יישא שבהן העלויות כל סך )1(
קבלתהאשראי,ובכללזהשיעוריהריביתוהעמלות

שהואיידרשלשלם;

האפשרותלמסוראתהפרטיםהמזהיםשלהלווה )2(
בפירעון עומד אינו הלווה שבהן בנסיבות למלווה,

האשראי,כאמורבסעיף38ז)ב(פ

ענייני על שמירה לשם הוראות לתת רשאי המפקח )ב(
בעל על שיחולו דיווח חובות לקבוע השאר ובין הלווים,

הרישיוןבכלהנוגעלהחזריהאשראיבידיהלוויםפ

חובתבעלרישיון
להפעלתמערכת
לתיווךבאשראי

לענייןפרסום
באתרהאינטרנט

שלו

בעלהרישיוןיפרסםבאתרהאינטרנטשלו,ביןהשאר,פרטים50דפ
בענייניםאלה:

דרכיפעולתהמערכתלתיווךבאשראי;המפקחרשאי )1(
לתתהוראותלענייןהפרטיםשייכללובפרסוםלפיפסקהזו;

העמלותשגובהבעלהרישיוןמהלוויםומהמלווים; )2(

שיעורהאשראישלכללהלוויםבאמצעותהמערכת )3(
לתיווךבאשראי,שלאנפרע,וכןשיעורהאשראישלאנפרע
כאמורביחסללוויםבכלאחתמרמותהדירוגבמודללהערכת

סיכוייהפירעון,ככלשנקבעורמותדירוגכאמור;

שיעורהתשואהעלמתןהאשראיבאמצעותהמערכת )4(
חישוב אופן בדבר הוראות ייתן המפקח באשראי; לתיווך

שיעורהתשואהלפיפסקהזופ

הוראותמיוחדות
לענייןמערכת

חברתיתלתיווך
באשראי

עלאףהאמורבסעיף50ב)ב(בעלרישיוןהמפעילמערכת50הפ )א(
חברתיתלתיווךבאשראי,אינוחייבלקבועמודללהערכת

סיכוייהפירעוןכאמורבאותוסעיףפ

הרישיון בעל את לפטור כדי זה סעיף בהוראות אין )ב(
האמורבסעיףקטן)א(מהחובהלמסורלמלווהמידעבדבר
הסיכוניםהכרוכיםבמתןהאשראילפיסעיף50ב)ג(ומהחובה
לפרסםבאתרהאינטרנטשלואתשיעורהאשראישלכלל

הלווים,שלאנפרע,לפיסעיף50ד)3(פ
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סייגלחובות
החלותעלמלווה

בקשרלמתן
הלוואה

לאיראובלווהשקיבלהלוואהמידימלווהבאמצעותמערכת50ופ
חובות לעניין מלווה אותו של כלקוחו באשראי, לתיווך
החלותעלהמלווהלפיכלדיןבקשרלמתןהלוואה,כלעוד
ניתנים כאמור, לחובות בקשר ללווה הניתנים השירותים

באמצעותהמערכתפ"

הוספתכותרת
סימןג'לפרקח'

לפניסעיף51לחוקהעיקרייבוא:13פ

"סימן ג': בירור תלונות הציבור".

בסעיף71לחוקהעיקרי-14פתיקוןסעיף71

בהגדרה"הסכוםהבסיסי",בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ד(יבוא: )1(

לגביבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי- ")ה(

אםצברהאשראישלואינועולהעל100מיליוןשקליםחדשים- )1(
50,000שקליםחדשים;

אםצברהאשראישלועולהעל100מיליוןשקליםחדשים-200,000 )2(
שקליםחדשים;";

בהגדרה"נותןשירותיםפיננסיים",במקום"סעיפים25חאו25טו"יבוא"סעיף25ח, )2(
25טואו25כד"פ

בסעיף72לחוקהעיקרי-15פתיקוןסעיף72

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)1ב(יבוא: )1(

מישעסקבהפעלתמערכתלתיווךבאשראיבלארישיוןלהפעלתמערכת ")1ג(
לתיווךבאשראי,בניגודלהוראותסעיף25יח;";

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)2(,במקום"25ב)א(או25יא"יבוא"25ב)א(,25יאאו25יח"; )א(

בפסקה)3(,במקום"סעיפים25חאו25טו"יבוא"סעיף25ח,25טואו25כד"; )ב(

בפסקה)4(,במקום"סעיפים25חאו25טו"יבוא"סעיף25ח,25טואו25כד"; )ג(

אחריפסקה)17ג(יבוא: )ד(

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישלאניהלכספים ")17ד(
בחשבוןנאמנות,בניגודלהוראותסעיף38ה)א(;

בניגוד שפעל באשראי לתיווך מערכת להפעלת רישיון בעל )17ה(
להוראותהמפקחלענייןניהולחשבוןנאמנות,שניתנובהתאםלהוראות

סעיף38ה)ג(;

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישפעלבניגודעניינים )17ו(
בניגודלתנאיםשקבעהמפקחאולהוראותשנתןלפיסעיף38ו)ב(או)ג(;

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישמסרפרטיםמזהים )17ז(
שללקוחללקוחאחר,בניגודלהוראותלפיסעיף38ז;";

בפסקה)26(,אחרי"בעלרישיוןלמתןאשראי"יבוא"אובעלרישיוןלהפעלת )ה(
מערכתלתיווךבאשראי";

סייגלחובות
החלותעלמלווה

בקשרלמתן
הלוואה

לאיראובלווהשקיבלהלוואהמידימלווהבאמצעותמערכת50ופ
חובות לעניין מלווה אותו של כלקוחו באשראי, לתיווך
החלותעלהמלווהלפיכלדיןבקשרלמתןהלוואה,כלעוד
ניתנים כאמור, לחובות בקשר ללווה הניתנים השירותים

באמצעותהמערכתפ"

הוספתכותרתלפניסעיף51לחוקהעיקרייבוא:13פ
סימןג'לפרקח'

"סימן ג': בירור תלונות הציבור".

תיקוןסעיף71בסעיף71לחוקהעיקרי-14פ

בהגדרה"הסכוםהבסיסי",בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ד(יבוא: )1(

לגביבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי- ")ה(

אםצברהאשראישלואינועולהעל100מיליוןשקליםחדשים- )1(
50,000שקליםחדשים;

אםצברהאשראישלועולהעל100מיליוןשקליםחדשים-200,000 )2(
שקליםחדשים;";

בהגדרה"נותןשירותיםפיננסיים",במקום"סעיפים25חאו25טו"יבוא"סעיף25ח, )2(
25טואו25כד"פ

תיקוןסעיף72בסעיף72לחוקהעיקרי-15פ

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)1ב(יבוא: )1(

מישעסקבהפעלתמערכתלתיווךבאשראיבלארישיוןלהפעלתמערכת ")1ג(
לתיווךבאשראי,בניגודלהוראותסעיף25יח;";

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)2(,במקום"25ב)א(או25יא"יבוא"25ב)א(,25יאאו25יח"; )א(

בפסקה)3(,במקום"סעיפים25חאו25טו"יבוא"סעיף25ח,25טואו25כד"; )ב(

בפסקה)4(,במקום"סעיפים25חאו25טו"יבוא"סעיף25ח,25טואו25כד"; )ג(

אחריפסקה)17ג(יבוא: )ד(

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישלאניהלכספים ")17ד(
בחשבוןנאמנות,בניגודלהוראותסעיף38ה)א(;

בניגוד שפעל באשראי לתיווך מערכת להפעלת רישיון בעל )17ה(
להוראותהמפקחלענייןניהולחשבוןנאמנות,שניתנובהתאםלהוראות

סעיף38ה)ג(;

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישפעלבניגודעניינים )17ו(
בניגודלתנאיםשקבעהמפקחאולהוראותשנתןלפיסעיף38ו)ב(או)ג(;

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישמסרפרטיםמזהים )17ז(
שללקוחללקוחאחר,בניגודלהוראותלפיסעיף38ז;";

בפסקה)26(,אחרי"בעלרישיוןלמתןאשראי"יבוא"אובעלרישיוןלהפעלת )ה(
מערכתלתיווךבאשראי";
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בפסקה)30(,במקום"בעלרישיוןלמתןאשראיאובעלרישיוןלמתןשירותי )ו(
פיקדוןואשראי"יבוא"בעלרישיוןלמתןאשראי,בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדון
ואשראיאובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"ובמקום"למישקיבל

ממנוהלוואה"יבוא"למישקיבלממנואובאמצעותו,הלוואה";

אחריפסקה)30(יבוא: )ז(

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישלאמסרלמלווה ")30א(
מידעבהתאםלהוראותסעיף50ב)ג(;

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישלאהשיבלידי )30ב(
המלווהאתהכספיםשדרשלפיסעיף50ב)ה(;

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישלאדיווחלמלווה )30ג(
עלאי–הקצאתכלהכספיםשהעבירלוהמלווה,ללווים,בניגודלהוראות

לפיסעיף50ב)ו(;

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישלאפעללגביית )30ד(
החזרהאשראימאתהלווהבמועדשנקבעלפירעונו,בניגודלהוראותסעיף
50ב)ז(,אושלאנקטאמצעיגבייהודרישהסביריםלצורךגבייתהחובמאת

הלווה,בניגודלהוראותלפיהסעיףהאמור;

הוראה שהפר באשראי לתיווך מערכת להפעלת רישיון בעל )30ה(
מההוראותשנתןהמפקחלפיסעיף50ב)ח(;

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישלאמסרללווה )30ו(
מידעבהתאםלהוראותסעיף50ג)א(;

הוראה שהפר באשראי לתיווך מערכת להפעלת רישיון בעל )30ז(
מההוראותשנתןהמפקחלפיסעיף50ג)ב(;

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישלאפרסםבאתר )30ח(
האינטרנטשלואתהפרטיםהמנוייםבסעיף50ד;";

בסעיףקטן)ג(- )3(

בפסקה)1(,במקום"סעיף12)ב(או)ג(אוסעיף25ב)ב(או)ג("יבוא"סעיף )א(
12)ב(או)ג(,25ב)ב(או)ג(או25יח)ב(או)ג(";

)2(,במקום"סעיפים25חאו25טו"יבוא"סעיפים25ח,25טואו בפסקה )ב(
25כד";

אחריפסקה)3(יבוא: )ג(

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישעסקבמתןאשראי ")3א(
בלאאישורמאתהמפקח,בניגודלהוראותסעיף38ו)א(,אושפעלבניגוד

לתנאיהאישורכאמור;"פ

בסעיף94)א(לחוקהעיקרי-16פתיקוןסעיף94

אחריפסקה)1ב(יבוא: )1(

מישעסקבהפעלתמערכתלתיווךבאשראיבלארישיוןלהפעלתמערכת ")1ג(
לתיווךבאשראי,בניגודלהוראותסעיף25יח)א(;";

בפסקה)2(,במקום"סעיף12)ב(או)ג(אוסעיף25ב)ב(או)ג("יבוא"סעיף12)ב(או )2(
)ג(,25ב)ב(או)ג(או25יח)ב(או)ג("פ
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בסעיף97)2(לחוקהעיקרי,במקום"מבעליהרישיונותלמתןאשראיאומבעליהרישיונות17פתיקוןסעיף97
למתןשירותיפיקדוןואשראי"יבוא"מבעליהרישיונותלמתןאשראי,מבעליהרישיונות
למתןשירותיפיקדוןואשראיאומבעליהרישיונותלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"פ

בסעיף104לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:18פתיקוןסעיף104

פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק של תחילתו מיום שנתיים של בתקופה ")ד(
)שירותיםפיננסייםמוסדרים()תיקוןמס'4(,התשע"ז-22017,ידווחוהמפקחוהמפקח
עלהבנקיםלוועדתהכספיםשלהכנסת,מדישישהחודשים,עליישוםהעקרונות

המוסכמיםשגיבשוביחסלניהולחשבוןבתאגידבנקאישלמערכתלתיווךבאשראיפ"

תיקוןהתוספת
הראשונה

בתוספתהראשונהלחוקהעיקרי-19פ

בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )1(

לענייןבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי-100,000שקלים ")ד(
חדשים;";

בפסקה)2(,אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )2(

לענייןבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי-100,000שקלים ")ד(
חדשים;"פ

תיקוןחוקניירות
ערך-מס'65

בחוקניירותערך,התשכ"ח-31968,בסעיף15ב,אחריפסקה)4א(יבוא:20פ

הצעתניירותערךשלתאגידשהתאגדבישראלואינותאגידמדווח,ובלבד ")4ב(
שמתקיימיםכלאלה:

התמורהשהתקבלהבהצעהכאמורלגיוסחובמהציבורבצירוףהתמורה )א(
שהתקבלהבהצעותאחרותשלניירותערךשלהתאגידלפיפסקהזו,אינהעולה
עלמיליוןשקליםחדשים;בחישובסכוםהתמורהכאמור,יובאובחשבוןסכומי

החובשהוצעולפיפסקהזווטרםנפרעו;

הוראות לפי שנקבע מהציבור חוב לגיוס הסדר פי על נעשית ההצעה )ב(
מוסדרים(, פיננסיים )שירותים פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק ג'3 פרק

התשע"ו-42016;"פ

תיקוןחוק
הבנקאות)שירות

ללקוח(-מס'24

פיננסי",21פ "גוף בהגדרה ,1 בסעיף התשמ"א-51981, ללקוח(, )שירות הבנקאות בחוק
פסקאות)6(ו–)7(-יימחקופ

תיקוןחוקהסדרת
הלוואותחוץ־

בנקאיות-מס'4

בחוקהסדרתהלוואותחוץ־בנקאיות,התשנ"ג-22-61993פ

בסעיף1- )1(

לפניההגדרה"לווה"יבוא: )א(

""חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים"-חוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-72016;";

בהגדרה"מלווה",במקום"תשמ"א-1981"יבוא"התשמ"א-1981,וכןמי )ב(
שעוסקבהפעלתמערכתלתיווךבאשראיכהגדרתהבסעיף25יזלחוקהפיקוח

עלשירותיםפיננסייםמוסדרים";

בסעיף97)2(לחוקהעיקרי,במקום"מבעליהרישיונותלמתןאשראיאומבעליהרישיונות17פ
למתןשירותיפיקדוןואשראי"יבוא"מבעליהרישיונותלמתןאשראי,מבעליהרישיונות
למתןשירותיפיקדוןואשראיאומבעליהרישיונותלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"פ

תיקוןסעיף97

תיקוןסעיף104בסעיף104לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:18פ

פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק של תחילתו מיום שנתיים של בתקופה ")ד(
)שירותיםפיננסייםמוסדרים()תיקוןמס'4(,התשע"ז-22017,ידווחוהמפקחוהמפקח
עלהבנקיםלוועדתהכספיםשלהכנסת,מדישישהחודשים,עליישוםהעקרונות

המוסכמיםשגיבשוביחסלניהולחשבוןבתאגידבנקאישלמערכתלתיווךבאשראיפ"

תיקוןהתוספתבתוספתהראשונהלחוקהעיקרי-19פ
הראשונה

בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )1(

לענייןבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי-100,000שקלים ")ד(
חדשים;";

בפסקה)2(,אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )2(

לענייןבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי-100,000שקלים ")ד(
חדשים;"פ

תיקוןחוקניירותבחוקניירותערך,התשכ"ח-31968,בסעיף15ב,אחריפסקה)4א(יבוא:20פ
ערך-מס'65

הצעתניירותערךשלתאגידשהתאגדבישראלואינותאגידמדווח,ובלבד ")4ב(
שמתקיימיםכלאלה:

התמורהשהתקבלהבהצעהכאמורלגיוסחובמהציבורבצירוףהתמורה )א(
שהתקבלהבהצעותאחרותשלניירותערךשלהתאגידלפיפסקהזו,אינהעולה
עלמיליוןשקליםחדשים;בחישובסכוםהתמורהכאמור,יובאובחשבוןסכומי

החובשהוצעולפיפסקהזווטרםנפרעו;

הוראות לפי שנקבע מהציבור חוב לגיוס הסדר פי על נעשית ההצעה )ב(
מוסדרים(, פיננסיים )שירותים פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק ג'3 פרק

התשע"ו-42016;"פ

פיננסי",21פ "גוף בהגדרה ,1 בסעיף התשמ"א-51981, ללקוח(, )שירות הבנקאות בחוק
פסקאות)6(ו–)7(-יימחקופ

תיקוןחוק
הבנקאות)שירות

ללקוח(-מס'24

תיקוןחוקהסדרתבחוקהסדרתהלוואותחוץ־בנקאיות,התשנ"ג-22-61993פ
הלוואותחוץ־

בנקאיות-מס'4 בסעיף1- )1(

לפניההגדרה"לווה"יבוא: )א(

""חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים"-חוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-72016;";

בהגדרה"מלווה",במקום"תשמ"א-1981"יבוא"התשמ"א-1981,וכןמי )ב(
שעוסקבהפעלתמערכתלתיווךבאשראיכהגדרתהבסעיף25יזלחוקהפיקוח

עלשירותיםפיננסייםמוסדרים";

ס"חהתשע"ז,עמ'1076פ 2

ס"חהתשכ"ח,עמ'234;התשע"ז,עמ'1069פ 3

ס"חהתשע"ו,עמ'1098פ 4

ס"חהתשמ"א,עמ'258;התשע"ז,עמ'446פ 5

ס"חהתשנ"ג,עמ'174;התשע"ז,עמ'446פ 6

ס"חהתשע"ו,עמ'1098פ 7
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בסעיף15,אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

הוראותסעיפים2עד7לאיחולועלמלווהשנותןהלוואהבאמצעותבעל ")ד(
רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראיכהגדרתובסעיף25יזלחוקהפיקוחעל

שירותיםפיננסייםמוסדריםפ"

תיקוןחוקאיסור
הלבנתהון-

הוראתשעה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהועדיוםי"חבסיווןהתשע"ח)1ביוני2018(,יקראו23פ
אתחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-2000,כך:

בסעיף1,אחריההגדרה"מנהלתיקים"יבוא: )1(

""מפעילמערכתלתיווךבאשראי"-בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי
לפיפרקג'3לחוקשירותיםפיננסייםמוסדרים,וכןמישעיסוקובהפעלת
מערכתלתיווךבאשראיאומערכתחברתיתלתיווךבאשראיכהגדרתן
בסעיף25יזלחוקהאמור,אףאםאינובעלרישיוןלפיאותוחוק,ולמעט

תאגידבנקאיוכלגוףאחרהמנויבתוספתהשלישית;";

בסעיף11יג)א()6א(,במקום"לענייןנותןשירותיאשראיאושירותיפיקדוןואשראי" )2(
יבוא"לענייןנותןשירותיאשראי,נותןשירותיפיקדוןואשראיאומפעילמערכתלתיווך

באשראי";

בתוספתהשלישית,אחריפרט6יבוא: )3(

מפעילמערכתלתיווךבאשראיפ" "7פ

תחילתושלחוקזה,למעטסעיף44)ב()2א(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף8לחוקזה,ביום24פתחילה
ט"זבשבטהתשע"ח)1בפברואר2018()להלן-יוםהתחילה(פ

בסעיףזה-25פהוראותמעבר )א(

"חוקהבנקאות)רישוי("-חוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1981;

"המפקח","נותןשירותיםפיננסיים","תאגידבנקאי"ו"תאגידעזר"-כהגדרתםבחוק
העיקרי;

4 25יזלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף "מערכתלתיווךבאשראי"-כהגדרתהבסעיף
לחוקזה;

"עוסקותיק"-מישעסקערביוםהתחילהבהפעלתמערכתלתיווךבאשראיפ

עלאףהאמורבפרקג'3לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף4לחוקזה,עוסקותיקשהגיש )ב(
לפנייוםהתחילהבקשהלקבלתרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי,וקיבלמאת
המפקחאישורעלהגשתבקשהכאמור,רשאילהמשיךבעיסוקואףשאיןבידורישיון
כאמור,כלעודלאניתנההחלטתהמפקחבבקשתו;עלעוסקכאמוריחולו,בתקופה
שמיוםהתחילהעדמועדמתןהחלטתהמפקחבבקשתו,ההוראותלפיהחוקהעיקרי
החלותעלנותןשירותיםפיננסיים,כאילוהיהבעלרישיון,והכוללפיהענייןובשינויים

המחויביםפ

מישערביוםהתחילההחזיקאמצעישליטהבעוסקותיקבשיעורהטעוןהיתר )ג(
לבעלענייןלפיסעיף26לחוקהעיקרי,והעוסקהוותיקקיבלרישיוןלפיחוקזהאו
מתקייםבוהאמורבסעיףקטן)ב(,יראואתהמחזיקכאמורכבעלהיתרלפיסעיף26

לחוקהעיקרי;איןבהוראותסעיףקטןזה-

כדילגרועמסמכותהמפקחלבטלהיתרלפיסעיף28לחוקהעיקרי,ולדרוש, )1(
התקיימות בדיקת לשם לו הדרוש מסמך כל כאמור, הסמכות הפעלת לשם

התנאיםלביטולההיתר;
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כדילפטוראתהמחזיקכאמורמחובתקבלתהיתרמאתהמפקחלפיסעיף )2(
26לחוקהעיקרי,אםלאחריוםהתחילהירכושאמצעישליטהנוספיםבבעל
רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי,שלאחריהיחזיקאמצעישליטהבשיעור

הטעוןהיתרכאמורפ

מישכיהןערביוםהתחילהכנושאמשרהבעוסקותיק,רשאילהמשיךולכהן )ד(
כנושאמשרהבאותועוסקותיקאםהעוסקקיבלרישיוןלפיחוקזהאומתקייםבו
האמורבסעיףקטן)ב(;איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמסמכותהמפקחלהורות
עלהפסקתכהונהשלנושאמשרהלפיסעיף32לחוקהעיקרי,ולדרוש,לשםהפעלת
הסמכותכאמור,כלמסמךהדרושלולשםבדיקתהתקיימותהתנאיםלהורותעל

הפסקתהכהונהפ

בתקופהשלשלוששניםמיוםהתחילהלאיעסוקכלאחדמהמפורטיםלהלן )ה(
בהפעלתמערכתלתיווךבאשראי,לאישלוטבמפעילמערכתכאמורולאיחזיקבו

אמצעישליטה,ואםהיהמפעילהמערכתיחיד-לאיהיהבעלהשפעהבו:

בנקשקיבלרישיוןלפיסעיף4)א()1(לחוקהבנקאות)רישוי(; )1(

תאגידעזרפ )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ה(,כלאחדמהמפורטיםלהלןרשאילהחזיק,בתקופה )ו(
האמורהבאותוסעיףקטן,עד20%מסוגמסויםשלאמצעישליטהבמפעילמערכת
לתיווךבאשראי,ובלבדשלאיהיהבכךכדילהקנותלושליטהבמפעילמערכתכאמור:

בנקשקיבלרישיוןלפיסעיף4)א()1(לחוקהבנקאות)רישוי(ביוםהתחילה )1(
ואילך;

ולצמצום התחרות להגברת חוק של תחילתו יום שערב עזר תאגיד )2(
הריכוזיותבשוקהבנקאותבישראל)תיקוניחקיקה(,התשע"ז-82017,נשלטבידי

בנקבעלהיקףפעילותרחבכהגדרתובסעיף11ב)א(לחוקהבנקאות)רישוי(פ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
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