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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים( 
)תיקון( )שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית(, התשע"ז-2016

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-112016עתיקוןסעיף1
)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-

יבוא תפקיד" בעל וכל "בחברה במקום או"דירקטוריון", "דירקטור" בהגדרה )1(
"בחברה,חברועדאוועדבעמותה,וכלבעלתפקיד";

ההגדרה"היקףפעילותנרחב"-תימחק; )2(

אחריההגדרה"חברבורסה"יבוא: )3(

""חברהלתועלתהציבור"-כהגדרתהבחוקהחברות;";

)2014 במרס 27( התשע"ד ב' באדר כ"ה ביום  כללי 
הורההיועץהמשפטילממשלהעלהקמתצוות 
בין־משרדיבראשותמראביליכטהמשנהליועץהמשפטי
לממשלה)כלכלי-פיסקלי()להלן-הצוותהבין־משרדי(,
המשפטי והיועץ האוצר שר לפני להמליץ שהתבקש
לממשלהעלהסדרתהרגולציהלטווחהארוךבענףשירותי
המטבעוהאשראיהחוץ־בנקאיעהצוותהבין־משרדיהגיש
אתמסקנותיווהמלצותיובחודשפברואר2015ע)להרחבה
הכללי החלק ראה הבין־משרדי הצוות מסקנות בעניין
לדבריההסברלהצעתחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
)שירותיםפיננסייםחוץ־מוסדיים(התשע"ו-2015)הצ"ח

הממשלההתשע"ו,עמ'202(ע

הבין־ הצוות עבודת בעקבות ,2015 מרס בחודש
מונה בחקיקה, ועיגונן המלצותיו יישום ולשם משרדי
האוצר משרד של המשפטי היועץ של בראשותו צוות
דאז,מריואלבריס)להלן-הצוות(,הכוללחבריםמגופי
הממשלההנוגעיםלענייןעהצוותקייםדיוניםרביםבנוגע
להסדריםהראוייםבתחוםהשירותיםהפיננסייםהניתנים
בידימישאינםבנקאוגוףמוסדיועסקבהיבטיםשונים
הנוגעיםלקביעתהרגולטורהפיננסי,להגדרתהשוקוהיקפו,
ולאסדרההנדרשתבועבמסגרתעבודתהצוות,ולאורהיקף
הנושאיםשהסדרתםנדרשה,הוחלטעלחלוקתהעבודה

למקטעיםלפיתחומיעיסוקע

חוקקה הראשון במקטע הצוות עבודת בסיס על
הכנסתאתחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותים
פיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-2016,שהתפרסםביוםכ"ו
בתמוזהתשע"ו)1באוגוסט2016()ס"חהתשע"ו,עמ'8ע10(
)להלן-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדריםאו
החוק(עהוראותהחוקהאמורעוסקות,ביןהשאר,בהקמת
רגולטורפיננסיחדש)להלן-המפקחעלשירותיםפיננסיים
מוסדריםאוהמפקח(,שיפקחעלשוקהשירותיםהפיננסיים
שאינםנתוניםכיוםתחתפיקוחואסדרהעעודעוסקהחוק
בקביעתאסדרהופיקוחעלגופיםשאינםגופיםמוסדיים,
ובפרטעל האשראיהחוץ־בנקאי, הפועליםבתחוםמתן

נותנישירותיאשראיונותנישירותבנכספיננסיכהגדרתם
באותוחוק,וכןבאסדרהופיקוחעלהשירותיםהניתניםעל
ידינותנישירותימטבעכיום)להרחבה,ראהדבריההסבר
)שירותים פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק להצעת
פיננסייםחוץ־מוסדיים(התשע"ו-2015)הצ"חהממשלה

התשע"ו,עמ'202((ע

הצוות נדרש השני, המקטע על העבודה במסגרת
)"בנקאות הקמעונאי" "האשראי תחום באסדרת לעסוק
זעירה"(אשרכוללביןהשאריחידיםוכןעמותותאוחברות
לתועלתהציבור,שהןגופיםבלאמטרותרווחשמאפשרים
הפקדתפיקדונותכספייםשללקוחותוכןעוסקיםבמתן
הלוואותבלאריבית)גמ"חים()להלן-נותנישירותיפיקדון
ואשראיבלאריבית(עחשיבותהסדרתפעילותםשלהגופים
האמוריםנובעתמהצורךלתתאפשרותלגופיםמעיןאלה
להתקייםולעסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית
כאחת,אפשרותאשראינהקיימתכיוםעלפיחוקאלא
לתאגידבנקאיעלפיסעיף21)א(לחוקהבנקאות)רישוי(ע
הקמעונאי האשראי תחום בהסדרת נוסף חיוני צורך
הואהגנהעללקוחותשמפקידיםאתכספםאצלגופים
אלה,מתוךמטרהלקבלםבעתיד,לצדהגנהעללקוחות
כן,נדרשת שמקבליםהלוואותמהגופיםהאמוריםעכמו
אסדרהכאמורכדילהבטיחאתיציבותםשלנותנישירותי
פיקדוןואשראיבלאריבית,לאורפעילותםהמתוארתוכדי

למנועניצוללרעהשלעיסוקםלצורכיהלבנתהוןע

לאורהאמורועלבסיסעבודתהצוות,מוצעלהסדיר
אתפעילותםשלנותנישירותיפיקדוןואשראיבלאריבית
המוצעות האסדרה הוראות המוצעע התיקון במסגרת
מהוותתיקוןלחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדריםע

בהתאםלתיקוןהמוצע,המפקחעלשירותיםפיננסיים
והפיקוח האסדרה על האמון הרגולטור יהיה מוסדרים
ריבית בלא ואשראי פיקדון שירותי נותני על שיחולו
והשירותיםהניתניםעלידםעעלפיהמוצעתוטלחובת
רישויעלעיסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,

ס"חהתשע"ו,עמ'8ע10ע 1
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אחריההגדרה"חוקהחברות"יבוא: )4(

""חוקהעמותות"-חוקהעמותות,התש"ם-80ע21;

)ביטוח(, פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק - הביטוח" על הפיקוח "חוק
התשמ"א-81ע31;";

אחריההגדרה"חוקהחברות"יבוא: )4(

""חוקהעמותות"-חוקהעמותות,התש"ם-80ע21;

)ביטוח(, פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק - הביטוח" על הפיקוח "חוק
התשמ"א-81ע31;";

תוךחלוקהביןסוגיהרישיונותלפיסוגנותןהשירות-
יחיד,עמותה,אוחברהלתועלתהציבורולפיהיקףפעילותו
שלנותןשירותכאמור-רישיוןבסיסי-להיקףפעילות
מצומצם,רישיוןמורחב-להיקףפעילותמשמעותיעהתיקון
לעניין כאמור, רישיונות לעניין הסדרים קובע המוצע
פיקדון שירותי בנותני שליטה אמצעי והחזקת שליטה
ואשראיבלאריבית,לענייןהאורגניםובעליהתפקידים
שיכהנובהם,וכןקובעהגבלותוחובותשונותשיחולועל
פעילותםשלבעליהרישיונותהמוסדריםומקנהסמכויות
פיקוחלמפקח,הכולבמטרהלהבטיחאתפעילותםהתקינה
שלנותנישירותיפיקדוןואשראיבלאריביתואתהשמירה

עלעניינילקוחותיהםע

מכיווןשפעילותםשלנותנישירותיפיקדוןואשראי
בלאריבית,דומהכאמורבמהותהלפעילותםשלתאגידים
בנקאיים,הרישכלפעילותשלנותןשירותיפיקדוןואשראי
בלאריביתאשרתעלהעלרףמסויםאשרייקבעבתיקון
המוצע,תהווהפעילותאשרחורגתמגדריהרישיוןועלכן
תידרשהעברתושלהפיקוחעלהגוףהאמורלידיהמפקח

עלהבנקיםבבנקישראלע

חוק את כאמור מרחיבות המוצע התיקון הוראות
והפיקוח שהאסדרה כך מוסדרים שירותים על הפיקוח
פיקדון שירותי למתן רישיון בעלי על גם יחולו מכוחו
ואשראיבלאריביתעבהתאםלכךולשםהותרתאפשרות
להוספתמקטעיםנוספיםבעתידכחלקמהאסדרההכוללת
צורךבשינוי יש הצוות, להחלטת בהתאם התחום, של
על חוקהפיקוח לתקןאת כןמוצע על החוקע של מבני
שירותיםפיננסייםמוסדריםכךשיכלולפרקכללימקדים
שלהגדרותמשותפותהרלוונטיותלכללבעליהרישיונות,
פרקלענייןבעלירישיוןלמתןאשראיובעלירישיוןלמתן
פיקדון שירותי נותני לעניין פרק פיננסי, בנכס שירות
ואשראיבלאריבית,ופרקיםאשריחילוהוראותמשותפות
לענייןכלבעליהרישיונותהנזכריםלעיל)להלן-נותני

שירותיםפיננסיים(ע

יצויןכיביוםכ"טבתשריהתשע"ז)31באוקטובר2016(
הונחהעלשולחןהכנסתהצעתחוקהתכניתהכלכלית
)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב
התשע"ז, הממשלה )הצ"ח התשע"ו-2016 ו־2018(, 2017
הפיקוח חוק את לתקן הוצע במסגרתה אשר )184 עמ'
העיסוק את ולהסדיר מוסדרים פיננסיים שירותים על
במתןשירותיפיקדוןואשראינושאיריביתבידיאגודות
ואשראי פיקדון שירותי לחבריהן שנותנות שיתופיות
ריבית בתשלומי כרוכים אשר אשראי( אגודות - )להלן
בגיןקבלתהפיקדונותאובגיןמתןהאשראי,לצדשירותים

נוספיםשהםשירותיבנקאותבסיסייםעהתיקוןהמוצעהוא
כך האשראי, אגודות בדבר החוק להצעת משלים שלב
שבמסגרתותושלםההסדרהעלכלהגופיםאשררשאים
לעסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראיכאחת,בלילהידרש
לקבלתרישיוןמאתבנקישראלעיצויןכיחלקמההוראות
המובאותבתיקוןהמוצעקיימותגםבהצעתהחוקבדבר
מדובר שלרוב העובדה לאור זאת האשראי, אגודות
בעיסוקיםדומהבמהותואשרנדרשלאסדרהדומהעלפיכך,
בהנחהובמהלךהדיוניםבתיקוןהמוצע,הצעתהחוקבדבר
אגודותהאשראיתעבורקריאהשנייהושלישיתותתקבל
כחוק,הוראותהתיקוןהמוצעיותאמוככלשיידרשלנוסח

החוקהמתוקןוישולבובוע

התיקוןהמוצעהמתפרסםבזהמהווהכאמורצעדנוסף
מהצעדיםהמתוכנניםליישוםהמלצותומסקנותהצוות
הבין־משרדיעבהמשךמוצעלעגןבחקיקהגםהסדריםלעניין
שירותיםפיננסייםנוספיםובכללםשירותיתשלוםושירותי
)דוגמת נכסים להעברת פלטפורמות באמצעות תיווך
התהליך של בסופו ליצור המטרה ה–P2P(ע פלטפורמות
אסדרהכוללתמקיפהוקוהרנטיתככלהניתן,שלכלשוק
מתןהשירותיםהפיננסייםוהגופיםהפועליםבו,כךששוק

זהיהיהשוקמשוכללתחרותי,הוגן,יעילויציבע

מוצעלתקןאתסעיף1לחוקולהוסיףהגדרות  סעיף 1
וכן המוצע בתיקון המשמשים מונחים של 
כדי בחוק קיימים מונחים של הגדרות לתקן או למחוק

להתאימםלשינויהמבניהמוצעע

-במסגרתהתיקון להגדרה "דירקטור" או "דירקטוריון" 
המוצע,מוצעלהוסיףפיקוחואסדרהעלגופיםשיעסקו
במתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתשיוכלולפעול
במסגרתתאגידיתשלחברהלתועלתהציבורכהגדרתה
בחוקהחברות,התשנ"ט-עעע1)להלן-חוקהחברות(או
התש"ם-80ע1 העמותות בחוק כמשמעותה עמותה של
ההגדרה את להתאים מוצע העמותות(ע חוק - )להלן
כמשמעותו הוועד עמותה, לעניין כי ולקבוע הקיימת
גוף או תפקיד בעל כל וכן ועד חבר העמותות, בחוק
הממלאתפקידמקבילאודומהלתפקידהאמור,ייחשבו

כדירקטוריוןוכדירקטורלענייןחוקזהע

את לתקן מוצע  - פיננסיים"  "נותן שירותים  להגדרה 
ההגדרההקיימתולקבועכינותןשירותיםפיננסייםהוא
בעלרישיוןלמתןשירותיםפיננסיים,הגדרההכוללתאת
כלבעליהרישיונותלפיהחוקאוהתיקוןהמוצעעבאופן
זהנותןשירותיםפיננסייםהואמישעוסקבמתןאשראי
אובמתןשירותבנכספיננסיוהואבעלרישיוןבהתאם
להוראותפרקג'המוצע,ומישעוסקבמתןשירותיפיקדון

ס"חהתש"ם,עמ'210ע 2

ס"חהתשמ"א,עמ'208ע 3

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-0ע10,י"גבחשווןהתשע"ז,2016ע11ע14 626

אחריההגדרה"המפקח"יבוא: )5(

""המפקחעלהבנקים"-מישנתמנהלפיסעיף5לפקודתהבנקאות,41ע41;";

ההגדרה"מתןאשראי"-תימחק; )6(

במקוםההגדרה"נותןשירותיםפיננסיים"יבוא: )7(

""נותןשירותיםפיננסיים"-בעלרישיוןלמתןשירותיםפיננסיים;";

ההגדרות"נכספיננסי"ו"צבראשראי"-יימחקו; )8(

לפניההגדרה"קרוב"יבוא: )ע(

""עמותה"-כמשמעותהבחוקהעמותות;";

ההגדרה"רישיון"-תימחק; )10(

במקוםההגדרות"רישיוןבסיסי"ו"רישיוןמורחב"יבוא: )11(

""רישיוןבסיסי"ו"רישיוןמורחב"-כהגדרתםבסעיפים11אאו25א,לפיהעניין;";

במקוםההגדרות"רישיוןלמתןאשראי"ו"רישיוןלמתןשירותבנכספיננסי"יבוא: )12(

כהגדרתם - פיננסי" בנכס שירות למתן ו"רישיון אשראי" למתן ""רישיון
בסעיף11א;

"רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית"-כהגדרתובסעיף25א;

"רישיוןלמתןשירותיםפיננסיים"-כלאחדמאלה:

רישיוןלמתןאשראי; )1(

רישיוןלמתןשירותבנכספיננסי; )2(

רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית; )3(

"הרשם"-כמפורטלהלן,לפיהעניין-

לענייןחברהלתועלתהציבור-רשםההקדשותכמשמעותובסעיף )1(
25לחוקהנאמנות,התשל"ט-ע7ע51;

לענייןעמותה-רשםהעמותותכמשמעותובחוקהעמותות;"; )2(

ההגדרה"שירותבנכספיננסי"-תימחק; )13(

במקוםההגדרה"שירותפיננסי"יבוא: )14(

""שירותפיננסי"-כלאחדמאלה:

מתןאשראיכהגדרתובסעיף11א; )1(

שירותבנכספיננסי,כהגדרתובסעיף11א; )2(

ואשראיבלאריביתכהגדרתםהמוצעת,והואבעלרישיון
בהתאםלהוראותפרקג'1המוצעעמכוחהגדרהרחבהזו
יחולועלבעליהרישיונותהאמוריםכלהחובותהמוטלות

בחוקעלנותנישירותיםפיננסייםע

נקבעה הרלוונטיים מהפרקים אחד בכל במקביל,
ברישיון, המחייב העיסוק ולסוג ל"רישיון" הגדרה

המתייחסתלאותופרקבלבדע

להגדרה "רישיון למתן שירותים פיננסיים" -בהגדרהזו
מפורטיםכלסוגיהרישיונותהניתניםלפיהתיקוןהמוצעע
של נוסף סוג לתת מוסמך המפקח יהיה המוצע פי על
רישיונותלעיסוקבמתןשירותיםפיננסיים-רישיוןלעיסוק

במתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתע

להגדרה "שירות פיננסי" -מוצעלתקןאתהגדרתשירות
פיננסי בנכס שירות של פעולה כל שתכלול כך פיננסי
ושלמתןאשראיכהגדרתםבפרקג'המוצע,וכלפעולה

ע"ר1134,תוס'1,עמ')ע(ע6,)א(85ע 4

ס"חהתשל"ט,עמ'128ע 5

ר ב ס ה י  ר ב ד



627 הצעותחוקהממשלה-0ע10,י"גבחשווןהתשע"ז,2016ע11ע14

שירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,כהגדרתםבסעיף25א;"ע )3(

בסעיף3לחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף3

אחריפסקה)1(יבוא: )1(

הגברתהנגישותלשירותיםפיננסיים; ")1א(

שירותים נותני של ללקוחות המידע ונגישות המידע שקיפות הגברת )1ב(
פיננסיים;";

אחריפסקה)5(יבוא: )2(

לענייןמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתכאמורבפרקג'1-קידום )6("
מטרותחברתיותועזרההדדיתע"

בסעיף4)א(לחוקהעיקרי,במקום"ואםהדברנדרשנוכחהסיכוןהעלוללהיגרםלמערכת3עתיקוןסעיף4
הפיננסית-גםכדילמנועפגיעהביכולתושלנותןהשירותיםהפיננסייםלקייםאת
התחייבויותיו"יבוא"וכדילמנועפגיעהביכולתושלנותןהשירותיםהפיננסייםלקיים

אתהתחייבויותיו"ע

הוספתסימןב'1
לפרקב'

אחריסעיף5לחוקהעיקרייבוא:4ע

"סימן ב'1: ניהול מרשמים

ניהולמרשמים
שלנותנישירותים

פיננסיים

פיננסיים5אע שירותים נותני של מרשמים ינהל המפקח )א(
כמפורטלהלן:

מרשםשלבעלירישיונותלמתןאשראי; )1(

בנכס שירות למתן רישיונות בעלי של מרשם )2(
פיננסי;

שירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,כהגדרתםבסעיף25א;"ע )3(

תיקוןסעיף3בסעיף3לחוקהעיקרי-2ע

אחריפסקה)1(יבוא: )1(

הגברתהנגישותלשירותיםפיננסיים; ")1א(

שירותים נותני של ללקוחות המידע ונגישות המידע שקיפות הגברת )1ב(
פיננסיים;";

אחריפסקה)5(יבוא: )2(

לענייןמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתכאמורבפרקג'1-קידום )6("
מטרותחברתיותועזרההדדיתע"

בסעיף4)א(לחוקהעיקרי,במקום"ואםהדברנדרשנוכחהסיכוןהעלוללהיגרםלמערכת3ע
הפיננסית-גםכדילמנועפגיעהביכולתושלנותןהשירותיםהפיננסייםלקייםאת
התחייבויותיו"יבוא"וכדילמנועפגיעהביכולתושלנותןהשירותיםהפיננסייםלקיים

אתהתחייבויותיו"ע

תיקוןסעיף4

הוספתסימןב'1אחריסעיף5לחוקהעיקרייבוא:4ע
לפרקב'

"סימן ב'1: ניהול מרשמים

ניהולמרשמים
שלנותנישירותים

פיננסיים

פיננסיים5אע שירותים נותני של מרשמים ינהל המפקח )א(
כמפורטלהלן:

מרשםשלבעלירישיונותלמתןאשראי; )1(

בנכס שירות למתן רישיונות בעלי של מרשם )2(
פיננסי;

כהגדרתם ריבית, ואשראיבלא שירותיפיקדון שלמתן
המוצעתבפרקג'1ע

ההגדרות"היקףפעילותנרחב","מתןאשראי","נכס
פיננסי","צבראשראי","רישיון","רישיוןלמתןאשראי",
"רישיוןלמתןשירותבנכספיננסי"ו"שירותבנכספיננסי"
-הועברובמסגרתהתיקוןהמוצעמפרקההגדרותהכללי

לפרקיםהספציפייםבחוקהרלוונטייםלהןע

תוקנו מורחב" ו"רישיון בסיסי" "רישיון ההגדרות
והותאמולמסגרתהמוצעתכךשיחולוגםעלרישיוןלמתן
שירותיפיקדוןואשראיבלאריביתעהגדרותאלהחוזרות
באופןמפורטגםבפרקיםהרלוונטייםהמסדיריםאתבעלי

הרישיונותהספציפייםע

הרישיונות שנעשהבשמות בשלהשימוש כן, כמו
בעלי לכלל שמשותפות מההוראות בחלק השונים
הרישיונות,נוספובחלקההגדרותהכלליהגדרותנפרדות
לכלסוגשלרישיוןתוךהפניהלהגדרתהעיסוקהספציפי

הנוגעלאותורישיון,בפרקהרלוונטישבוהואמוסדרע

סעיף3לחוקקובעמהםהשיקוליםשעלהמפקח  סעיף 2
לשקולבביצועתפקידיוובהפעלתסמכויותיו 
מכוחהחוקעבהתאםלקביעהכיהמפקחהאמורבחוקיהיה
הרגולטוראשריפקחגםעלבעלירישיונותלמתןשירותי
פיקדוןואשראיבלאריבית,מוצעלהוסיףשיקוליםנוספים

אשרינחואתהמפקחעביןהשארמוצעכילענייןבעלי
רישיונותלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתיביא
המפקחבחשבוןגםקידוםמטרותחברתיותועזרההדדית,
שכןזהומאפייןמהותיהעומדבבסיספעילותםשלבעלי
הקבועה השיקולים רשימת כי יובהר כאמורע רישיונות

בסעיףלאחרתיקונוהמוצעאינהרשימהממצהע

שיובהר כך לחוק 4)א( סעיף את לתקן מוצע  סעיף 3
כיהמפקחרשאילתתהוראותהנוגעותלדרכי 
כדי גם פיננסיים שירותים נותני של וניהולם פעולתם
שירותים נותן של ביכולתו פגיעה כללי באופן למנוע
הדבר התחייבויותיוולארקכאשר פיננסייםלקייםאת

נדרשנוכחסיכוןהעלוללהיגרםלמערכתהפיננסיתע

מוצעלהוסיףלחלקהכללישלהחוקאתסעיף  סעיף 4
5אולקבועכיהמפקחינהלמרשמיםמעודכנים 
שלנותנישירותיפיננסייםבחלוקהלסוגיבעליהרישיונות
למתןשירותיםפיננסייםלפיהחוק,וכיהמרשמיםיהיו
פתוחיםלעיוןהציבורעזאתכדילהבטיחשקיפותוליידע
אתהציבורבדברנותניהשירותיםהפיננסייםהמפוקחים
לפיהחוקעבהתאם,מוצעלבטלאתסעיף25לחוקאשר
אשראי למתן רישיונות בעלי של מרשם בניהול עניינו
ההסבר דברי )ראה בלבד פיננסי בנכס שירות למתן או

לסעיף18(ע
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מרשםשלבעלירישיונותלמתןשירותיפיקדון )3(
ואשראיבלאריביתע

במרשמיםלפיסעיףקטן)א(יכלולהמפקח,ביןהשאר, )ב(
פרטיםאלה:

הרישיון סוג הפיננסיים, השירותים נותן פרטי )1(
שבידוותקופתתוקפואםנקבעה;

הותלה, שרישיונם פיננסיים שירותים נותני )2(
בהתאםלהוראותסעיפים23או25טלפיהעניין;

נותן על שהוטל כספי עיצום בדבר פרסום )3(
השירותיםהפיננסיים,בכפוףלהוראותסעיף2עע

המרשמיםיהיופתוחיםלעיוןהציבורבאתרהאינטרנט )ג(
שלהמפקחע"

החלפתכותרת
פרקג'

במקוםכותרתפרקג'לחוקהעיקרייבוא:5ע

"פרק ג': רישיון למתן שירות בנכס פיננסי ורישיון למתן אשראי".

לפניסעיף12לחוקהעיקרי,תחתכותרתפרקג'יבוא:6עהוספתסעיף11א

בפרקזה-11אע"הגדרות

"היקףפעילותנרחב"-

לענייןעיסוקבמתןשירותבנכספיננסי-מחזור )1(
על או חדשים שקלים מיליון 30 על העולה עסקים
סכוםגבוהיותרשקבעהשרבאישורועדתהכספים

שלהכנסת;

לענייןעיסוקבמתןאשראי-צבראשראיהעולה )2(
על25מיליוןשקליםחדשיםאועלסכוםגבוהיותר

שקבעהשרבאישורועדתהכספיםשלהכנסת;

"מתןאשראי"-מתןאשראידרךעיסוק,למעטהנפקהשל
כרטיסיאשראיופעולותנוספותשקבעהשרבאישור
מסגרת העמדת ולרבות הכנסת, של הכספים ועדת

אשראי,ביןהשארבאחתמאלה:

ניכיוןשיקים,שטריחובושטריחליפיןכמשמעותם )1(
בפקודתהשטרות6;

מקבל של זכותו המחאת כנגד אשראי מתן )2(
כאמור שלא מאחר, נכסיםפיננסיים האשראילקבל
בפסקה)1(,לרבותשירותיניכיוןכהגדרתםבסעיף7א

לחוקהבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-81ע71;

הצורך ובשל המוצע המבני השינוי לאור  סעיף 5
למתן רישיון לעניין לחוק נוסף פרק בהוספת 
שירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,מוצעלתקןאתכותרת
פיננסי בנכס שירות למתן "רישיון שתיקרא כך ג' פרק
ורישיוןלמתןאשראי"וההוראותהמופיעותבויחולועל

בעלירישיונותכאמורע

ג', פרק לעניין הגדרות סעיף לקבוע מוצע  סעיף 6
1לחוקאתכלהגדרות ולהעביראליומסעיף 
המונחיםהרלוונטייםלענייןבעלרישיוןלמתןאשראיאו
בעלרישיוןלמתןשירותבנכספיננסיבלבדעלענייןהגדרת
"מתןאשראי",מוצעלהבהירכיאינהכוללתהנפקהשל

כרטיסיאשראיע

דינימדינתישראל,נוסחחדש2,עמ'12ע 6

ס"חהתשמ"א,עמ'258ע 7
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מתןאשראיאגבמימוןרכישהאוהשכרהשל )3(
נכסאושירות,למעטמתןאשראיכאמורבידימוכר
הנכסאונותןהשירותדרךעיסוקאומשכירו,שהוא

אחדמאלה:

הנמוך אשראיללקוחבודדבסכום מתן )א(
מ־30,000שקליםחדשים,אומסכוםאחרשקבע

השרבאישורועדתהכספיםשלהכנסת;

מתןאשראיבידימישמוכרנכסאונותן )ב(
רווח, למטרות שלא גם עיסוק, דרך שירות
שירותים במתן או נכסים במכירת שעיסוקו
כהגדרתו צרכן שאינו למי פיננסיים, שאינם

בחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-81ע81;

מתןאשראישהתקיימולגביותנאיםשקבע )ג(
השר,לרבותלענייןתקופתהאשראיאולעניין
שיעורהריבית,באישורועדתהכספיםשלהכנסת;

מתןערבותלהתחייבותשלאחר; )4(

מתןאשראישכנגדומשועבדנכסבלאזכותחזרה )5(
אלמקבלהאשראיבשלאי־קיוםהחיוב;

"נכספיננסי"-כלאחדמאלה:

מזומן; )1(

כמשמעותם חליפין שטר או חוב שטר שיק, )2(
בפקודתהשטרות;

המחאהבנקאיתאוהמחאתנוסעים; )3(

פיקדוןכספי; )4(

ניירערךלמוכ"זכמשמעותובחוקהחברות; )5(

לוחיתאוחפץאחרהמיועדיםלרכישתנכסים )6(
אושירותים,שניתןלצבורבהםערךכספימעלסכום

שקבעהשר;

מטבעוירטואלי; )7(

ועדת באישור השר שקבע אחר פיננסי נכס )8(
הכספיםשלהכנסת;

למתן רישיון בעל כלפי החובות כל סך - אשראי" "צבר
אשראי,בשלאשראישנתןבפועל,בתוספת10%מסך
מסגרותהאשראישנתן;לענייןזה,"מסגרתאשראי"-
התחייבותלהעמדתאשראיבסכוםמסוים,בניכויסך

האשראישניתןבפועלמתוךהסכוםהאמור;

"רישיון"-רישיוןלמתןשירותבנכספיננסיאורישיוןלמתן
אשראי;

מתןאשראיאגבמימוןרכישהאוהשכרהשל )3(
נכסאושירות,למעטמתןאשראיכאמורבידימוכר
הנכסאונותןהשירותדרךעיסוקאומשכירו,שהוא

אחדמאלה:

אשראיללקוחבודדבסכוםהנמוך מתן )א(
מ־30,000שקליםחדשים,אומסכוםאחרשקבע

השרבאישורועדתהכספיםשלהכנסת;

מתןאשראיבידימישמוכרנכסאונותן )ב(
רווח, למטרות שלא גם עיסוק, דרך שירות
שירותים במתן או נכסים במכירת שעיסוקו
כהגדרתו צרכן שאינו למי פיננסיים, שאינם

בחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-81ע81;

מתןאשראישהתקיימולגביותנאיםשקבע )ג(
השר,לרבותלענייןתקופתהאשראיאולעניין
שיעורהריבית,באישורועדתהכספיםשלהכנסת;

מתןערבותלהתחייבותשלאחר; )4(

מתןאשראישכנגדומשועבדנכסבלאזכותחזרה )5(
אלמקבלהאשראיבשלאי־קיוםהחיוב;

"נכספיננסי"-כלאחדמאלה:

מזומן; )1(

כמשמעותם חליפין שטר או חוב שטר שיק, )2(
בפקודתהשטרות;

המחאהבנקאיתאוהמחאתנוסעים; )3(

פיקדוןכספי; )4(

ניירערךלמוכ"זכמשמעותובחוקהחברות; )5(

לוחיתאוחפץאחרהמיועדיםלרכישתנכסים )6(
אושירותים,שניתןלצבורבהםערךכספימעלסכום

שקבעהשר;

מטבעוירטואלי; )7(

ועדת באישור השר שקבע אחר פיננסי נכס )8(
הכספיםשלהכנסת;

למתן רישיון בעל כלפי החובות כל סך - אשראי" "צבר
אשראי,בשלאשראישנתןבפועל,בתוספת10%מסך
מסגרותהאשראישנתן;לענייןזה,"מסגרתאשראי"-
התחייבותלהעמדתאשראיבסכוםמסוים,בניכויסך

האשראישניתןבפועלמתוךהסכוםהאמור;

"רישיון"-רישיוןלמתןשירותבנכספיננסיאורישיוןלמתן
אשראי;

ס"חהתשמ"א,עמ'248ע 8
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"רישיוןבסיסי"-רישיוןלמתןשירותבנכספיננסיאורישיון
למתןאשראי,לעיסוקבמתןשירותאואשראיכאמור,

לפיהעניין,בהיקףפעילותשאינוהיקףפעילותנרחב;

"רישיוןמורחב"-רישיוןלמתןשירותבנכספיננסיאורישיון
למתןאשראי,לעיסוקבמתןשירותאואשראיכאמור,

לפיהעניין,בהיקףפעילותנרחב;

"רישיוןלמתןאשראי"-רישיוןלעסוקבמתןאשראישניתן
לפיפרקזה,ביןשהוארישיוןבסיסיוביןשהוארישיון

מורחב;

לעסוקבמתן רישיון "רישיוןלמתןשירותבנכספיננסי"-
שהוא בין זה, פרק לפי שניתן פיננסי, בנכס שירות

רישיוןבסיסיוביןשהוארישיוןמורחב;

פיננסי"-כלפעולהמהפעולותהמפורטות בנכס "שירות
להלן,שאיןבהמתןאשראי,הנעשיתדרךעיסוק:

החלפהשלנכספיננסיבנכספיננסיאחר,לרבות )1(
נכס של העברה או מכירה המרה, פריטה, פידיון,

פיננסי;

ניהולאושמירהשלנכספיננסי,לרבותבאמצעות )2(
כספתע"

בסעיף12לחוקהעיקרי-7עתיקוןסעיף12

בסעיףקטן)ב(,במקום"במתןשירותפיננסי"יבוא"במתןשירותבנכספיננסיאו )1(
במתןאשראי";

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,מישבידורישיוןכאמורבסעיףקטן)א(רשאי ")ג(
לעסוקבמתןשירותבנכספיננסיאובמתןאשראי,בהיקףפעילותנרחב,גםאם
איןבידורישיוןמורחב,אםהגישבקשהלקבלתרישיוןמורחבעדתום30ימים
מהמועדשבוהיקףפעילותוהיהלהיקףפעילותנרחבוכלעודמתקיימיםבו

שנייםאלה:

לסעיפים 7, 9, 10 ו־12 עד 18

מוצעלתקןאתהסעיפיםהרלוונטייםבפרקג'לחוק
כךשבהתאםלשינויהמבניהמוצע,האמורבהםיחולרק
לענייןבעלירישיוןלמתןאשראיובעלירישיוןלמתןשירות

בנכספיננסיע

אשראי במתן עיסוק עניינו לחוק 12)ג( סעיף  סעיף 7
פעילות בהיקף פיננסי בנכס שירות במתן או 
נרחבבלילהחזיקברישיוןמורחבעמוצעלהחליפובהסדר
בהיריותרהמותאםלהסדרשמוצעלקבועלענייןזהגם
ביחסלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית
)ראהדבריהסברלסעיף25ב)ב(ו–)ג(המוצעים(עוזהנוסחו

שלסעיף12)ג(שמוצעלהחליפו:

"חובת רישוי

12עעעע

שירותים נותן )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
פיננסייםרשאילעסוקבמתןשירותיםפיננסייםבהיקףפעילות

נרחבגםאםאיןבידורישיוןמורחבבהתקייםכלאלה:

שניים פי על עולה אינו פעילותו היקף )1(
מהיקףהפעילותהנרחבהמזעריהנדרשלקבלת

רישיוןמורחב;

מורחב רישיון לקבלת בקשה הגיש הוא )2(
בתוך30ימיםמהמועדשבוהיקףפעילותוהיה
להיקףפעילותנרחבוכלעודלאניתנההחלטה

בבקשתוע"

ר ב ס ה י  ר ב ד



631 הצעותחוקהממשלה-0ע10,י"גבחשווןהתשע"ז,2016ע11ע14

טרםניתנההחלטהבבקשתולקבלתרישיוןמורחב; )1(

הנרחב הפעילות מהיקף שניים פי על עולה אינו פעילותו היקף )2(
המזעריהנדרשלקבלתרישיוןמורחבע"

בסעיף13)א(לחוקהעיקרי-8עתיקוןסעיף13

בפסקה)3(,במקום"בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-81ע1" )1(
יבוא"בחוקהפיקוחעלהביטוח";

גמל(, )קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח "בחוק במקום ,)4( בפסקה )2(
התשס"ה-2005"יבוא"בחוקהפיקוחעלקופותגמל";

אחריפסקה)14(יבוא: )3(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית;"; ")14א(

בפסקה)15(,במקוםהסיפההחלבמילים"לענייןזה"יבוא"לענייןזה,"ריבית"- )4(
כהגדרתהבסעיף25א";

בסעיף14לחוקהעיקרי,במקום"לעיסוקבמתןשירותפיננסי"יבוא"לפיפרקזה"עעעתיקוןסעיף14

בסעיף15לחוקהעיקרי-10עתיקוןסעיף15

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)3(,בכלמקום,במקום"במתןשירותיםפיננסיים"יבוא"במתןשירות )א(
בנכספיננסיאובמתןאשראי,לפיהעניין";

בפסקה)4(,במקום"בנותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בבעלרישיון"; )ב(

בסעיףקטן)ב(,במקום"במתןשירותיםפיננסיים"יבוא"במתןשירותבנכספיננסי )2(
אובמתןאשראי,לפיהעניין"ע

בסעיף16)ב(לחוקהעיקרי,בפסקה)1(,בסופהיבוא"וסיכוייולהגשימה"ע11עתיקוןסעיף16

בסעיף17)א()1(לחוקהעיקרי,במקום"סוגיהשירותיםהפיננסיים"יבוא"תחומיהעיסוק12עתיקוןסעיף17
במסגרתהשירותהפיננסי"ע

בסעיףע1לחוקהעיקרי-13עתיקוןסעיףע1

במקוםכותרתהשולייםיבוא"פירוטתחומיהעיסוקברישיון"; )1(

השירות במסגרת העיסוק "תחומי יבוא הפיננסיים" השירותים "סוגי במקום )2(
הפיננסי"ובמקום"נותןהשירותיםהפיננסיים"יבוא"בעלהרישיון"ע

טרםניתנההחלטהבבקשתולקבלתרישיוןמורחב; )1(

הנרחב הפעילות מהיקף שניים פי על עולה אינו פעילותו היקף )2(
המזעריהנדרשלקבלתרישיוןמורחבע"

תיקוןסעיף13בסעיף13)א(לחוקהעיקרי-8ע

בפסקה)3(,במקום"בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-81ע1" )1(
יבוא"בחוקהפיקוחעלהביטוח";

גמל(, )קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח "בחוק במקום ,)4( בפסקה )2(
התשס"ה-2005"יבוא"בחוקהפיקוחעלקופותגמל";

אחריפסקה)14(יבוא: )3(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית;"; ")14א(

בפסקה)15(,במקוםהסיפההחלבמילים"לענייןזה"יבוא"לענייןזה,"ריבית"- )4(
כהגדרתהבסעיף25א";

תיקוןסעיף14בסעיף14לחוקהעיקרי,במקום"לעיסוקבמתןשירותפיננסי"יבוא"לפיפרקזה"עעע

תיקוןסעיף15בסעיף15לחוקהעיקרי-10ע

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)3(,בכלמקום,במקום"במתןשירותיםפיננסיים"יבוא"במתןשירות )א(
בנכספיננסיאובמתןאשראי,לפיהעניין";

בפסקה)4(,במקום"בנותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בבעלרישיון"; )ב(

בסעיףקטן)ב(,במקום"במתןשירותיםפיננסיים"יבוא"במתןשירותבנכספיננסי )2(
אובמתןאשראי,לפיהעניין"ע

תיקוןסעיף16בסעיף16)ב(לחוקהעיקרי,בפסקה)1(,בסופהיבוא"וסיכוייולהגשימה"ע11ע

בסעיף17)א()1(לחוקהעיקרי,במקום"סוגיהשירותיםהפיננסיים"יבוא"תחומיהעיסוק12ע
במסגרתהשירותהפיננסי"ע

תיקוןסעיף17

תיקוןסעיףע1בסעיףע1לחוקהעיקרי-13ע

במקוםכותרתהשולייםיבוא"פירוטתחומיהעיסוקברישיון"; )1(

השירות במסגרת העיסוק "תחומי יבוא הפיננסיים" השירותים "סוגי במקום )2(
הפיננסי"ובמקום"נותןהשירותיםהפיננסיים"יבוא"בעלהרישיון"ע

סעיף13לחוקמפרטאתהגופיםשחובתהרישוי  סעיף 8
לפיפרקג'אינהחלהעליהםעגופיםאלההם 
גופיםציבורייםהמפוקחיםעלידירגולטוראחרעבהתאם
להוספתפרקחדשלחוקהנוגעלאסדרתעיסוקםשלנותני
שירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,מוצעלתקןאתסעיף
13לחוקולהחריגמחובתהרישוילפיפרקג'גםאתבעלי
הרישיונותלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתעבעלי
רישיונותכאמוריהיומפוקחיםומוסדריםמכוחפרקג'1

המוצעויחויבולקבלרישיוןעלפיהוראותיוע

האמור 13 לסעיף )15( פסקה את לתקן מוצע עוד
זוהיאריביתכהגדרתה ולקבועכיריביתלענייןפסקה
בפרקג'1)ראהדבריההסברלהגדרת"ריבית"בסעיף25א

המוצע(ע

כי ולקבוע לחוק 16)ב( סעיף את לתקן מוצע  סעיף 11
בבואושלהמפקחלהחליטבבקשהלמתןרישיון 
מורחבעליולהביאבחשבון,לענייןהתכניתהעסקיתשל

מבקשהרישיון,גםאתסיכוייושלהמבקשלהגשימהע
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בסעיף20לחוקהעיקרי,במקום"לכללנותניהשירותיםהפיננסיים"יבוא"לכללבעלי14עתיקוןסעיף20
הרישיונות"ובמקום"לנותןשירותיםפיננסייםמסוים"יבוא"לבעלרישיוןמסוים"ע

בסעיף21לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"נותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בעלרישיון"ע15עתיקוןסעיף21

בסעיף22)א(לחוקהעיקרי,במקום"נותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בעלרישיון"ע16עתיקוןסעיף22

בסעיף23לחוקהעיקרי-17עתיקוןסעיף23

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)3(,במקום"נותןהשירותיםהפיננסיים"יבוא"בעלהרישיון"; )א(

בפסקה)4(,במקום"נותןהשירותיםהפיננסיים"יבוא"בעלהרישיון",במקום )ב(
"במתןהשירותיםהאמורים"יבוא"במתןשירותבנכספיננסיאובמתןאשראי,
לפיהעניין"ובמקום"לעסוקבמתןהשירותיםבמשך"יבוא"לעסוקבכך,במשך";

בפסקאות)5(ו–)6(,במקום"נותןהשירותיםהפיננסיים"יבוא"בעלהרישיון"; )ג(

בסעיףקטן)ב(,במקום"לנותןהשירותיםהפיננסיים"יבוא"לבעלהרישיון"; )2(

בסעיףקטן)ג(,במקום"להתלותאתרישיונושלנותןשירותיםפיננסיים"יבוא )3(
"להתלותרישיון"ע

בסעיף24)א(לחוקהעיקרי,במקום"נותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בעלרישיון"ע18עתיקוןסעיף24

סעיף25-בטלעע1עביטולסעיף25

לפניכותרתפרקד'לחוקהעיקרייבוא:20עהוספתפרקג'1

"פרק ג'1: רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית

בפרקזה-25אעהגדרות

"אשראי"-כהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(;

לאורהוספתסעיף5אהמוצעהקובעסעיףניהול  סעיף 19
מרשמיםרחבהמכילבתוכוניהולמרשמיםלכל 
סוגיבעליהרישיונותלפיהתיקוןהמוצע,מוצעלבטלאת
בעלי 25לחוקהקובעכיהמפקחינהלמרשםשל סעיף
רישיונותבאופןשאינותואםאתהשינויהמבניהמוצע

)ראהדבריההסברלסעיף4(ע

וזהנוסחושלסעיף25שמוצעלבטלו:

"ניהול מרשם של נותני השירותים הפיננסיים

המפקחינהלמרשםשלבעלירישיונותלמתן 25ע)א(
שירותיםפיננסייםשיכלול,ביןהשאר,פרטיםאלה:

שבידו הרישיון סוג הרישיון, בעל פרטי )1(
ותקופתתוקפואםנקבעה;

נותנישירותיםפיננסייםשרישיונםהותלה )2(
בהתאםלהוראותסעיף23;

פרסוםבדברעיצוםכספישהוטלעלבעל )3(
הרישיוןבכפוףלהוראותסעיף2עע

באתר הציבור לעיון פתוח יהיה המרשם )ב(
האינטרנטשלהמפקחע"

מוצעלקבועאתהוספתפרקג'1לחוקשכותרתו  סעיף 20
בלא ואשראי פיקדון שירותי למתן "רישיון 
בקשת הגשת דרך את להסדיר מוצע זה בפרק ריבית"ע
פיקדון שירותי במתן לעסוק שמבקש מי של הרישיון
שלוקח והשיקולים התנאים את ריבית, בלא ואשראי
המפקחבחשבוןבבואולתתרישיוןכאמור,וכןאתהתנאים
שבהםרשאיהמפקחלבטלאולהתלותרישיוןכאמורעלצד
קביעתהוראותחדשותייחודיותלבעלירישיונותלמתן
הוראות גם נקבעו ריבית, בלא ואשראי פיקדון שירותי
בעלי ג'על המחילותהוראותמסוימותהקבועותבפרק

רישיונותאלה,מקוםשאיןהבדלבאסדרתםהמוצעתע

לסעיף 25א המוצע

מוצעלהוסיףהגדרותשלמונחיםחדשיםהרלוונטיים
בלא ואשראי פיקדון שירותי למתן רישיון בעלי לעניין

ריבית,וזאתבמסגרתההתאמהלשינויהמבניהמוצעע

להגדרות"אשראי","מתןאשראי"ו"קבלתפיקדונות"
)רישוי(, הבנקאות מחוק לקוחות המוצעות ההגדרות -
התשמ"א-81ע1)להלן-חוקהבנקאות)רישוי((,זאתבשל
נותנישירותיפיקדוןואשראיבלאריבית, פעילותםשל
בנקאיים תאגידים לפעילותםשל מהותי באופן הדומה
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"היקףפעילותבנקאי"-צברפיקדונותאוצבראשראיהעולה
עלמיליארדוחצישקליםחדשיםאועלסכוםגבוה

יותרשקבעהשרבהסכמתנגידבנקישראל;

"היקףפעילותנרחב"-צברפיקדונותאוצבראשראיהעולה
עלמיליוןשקליםחדשיםאועלסכוםגבוהיותרשקבע

השר;

"מתןאשראי"-כהגדרתובסעיף21)ב(לחוקהבנקאות)רישוי(,
למעטהנפקהשלכרטיסיאשראי;

תרומה, או מענק הלוואה, לרבות תשלום, כל - "פיקדון"
מסוג תשלום ולמעט מאלה אחד לגביו שמתקיים

שקבעהשר:

ישבצדוזכותלקבלוחזרה,כולואוחלקו,בין )1(
או שהומחתה ובין התשלום נותן של היא שהזכות

הוקנתהלאדםשלישי;

ממקבל אשראי או מענק לקבל זכות בצדו יש )2(
ובין התשלום נותן של היא שהזכות בין התשלום,

שהומחתהאוהוקנתהלאדםשלישי;

מתקיימיםלגביותנאיםאחריםשקבעהשר; )3(

"צבראשראי"-כהגדרתובסעיף11א,בשינוייםהמחויבים;

"צברפיקדונות"-סךכלהחובותשלבעלרישיון,בשלקבלת
פיקדונותבפועל;

כספיים" פיקדונות "קבלת כהגדרת - פיקדונות" "קבלת
בסעיף21)ב(לחוקהבנקאות)רישוי(;

"היקףפעילותבנקאי"-צברפיקדונותאוצבראשראיהעולה
עלמיליארדוחצישקליםחדשיםאועלסכוםגבוה

יותרשקבעהשרבהסכמתנגידבנקישראל;

"היקףפעילותנרחב"-צברפיקדונותאוצבראשראיהעולה
עלמיליוןשקליםחדשיםאועלסכוםגבוהיותרשקבע

השר;

"מתןאשראי"-כהגדרתובסעיף21)ב(לחוקהבנקאות)רישוי(,
למעטהנפקהשלכרטיסיאשראי;

תרומה, או מענק הלוואה, לרבות תשלום, כל - "פיקדון"
מסוג תשלום ולמעט מאלה אחד לגביו שמתקיים

שקבעהשר:

ישבצדוזכותלקבלוחזרה,כולואוחלקו,בין )1(
או שהומחתה ובין התשלום נותן של היא שהזכות

הוקנתהלאדםשלישי;

ממקבל אשראי או מענק לקבל זכות בצדו יש )2(
ובין התשלום נותן של היא שהזכות בין התשלום,

שהומחתהאוהוקנתהלאדםשלישי;

מתקיימיםלגביותנאיםאחריםשקבעהשר; )3(

"צבראשראי"-כהגדרתובסעיף11א,בשינוייםהמחויבים;

"צברפיקדונות"-סךכלהחובותשלבעלרישיון,בשלקבלת
פיקדונותבפועל;

כספיים" פיקדונות "קבלת כהגדרת - פיקדונות" "קבלת
בסעיף21)ב(לחוקהבנקאות)רישוי(;

ובשלהצורךליצורהתאמהשלסוגיהעיסוקיםהמוסדרים
בחוקובתיקוןהמוצעאלמולסוגיהעיסוקיםהמוסדרים
"מתן להגדרת בדומה כאן, גם )רישוי(ע הבנקאות בחוק
אשראי"שבפרקג'המוצע,יובהרכיהנפקתכרטיסיאשראי

לאתיחשבכחלקמהגדרתמתןאשראיע

עודיובהרכיהשימושבמונח"צבראשראי"בהוראות
פרקג'1המוצעמתייחסלמונחים"אשראי"ו"מתןאשראי"

כהגדרתםבאותופרקע

להגדרות "היקף פעילות בנקאי" ו"צבר פיקדונות" -בעלי
רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתעוסקים,
כאמורלעיל,בפעילותהמקבילהלפעילותהבסיסיתשל
תאגידיםבנקאיים,לפיכךמוצעלקבוערףמסויםהמבטא
היקףפעילותשלבעלרישיון,כךשכלבעלרישיוןשהיקף
הפעילותשלוגבוהמרףזה,יחויבבקבלתרישיוןמאתנגיד
בנקישראלבהתאםלחוקהבנקאות)רישוי(עהרףשנקבע
לענייןרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתהוא
צברפיקדונותאוצבראשראישעולהעלמיליארדוחצי
שקליםחדשיםאועלסכוםגבוהיותרשקבעשרהאוצר

)להלן-השר(בהסכמתנגידבנקישראלע

כל כסך פיקדונות" "צבר לחשב מוצע זה לעניין
החובותשלנותןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,בשל

קבלתפיקדונותבפועלע

להגדרות "היקף פעילות נרחב", "רישיון בסיסי" ו"רישיון 
מורחב" -מכיווןשאיןמקוםלהחילעלהעסקיםהקטנים
אתאותההרגולציהשישלהחילעלהעסקיםהגדולים
יותר,ישמקוםליצורשתירמותשלרישוי,בדומהלקבוע
לענייןרישיונותמכוחפרקג'המוצעעלפיכך,מוצעלקבוע
עוסקשהיקף כךשכל פעילות, רףמסויםהמבטאהיקף
הפעילותשלונמוךמרףזה,יחויבב"רישיוןבסיסי",וכל
עוסקשהיקףהפעילותשלוגבוהמרףזה,יחויבב"רישיון
מורחב"שיאפשרלולעסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראי
ריביתבהיקףפעילותנרחבעהרףשנקבעהואצבר בלא
שקלים מיליון 1 על העולה אשראי צבר או פיקדונות

חדשיםאועלסכוםגבוהיותרשקבעהשרע

הגדרה זה לעניין לקבוע מוצע - "פיקדון"  להגדרה 
רחבה,בדומהלהגדרת"פיקדונותכספיים"הקיימתבחוק
הבנקאות)רישוי(,ולהבהירכיפיקדוןייחשבככלתשלום
לרבותהלוואה,מענקאותרומה,למעטתשלוםמסוגשקבע

השר,שמקנהלנותןהתשלוםכאמוראחדמאלה:
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"ריבית"-כלתמורההניתנתבקשרעםאשראיאופיקדון
שישבהמשוםתוספתלקרן,יהיהכינויהאשריהיה,
כאמור אשראי, לקבלת זכות שבצדו פיקדון ולעניין
חלק הותרת לרבות - "פיקדון" להגדרה )2( בפסקה
מכספיהפיקדוןבידינותןהאשראי,בשלמתןהאשראי,

והכוללמעט-

עמלותלצורךכיסויהוצאותתפעול,מסוגשקבע )1(
השר;

החזרהוצאותסבירותשהוצאובשלפיגורבהחזר )2(
האשראי,מסוגשקבעהשר;

כלסכוםהמתווסףלקרןעקבתנאיהצמדהלאחד )3(
מאלה:

שערהחליפיןלמטבעהישראליאולמטבע )א(
אחרשאישרהמפקח,שמפרסםבנקישראל;

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

לסטטיסטיקה;

"רישיוןבסיסי"-רישיוןלעיסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראי
בלאריביתבהיקףפעילותשאינוהיקףפעילותנרחב;

"רישיוןמורחב"-רישיוןלעיסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראי
בלאריביתבהיקףפעילותנרחב;

זכותלקבלחזרהלפחותחלקמהתשלוםהאמור, )א(
אולהמחותאתהזכותלאדםשלישימסוים,אחדאויותר;

זכותלקבלמענקאוהלוואהממקבלהתשלום, )ב(
אולהמחותזכותזולאדםשלישימסוים,אחדאויותרע

כמוכןמוצעלקבועכיהשריהיהרשאילקבועתנאים
נוספיםשבהתקיימםיראותשלוםכאמורכפיקדוןע

נועדה פיקדונות לעניין האמורה שההבהרה יצוין
לחדדאתהפרשנותהקיימתכיוםהלכהלמעשהלמונח
"פיקדונותכספיים"שבחוקהבנקאות)רישוי(,ולפיההגדרת
פיקדונותחלהגםעלתרומותשאינןתרומות"מוחלטות",
שבהןנותןהתרומהאינומצפהלקבלתמורהכלשהיבעד
כספו,ואינומצפהלקבלאתכספוחזרה,והכולביןבעצמו
וביןעלידיאדםשלישיעכמוכןיובהרכיתרומהשיש
בצדהזכותמותניתלענייןקבלתסכוםהתמורהחזרה,כולו
אוחלקו,תיחשבגםהיאכפיקדוןבהתאםלהגדרהזו,ואין
הבדללענייןזהאםקבלתהתמורהתלויהבהתקיימותו

שלתנאיכזהאואחרע

שלישי לאדם זכות המחאת לעניין כי יובהר עוד
התשלום הכוונההיאלכךשנותן אויותר מסוים,אחד
ג' צדדי של או ג' צד של זהותו את אישי באופן בוחר
לגורם שנותן אדם למשל, כך הזכותע תומחה שאליהם
המתווךסכוםכסףבמטרהשבעתידיועברסכוםזה,כולו

אוחלקולידיילדואוילדיו,נחשבכמפקידפיקדוןעלעומת
זאת,אדםשנותןסכוםכסףלגורםמתווךבמטרהשסכום
ייחשב לא יכולת מיעוטי לסטודנטים כמלגה יועבר זה

כמפקידפיקדוןע

להגדרה "ריבית" -מוצעלקבועכיריביתלענייןפרקג'1
המוצעהיאכלתמורההניתנתבקשרעםמתןאשראיאו
קבלתפיקדוןשישבהמשוםתוספתלקרן,יהיהכינויה
אשריהיהעמוצעלהבהירכילענייןפיקדוןשבצדוזכות
לקבלתאשראי,כאמורבדבריההסברלהגדרה"פיקדון",
גםהותרתחלקמכספיהפיקדוןבידינותןהאשראי,בשל

מתןהאשראי,תיחשבכריביתלענייןזהע

שלעיל, הרחבה ההגדרה אף על כי לקבוע מוצע 
תוספותמסוימותלקרןלאייחשבוכריבית:

מסוג תפעול, הוצאות כיסוי לצורך עמלות )א(
שקבעהשר;

פיגור בשל שהוצאו סבירות הוצאות החזר )ב(
בהחזרהאשראי,מסוגשקבעהשר;

הצמדה תנאי עקב לקרן המתווסף סכום כל )ג(
או הישראלי המטבע של החליפין שער מאלה: לאחד
שערחליפיןלמטבעאחרשאישרהמפקח,שמפרסםבנק
ישראל;מדדהמחיריםלצרכןאומדדאחרשאישרהמפקח,

שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע
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"רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית","רישיון"-
רישיוןלעסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,
שניתןלפיפרקזה,ביןשהוארישיוןבסיסיוביןשהוא

רישיוןמורחב;

"שירותיפיקדוןואשראיבלאריבית"-קבלתפיקדונותומתן
אשראי,כאחת,הנעשיםדרךעיסוק,ובלבדשהפיקדונות

והאשראיאינםנושאיריביתע

יחידוכןעמותהאוחברהלתועלתהציבורשאינןתאגיד25בעחובתרישוי )א(
בנקאי,לאיעסקובמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,עד
היקףפעילותבנקאי,אלאאםכןבידםרישיוןלמתןשירותי

פיקדוןואשראיבלאריבית,ובהתאםלתנאיהרישיוןע

מישבידורישיוןכאמורבסעיףקטן)א(לאיעסוקבמתן )ב(
שירותיפיקדוןואשראיבלאריביתבהיקףפעילותנרחב,אלא

אםכןבידורישיוןמורחבע

"רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית","רישיון"-
רישיוןלעסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,
שניתןלפיפרקזה,ביןשהוארישיוןבסיסיוביןשהוא

רישיוןמורחב;

"שירותיפיקדוןואשראיבלאריבית"-קבלתפיקדונותומתן
אשראי,כאחת,הנעשיםדרךעיסוק,ובלבדשהפיקדונות

והאשראיאינםנושאיריביתע

יחידוכןעמותהאוחברהלתועלתהציבורשאינןתאגיד25בעחובתרישוי )א(
בנקאי,לאיעסקובמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,עד
היקףפעילותבנקאי,אלאאםכןבידםרישיוןלמתןשירותי

פיקדוןואשראיבלאריבית,ובהתאםלתנאיהרישיוןע

מישבידורישיוןכאמורבסעיףקטן)א(לאיעסוקבמתן )ב(
שירותיפיקדוןואשראיבלאריביתבהיקףפעילותנרחב,אלא

אםכןבידורישיוןמורחבע

להגדרות "רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית" 
-מוצעלקבועכי ו"שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית" 
עיסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתהמחייב
ברישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתלפיהתיקון
המוצע,הואעיסוקשאיןבצדוגבייתריביתבעדהשירותים
רק אפשרי ריבית, נושא שהוא כאמור )עיסוק הניתנים
בהתאםלהוראותחוקהבנקאות)רישוי(אובאמצעותאגודה
בעלתרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראינושאיריבית(ע
יובהרכילענייןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתנדרש
שכלאחדמסוגיהפעילות)שירותקבלתפיקדונותאושירות
מתןאשראי(יתנהלבלאגבייתריביתאומתןריבית,גםאם

מדוברבשירותבעבורלקוחאחדע

לסעיף 25ב המוצע 

לסעיףקטן)א(חוקהבנקאות)רישוי(מסדירבסעיף
21לחוקייחודעיסוקלתאגידיםבנקאייםוקובעבסעיף

קטן)א()1(שבוכימישאינותאגידבנקאילאיעסוקבקבלת
פיקדונותכספייםובמתןאשראיכאחתעעודמצייןהסעיף
האמורנסיבותשלקבלתפיקדונותכספייםושלמתןאשראי
אשרמוחרגותמןההגדרה,באופןשעשייתםעלידימי
שאינותאגידבנקאי,לאתיחשבכהפרהשלייחודהעיסוקע

כאמורבחלקהכללילדבריההסבר,מוצעלהתירליחיד,
עמותהאוחברהלתועלתהציבורלעסוקבמתןשירותיפיקדון
ואשראיבלאריבית,עדהיקףפעילותבנקאי,לחייבאותם
לקבלרישיוןלפיהתיקוןהמוצעלצורךעיסוקזה,ולהוציאם

ממסגרתהרישויוהפיקוחלפיחוקהבנקאות)רישוי(ע

לשםכךמוצעלהחריגאתסעיףייחודהעיסוקבחוק
הבנקאות)רישוי(,כךשלאיחולעלהגופיםשצריכיםלקבל
רישיוןלפיהתיקוןהמוצע,היינו-יחיד,וכןעמותהאו
העוסקים בנקאי, תאגיד שאינן הציבור, לתועלת חברה
במתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,עדהיקףפעילות
המתקן המוצע 113א לסעיף ההסבר דברי )ראה בנקאיע

בתיקוףעקיףאתחוקהבנקאות)רישוי((ע

)רישוי(, בהתאםלהחרגההאמורהבחוקהבנקאות
וכתמונתראי,מוצעלקבועבסעיף25בלתיקוןהמוצע,את
חובתהרישוילגופיםאלה,כךשלאיעסקובעיסוקשהותר
להםמבלירישיוןמתאיםעכך,סעיףקטן)א(המוצעמחייב
יחידוכןעמותהאוחברהלתועלתהציבורשאינןתאגיד
בנקאי,העוסקיםבמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית

עדהיקףפעילותבנקאי,לפעולבמסגרתרישיוןמתאיםע

עלפיהמצבהמתוארלעיל,חברההעוסקתבמתן
שירותיפיקדוןואשראי,ביןשהםנושאיריביתוביןבלא
למסגרת נתונה שהוא,תהיה פעילות ריבית,בכלהיקף
הרישויוהפיקוחשלחוקהבנקאות)רישוי(עכךגםאגודה
שעוסקתבמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתתהיה
כפופהלמסגרתחוקהבנקאות)רישוי(,שכןפעילותשלמתן
שירותיפיקדוןואשראיבלאריביתאפשריתלפיהתיקון
המוצערקבעבוריחיד,עמותהאוחברהלתועלתהציבור
לפעילות התקייםתנאיזההמסגרתהרלוונטית ומשלא

כאמורהיאחוקהבנקאות)רישוי(ע

במקביל,מוצעלתקןאתחוקהבנקאות)רישוי(כך
רשאיות יהיו עמותות גם שיתופיות לאגודות שבדומה
לקבלמנגידבנקישראלרישיוןלפיחוקהבנקאות)רישוי(
אםעיסוקןמגיעכדיהיקףפעילותבנקאיאושברצונןלקבל
מראשרישיוןכאמור,גםאםהיקףעיסוקןאינועולהכדי

היקףפעילותבנקאיע

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג(

מכיווןשבעיסוקיםאלהניתןלמצואעסקיםקטנים
ג'1 לפרק ההגדרות בסעיף נקבעו גדולים, עסקים לצד
מדרגיםשלרישיונות שני סוגשלרישיון, בכל המוצע,
-רישיוןבסיסי-לעסקיםהפועליםבהיקףקטןיחסית,
ורישיוןמורחב-לעסקיםהפועליםבהיקףמשמעותי)ראה
דבריההסברלהגדרת"היקףפעילותנרחב","רישיוןבסיסי"

ו"רישיוןמורחב"שבסעיף25אהמוצע(ע
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עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,מישבידורישיוןכאמור )ג(
בסעיףקטן)א(רשאילעסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראי
רישיון בידו אין אם גם נרחב, פעילות בהיקף ריבית בלא
מורחב,אםהגישבקשהלקבלתרישיוןמורחבעדתום30
ימיםמהמועדשבוהיקףפעילותוהיהלהיקףפעילותנרחב

וכלעודמתקיימיםבושנייםאלה:

טרםניתנההחלטהבבקשתולקבלתרישיוןמורחב; )1(

היקףפעילותואינועולהעלפישנייםמהיקף )2(
הפעילותהנרחבהמזעריהנדרשלקבלתרישיוןמורחבע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(והוראותסעיפים21ו־22א )ד(
לחוקהבנקאות)רישוי(,עמותהאוחברהלתועלתהציבור,
מורחב, שהוארישיון בסעיףקטן)א( בעלתרישיוןכאמור
רשאיתלהמשיךולעסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראיבלא
ריביתבהיקףפעילותבנקאי,אףשאינהתאגידבנקאי,אם
חוק לפי רישיון לקבלת בקשה ישראל בנק לנגיד הגישה
הבנקאות)רישוי(,לפניהמועדשבוהיקףפעילותההיהלהיקף

פעילותבנקאי,וכלעודמתקיימיםשנייםאלה:

נגידבנקישראלטרםנתןאתהחלטתובבקשה )1(
לקבלתרישיוןלפיחוקהבנקאות)רישוי(;

מהיקף 110% על עולה אינו פעילותה היקף )2(
הפעילותהבנקאיהמזעריהנדרשלקבלתרישיוןלפי

חוקהבנקאות)רישוי(ע

סייגיםלחובת
הרישוי

חובתהרישוילפיסעיף25בלאתחולעלאלה:25גע

מבטחכהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח; )1(

חברהמנהלתכהגדרתהבחוקהפיקוחעלקופותגמלע )2(

בהתאםלכךמוצעלקבוע,בדומהלקבועבסעיף12)ב(
לחוק,כיבעלרישיוןכאמורבסעיףקטן)א(לאיעסוקבמתן
השירותיםבהיקףפעילותנרחבאלאאםכןבידורישיון

מורחבע

כדישלאלעכבשלאלצורךאתהתפתחותוהעסקית
שלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית
מורחב,מוצע עסקיוולקבלרישיון את להרחיב שרוצה
במתן לעסוק רשאי יהיה בסיסי רישיון בעל כי לקבוע
שירותיםבהיקףפעילותנרחבגםבלארישיוןמורחב,אם
הגישבקשהלרישיוןמורחבבתוך30ימיםמהמועדשבו
החללתתשירותיםבהיקףנרחב,וזאתכלעודלאהתקבלה
החלטהבבקשתווכלעודהיקףהפעילותשבההואעוסק
אינועולהעלפישנייםמהיקףהפעילותהנרחבהמזערי
הנדרשלקבלתרישיוןמורחבע)הוראהדומהנקבעהבסעיף

12)ג(המוצע(ע

לסעיף קטן )ד(

בעל על המוטלת החובה אף על כי לקבוע מוצע
רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתלפעול

במסגרתהתיקוןהמוצערקעדהיקףפעילותבנקאי,כאמור
בסעיףקטן)א(,ועלאףהאמורבסעיפים21ו־22אהמוצע
לחוקהבנקאות)רישוי(,המייחדיםעיסוקבקבלתפיקדונות
ובמתןאשראיכאחתלתאגידיםבנקאיים,בעלרישיוןלמתן
שירותיפיקדוןואשראיבלאריביתשהוארישיוןמורחב,
ואשראי פיקדון שירותי במתן ולעסוק להמשיך רשאי
כאמורבהיקףפעילותבנקאי,אףשאינותאגידבנקאי,אם
לפיחוק בקשהלקבלתרישיון לנגידבנקישראל, הגיש
)רישוי(,לפניהמועדשבוהיקףפעילותוהיה הבנקאות
להיקףפעילותבנקאי,וזאתכלעודנגידבנקישראללא
קיבלהחלטהבבקשתווכלעודהיקףפעילותואינועולה
על110%מהיקףהפעילותהבנקאיהמזעריהנדרשלשם

קבלתרישיוןלפיחוקהבנקאות)רישוי(ע

לסעיף 25ג המוצע

ג'1וכןכל מוצעלקבועכיחובתהרישוילפיפרק
החובותהחלותעלבעלרישיוןלפיהפרקהאמור,לאיחולו
עלחברותביטוחאועלחברותמנהלותשלקופותגמלאשר

מפוקחותעלידירגולטוראחרע
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רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתיכולשיהיה25דעסוגיהרישיונות
רישיוןבסיסיאורישיוןמורחבע

תנאיםלמתן
רישיוןבסיסי

המפקחרשאילתתרישיוןבסיסילמבקששמתקיימים25הע )א(
לגביוכלאלה:

מבקשהרישיוןהואאחדמאלה: )1(

יחידשהואבגיר,אזרחישראליאותושב )א(
ישראל,שלאהוכרזפסולדיןולאניתןלגביוצו

כינוסנכסיםבהליכיפשיטתרגל;

עמותהאוחברהלתועלתהציבורשבית )ב(
המשפטלאמינהלהכונסנכסיםולאציווהעל
פירוקהואחדלפחותמנושאיהמשרהבההוא

אזרחישראליאותושבישראל;

למבקשהרישיוןהוןעצמימזעריכנדרשמבעל )2(
ולתוספת, 37 סעיף להוראות רישיוןבסיסי,בהתאם

הכוללפיהעניין;

מבקשהרישיון,ואםהואיחיד-גםבעלהשפעה )3(
בו,לאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו
במתן לעסוק ראוי אינו הרישיון מבקש נסיבותיה
שירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,וכןלאהוגשנגדו
כתבאישוםבעבירהכאמורשטרםניתןבעניינופסק
דיןסופי,ולאמתקיימותלדעתהמפקחנסיבותאחרות
המידה אמות לפי וביושרתו ביושרו המטילותדופי
לגרוע 4)ב(;לענייןזהובלי הורהלפיסעיף שעליהן

מכלליותהאמור-

רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתיכולשיהיה25דעסוגיהרישיונות
רישיוןבסיסיאורישיוןמורחבע

תנאיםלמתן
רישיוןבסיסי

המפקחרשאילתתרישיוןבסיסילמבקששמתקיימים25הע )א(
לגביוכלאלה:

מבקשהרישיוןהואאחדמאלה: )1(

יחידשהואבגיר,אזרחישראליאותושב )א(
ישראל,שלאהוכרזפסולדיןולאניתןלגביוצו

כינוסנכסיםבהליכיפשיטתרגל;

עמותהאוחברהלתועלתהציבורשבית )ב(
המשפטלאמינהלהכונסנכסיםולאציווהעל
פירוקהואחדלפחותמנושאיהמשרהבההוא

אזרחישראליאותושבישראל;

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

הכוללפיהעניין;

מבקשהרישיון,ואםהואיחיד-גםבעלהשפעה )3(
בו,לאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו
במתן לעסוק ראוי אינו הרישיון מבקש נסיבותיה
שירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,וכןלאהוגשנגדו
כתבאישוםבעבירהכאמורשטרםניתןבעניינופסק
דיןסופי,ולאמתקיימותלדעתהמפקחנסיבותאחרות
המידה אמות לפי וביושרתו ביושרו המטילותדופי
לגרוע 4)ב(;לענייןזהובלי סעיף שעליהןהורהלפי

מכלליותהאמור-

לסעיף 25ד המוצע

לעיסוקבמתן מוצעלהבהירמהםסוגיהרישיונות
ג'1עכאמור שירותיפיקדוןואשראיבלאריביתלפיפרק
לעיל,סוגיהרישיונותהםרישיוןבסיסיאורישיוןמורחבע

לסעיף 25ה המוצע

לסעיף קטן )א( 

מוצעלקבועאתהתנאיםשבהתקיימםרשאיהמפקח
לתתלמבקשרישיוןבסיסיעיצויןכירובםהגדולשלתנאים
אלהקייםכיוםמכוחהחוקביחסלרישיונותלמתןאשראי
ולמתןשירותבנכספיננסי,ומטרתםלהבטיחכימישעוסק
במתןשירותיםפיננסיים,הואגורםנורמטיבי,אשראינו
בפעילותפליליתחמורה,שאינה מעורבאוהיהמעורב

מתיישבתעםפעילותשלמתןשירותיםכאמורע

מוצעלקבועכימבקשרישיוןלמתןשירותיפיקדון
ואשראיבלאריביתיכוללהיותיחיד,עמותהכמשמעותה
בחוקהעמותות,אוחברהלתועלתהציבורכהגדרתהבחוק
החברותעלענייןמבקשרישיוןשהואיחידכאמור-על
המבקשלהיותבגיר,אזרחישראליאותושבישראלשלא
הוכרזפסולדיןולאניתןלגביוצוכינוסנכסיםבהליכי

פשיטתרגלעלענייןמבקשרישיוןשהואעמותהאוחברה
לתועלתהציבורתנאיהואכיביתהמשפטלאמינהלה
כונסנכסיםולאציווהעלפירוקהוכיאחדלפחותמנושאי

המשרהבההואאזרחישראליאותושבישראלע

כמוכןמוצעלקבועכתנאילרישיון,עמידהבדרישות
הוןעצמימזערילענייןמבקשרישיוןבסיסי)ר'דבריהסבר

לתיקוןהמוצעלתוספת(ע

בנוסף,מוצעלקבועדרישהשלפיהמבקשהרישיון,
ואםהואיחיד-גםבעלהשפעהבו,לאהורשעבעבירה
מבקשהרישיון אונסיבותיה חומרתה שמפאתמהותה,
אינוראוילעסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,
ולאתלויועומדנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור,וכןלא
מתקיימותלדעתהמפקחנסיבותאחרותהמטילותדופי
השפעה בעל או הרישיון מבקש של וביושרתו ביושרו

כאמורע

לרשימת להפנות מוצע כאמור, עבירות לעניין
העבירותהמנויותבסעיף15)א()3()א(לחוקולהחילןלעניין
רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתעברירת
המחדללגביעבירותאלההיאשהןחמורותדייןבאופן
המפקח מצא כן אם אלא רישיון, למתן סירוב המצדיק
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יראוכלאחתמהעבירותהמפורטותבסעיף )א(
15)א()3()א(כעבירהשמתקייםבההאמורבפסקה
זו,אלאאםכןמצאהמפקחכימתקיימיםטעמים
מיוחדיםהנוגעיםלנסיבותביצועהעבירהומידת
חומרתה,שבשלהםאיןמניעהלעיסוקבמתן

שירותיפיקדוןואשראיבלאריבית;

הורשע לרבות - בעבירה" "הורשע )ב(
בעבירהדומהבמדינהאחרת;

בנושאיהמשרהשלמבקשהרישיוןמתקיימים )4(
התנאיםלמינויולכהונהשלנושאמשרהבבעלרישיון

לפיפרקה';

-מתקיימים לגבימבקשרישיוןשהואתאגיד )5(
בבעלשליטהובבעלענייןבוהתנאיםלקבלתהיתר

לפיפרקד'ע

מצאהמפקחכיבשלטעמיםשבטובתהציבורמבקש )ב(
הרישיוןאינוראוילעסוקבמתןשירותיפיקדוןואשראיבלא
ריבית,רשאיהואשלאלתתרישיוןלמבקש,אףאםמתקיימים
לוהזדמנות )א(,ובלבדשנתן התנאיםשבסעיףקטן לגביו
לטעוןאתטענותיולפניואולפנימישהואהסמיכולכךמבין

עובדיו,בדרךשהורהע

תנאיםושיקולים
למתןרישיון

מורחב

המפקחרשאילתתרישיוןמורחבלמבקששמתקיימים25וע )א(
לגביו,נוסףעלהתנאיםהאמוריםבסעיף25ה,כלאלה:

מבקשהרישיוןהואעמותהאוחברהלתועלת )1(
הציבור;

למבקשהרישיוןהוןעצמימזעריכנדרשמבעל )2(
37ולתוספת, רישיוןמורחב,בהתאםלהוראותסעיף

הכוללפיהעניין;

הנוגעיםלנסיבותביצוע כימתקיימיםטעמיםמיוחדים
לעיסוק מניעה אין שבשלהם חומרתה, ומידת העבירה
במתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתעהטעםלכךהוא
שמדוברבעבירותהנמצאותבליבתהעיסוקשלתחוםמתן
השירותיםהפיננסיים,ועלכןהליכיםפלילייםבעבירות

אלומצדיקיםאתהיפוךברירתהמחדלע

תנאיםנוספיםהנדרשיםלצורךקבלתרישיוןלפיפרק
זההואעמידתנושאיהמשרהבמבקשהרישיוןבתנאים
נושאי של וכהונה מינוי לעניין לחוק ה' בפרק שנקבעו
משרהעויובהר,כיהכוונההןלנושאימשרהבמבקששהוא

יחידוהןלנושאימשרהבמבקששהואתאגידע

כמוכן,לענייןמבקשרישיוןשהואתאגיד,ישלעמוד
שליטה אמצעי והחזקת שליטה היתרי לקבלת בתנאים
הקבועים הרישיון במבקש עניין ולבעל שליטה לבעל

בפרקד'לחוקע

לסעיף קטן )ב(

ולמתן אשראי למתן רישיון לעניין לקבוע בדומה
לתת שלא למפקח לאפשר מוצע פיננסי, בנכס שירות
רישיוןלמבקשרישיוןלפיפרקזה,גםאםמתקיימיםבו
התנאיםלקבלתרישיוןשצוינולעיל,אםמצאכיבשל
טעמיםשבטובתהציבור,מבקשהרישיוןאינוראוילעסוק
במתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתעיובהרכישיקול
זהמוגבלוכפוףלטעמיםהמנוייםבסעיףולשיקוליסבירותע

לסעיף 25ו המוצע

מוצעלקבועאתהתנאיםשבהתקיימםרשאיהמפקח
לתתלמבקשרישיוןמורחבעתנאיםאלהבאיםלהוסיףעל
25ה סעיף רישיוןבסיסילפי הדרושיםלקבלת התנאים

המוצע,החליםגםעלהמבקשרישיוןמורחבע
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מבנההתאגידתואםאתהדרישותלפיפרקה'ע )3(

יביא מורחב רישיון למתן בבקשה להחליט בבואו )ב(
המפקחבחשבון,ביןהשאר,ענייניםאלה:

מסמכי פי על הרישיון מבקש של מטרותיו )1(
ההתאגדותשלו;

וסיכוייו הרישיון מבקש של העסקית התכנית )2(
להגשימה;

האמצעיםהכספייםומקורותהמימוןשלמבקש )3(
הרישיון;

שיקוליםשבטובתהציבורע )4(

)ג(,25זעבקשהלרישיון עלהגשתבקשהלרישיוןיחולוהוראותסעיף17)א(עד
בשינוייםהמחויביםע

החלתהוראות
לענייןרישיון

ובעל25חע יחולולענייןרישיון ו־24 22 18עד סעיפים הוראות
רישיוןלפיפרקזה,בשינוייםהמחויבים,ולענייןבעלרישיון
22)ב(, כאמורשהואתאגידתחולחובתהדיווחלפיסעיף

בשינוייםהמחויבים,גםלענייןשינויבצברהפיקדונותע

ביטולאוהתליה
שלרישיון

בהתקיים25טע להתלותו או רישיון לבטל רשאי המפקח )א(
וכן המחויבים, בשינויים ,)6( עד 23)א()1( בסעיף האמור

בהתקייםאחדמאלה:

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )1(
הרישיוןאואתהתלייתו;

היקף הוא הרישיון בעל של הפעילות היקף )2(
פעילותבנקאיולאמתקייםהאמורבסעיף25ב)ד(ע

מבנההתאגידתואםאתהדרישותלפיפרקה'ע )3(

יביא מורחב רישיון למתן בבקשה להחליט בבואו )ב(
המפקחבחשבון,ביןהשאר,ענייניםאלה:

מסמכי פי על הרישיון מבקש של מטרותיו )1(
ההתאגדותשלו;

וסיכוייו הרישיון מבקש של העסקית התכנית )2(
להגשימה;

האמצעיםהכספייםומקורותהמימוןשלמבקש )3(
הרישיון;

שיקוליםשבטובתהציבורע )4(

)ג(,25זעבקשהלרישיון עלהגשתבקשהלרישיוןיחולוהוראותסעיף17)א(עד
בשינוייםהמחויביםע

החלתהוראות
לענייןרישיון

לענייןרישיוןובעל25חע ו־24יחולו 22 18עד סעיפים הוראות
רישיוןלפיפרקזה,בשינוייםהמחויבים,ולענייןבעלרישיון
22)ב(, כאמורשהואתאגידתחולחובתהדיווחלפיסעיף

בשינוייםהמחויבים,גםלענייןשינויבצברהפיקדונותע

ביטולאוהתליה
שלרישיון

בהתקיים25טע להתלותו או רישיון לבטל רשאי המפקח )א(
וכן המחויבים, בשינויים ,)6( עד 23)א()1( בסעיף האמור

בהתקייםאחדמאלה:

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )1(
הרישיוןאואתהתלייתו;

היקף הוא הרישיון בעל של הפעילות היקף )2(
פעילותבנקאיולאמתקייםהאמורבסעיף25ב)ד(ע

מוצעלקבועכימבקשרישיוןלמתןשירותיפיקדון
ואשראיבלאריביתיכוללקבלרישיוןמורחבכאמוררקאם
הואעמותהאוחברהלתועלתהציבורעבנוסף,מוצעלקבוע
כיעלבעלהרישיוןלעמודבדרישותהוןעצמימזעריגבוה
יותרכנדרשמבעלרישיוןמורחב,בהתאםלהוראותסעיף
37ולתוספתוכיהמבנההתאגידישלמבקשהרישיוןיהיה

כנדרשלפיפרקה'לחוקע

להביא המפקח שעל שיקולים לקבוע מוצע עוד
מורחב רישיון למתן בבקשה להחליט בבואו בחשבון
)המצטרפיםלשיקוליםהכללייםהמנוייםבסעיף3לחוק(ע
מבקש של רצינותו את להבטיח באים אלה שיקולים
הרישיוןהמורחבואתיכולתולהוציאלפועלאתתכניותיו
ולפעולכגורםמשמעותייותרבשוק,אשריכולביןהשאר
להגביראתהתחרותיותבשוקואתפיתוחולטובתהצרכניםע

לסעיף 25ז המוצע 

מוצעלקבועכיבקשהלקבלתרישיוןלמתןשירותי
פיקדוןואשראיבלאריבית,תוגשבדומהלהגשתבקשה
לקבלתרישיוןלמתןאשראיאולמתןשירותבנכספיננסי,
לפיהתנאיםהקבועיםבסעיף17לחוק,בשינוייםהמחויביםע

לסעיף 25ח המוצע

רישיון מתן לעניין החוק הוראות כי לקבוע מוצע
)סעיף18(,פירוטסוגיהשירותיםהפיננסייםברישיון)סעיף
20(,הודעהעלמתןהרישיון ע1(,תקופתהרישיון)סעיף
שינויים על למפקח דיווח ,)21 )סעיף לציבור והצגתו

כפי )24 )סעיף בוטל שרישיונו מי על ופיקוח )22 )סעיף
שאלהנקבעולענייןרישיוןלמתןאשראיאולמתןשירות
בנכספיננסי,יחולובשינוייםהמחויביםגםלענייןרישיון

למתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתע

כי לחוק 22 סעיף תחולת לעניין להבהיר מוצע
לענייןבעלרישיוןשהואתאגידתחולחובתהדיווחלפי
22)ב(,בשינוייםהמחויבים,גםלענייןשינויבצבר סעיף

הפיקדונותע

לסעיף 25ט המוצע

מוצעלקבועכיבדומהלסמכותושלהמפקחלבטלאו
להתלותרישיוןלמתןאשראיאולמתןשירותבנכספיננסי,
או לבטל המפקח רשאי יהיה לחוק, 23 בסעיף הקבועה
להתלותרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתע
עודמוצעלקבועכייהיהניתןלבטלאולהתלותרישיון
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עלביטולאוהתליהשלרישיוןלפיסעיףזהיחולוהוראות )ב(
סעיף23)ב(עד)ד(,בשינוייםהמחויביםע"

בסעיף26)ג(לחוקהעיקרי,במקום"בסעיף16)ב(,בשינוייםהמחויבים"יבוא"בסעיף16)ב(21עתיקוןסעיף26
או25ו)ב(,לפיהענייןובשינוייםהמחויבים"ובמקום"תחוםהשירותיםפיננסיים"יבוא

"תחוםהשירותיםהפיננסיים"ע

אחריסעיף33לחוקהעיקרייבוא:22עהוספתסעיף33א

נותןשירותיםפיננסייםשהואתאגידבעלרישיוןמורחבימנה33אע"המנהלהכללי
עניינינותן של אחראילניהולהשוטף מנהלכללישיהיה
השירותיםהפיננסייםבמסגרתהמדיניותשקבעהדירקטוריון

ובכפוףלהנחיותיוע"

בסעיף34לחוקהעיקריאחריסעיףקטן)א(יבוא:23עתיקוןסעיף34

")א1(נותןשירותיםפיננסייםהחייבבמינוירואהחשבוןמבקרלפיסעיףקטן)א(,ימסור
למפקחהודעהעלהכוונהלמנותרואהחשבוןמבקר,60ימיםלפחותלפניתחילת
כהונתו,ויחולולענייןמינויווהפסקתכהונתושלרואההחשבוןהמבקרהוראותסעיף

32)ב(ו–)ג(,בשינוייםהמחויביםע"

החלפתכותרת
פרקו'והוספת
כותרתסימןא'

במקוםכותרתפרקו'לחוקהעיקרייבוא:24ע

"פרק ו': הגבלות על פעילותם של נותני שירותים פיננסיים

סימן א': הגבלות על ניהול עסקים";

בסעיף38לחוקהעיקרי-25עתיקוןסעיף38

בפסקה)3(,בסופהיבוא"ולענייןהחזקהוניהולשלכספיםבנאמנות"; )1(

אחריפסקה)5(יבוא: )2(

כאמורכאשרבעלהרישיוןפועלבהיקףפעילותבנקאי
וזאתבלישהתקיימובוהוראותסעיף25ב)ד(ע

מוצעלתקןאתסעיף26)ג(לחוקכךשבהתאם  סעיף 21
לשינויהמבניהמוצע,האמורבויחולגםלעניין 

בעלירישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתע

33אולקבועכי לחוקאתסעיף מוצעלהוסיף  סעיף 22
בעל תאגיד שהוא פיננסיים שירותים נותן 
שיהיה כללי מנהל למנות מחויב יהיה מורחב, רישיון
כפוףלדירקטוריוןושיהיהאמוןעלקיוםהמדיניותשקבע
הדירקטוריוןעעלפיחוקהעמותותאיןחובהעלעמותה
עוסקות שבהן הפעילות סוג בשל כלליע מנהל למינוי
עמותותשהןבעלותרישיוןכאמור,מוצעלחייבןבמינוי
הרישיון, ואחראיבבעל מוביל שיהיהגורם מנהלכללי

הכפוףלחובותמכוחפרקה'לחוקע

יובהרכימינויהמנהלהכלליאינוגורעמחובותיהם
שלאורגניםאחריםובעליתפקידיםבבעלהרישיוןע

מוצעלתקןאתסעיף34לחוקולקבועכימינויו  סעיף 23
בידי מינויו ואישור מבקר חשבון רואה של 
המפקחייעשהבהתאםלמנגנוןהקבועבסעיף32)ב(ו–)ג(
לחוקלענייןמינויאוהפסקתכהונהשלנושאימשרה,

בשינוייםהמחויביםע

כותרת את לתקן מוצע המבני השינוי לאור  סעיף 24
פרקו'כךשתיקרא"הגבלותעלפעילותשלנותני 
שירותיםפיננסיים"בהמשך,מוצעלחלקאתפרקו'לחוק
לסימןא'שעניינוהוראותכלליותלניהולעסקיםשלנותן
שירותיםפיננסיים,ולסימןב'שעניינוהגבלותמיוחדותעל

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתע

שהמפקח, כך 38לחוק, סעיף את לתקן מוצע  סעיף 25
יוכל המייעצת הוועדה עם התייעצות לאחר 
בלא ואשראי פיקדון שירותי למתן רישיון לבעלי לתת
ריבית,נוסףעלהוראותבענייניםהמנוייםכיוםבסעיףזה,
גםהוראותלענייןמגבלותפרטניותלענייןהיקףהפעילות
למתןאשראיאולקבלתפיקדונותשלבעלרישיוןאלמול
לקוחיחיד,וכןהוראותלענייןהוצאותהנהלהוהוצאות
העסקת ולעניין פיננסיים, שירותים נותני של כלליות

יועציםונותנישירותיםבבעלהרישיוןע

עודמוצעלתקןאתסעיף38)3(ולהבהירכילעניין
הוראותשרשאיהמפקחלתתבענייןהחזקתנכסים,רשאי
החזקהוניהולשלכספים הוראותאףלעניין לתת הוא

בנאמנותע
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לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית- )6("

האשראישרשאיבעלהרישיוןלתתללקוח מגבלותלענייןהיקף )א(
מסוים,ומגבלותלענייןגובההפיקדוןשרשאיבעלהרישיוןלקבלמלקוח

מסוים;

המשרה נושאי שכר לרבות כלליות, והוצאות הנהלה הוצאות )ב(
והעובדים;

העסקתיועציםונותנישירותיםע" )ג(

הוספתסימןב'
לפרקו'

אחריסעיף38לחוקהעיקרייבוא:26ע

"סימן ב': הגבלות מיוחדות על בעל רישיון למתן שירותי 
פיקדון ואשראי בלא ריבית

תחומיפעולהשל
בעלרישיוןלמתן

שירותיפיקדון
ואשראיבלאריבית

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,שהוא38אע
תאגיד,יעסוקבמתןהשירותיםהאמורים,בלבד,ואולםרשאי
שעניינה בפעילות לעסוק הרישיון לבעל לאשר המפקח
קידוםמטרותשלעזרההדדיתובלבדשמצאכיאיןבפעילות

האמורהכדילסכןאתיכולתהפירעוןשלבעלהרישיוןע

הגבלהעלשליטה
והחזקתאמצעי

שליטהבידי
בעלרישיוןלמתן

שירותיפיקדון
ואשראיבלאריבית

לא38בע ריבית בלא ואשראי פיקדון שירותי למתן רישיון בעל
ישלוטבתאגידולאיהיהבעלענייןבו,אלאבאישורהמפקחע"

בסעיף44לחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא:27עתיקוןסעיף44

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולובכלאחדמאלה: ")ב(

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית- )6("

מגבלותלענייןהיקףהאשראישרשאיבעלהרישיוןלתתללקוח )א(
מסוים,ומגבלותלענייןגובההפיקדוןשרשאיבעלהרישיוןלקבלמלקוח

מסוים;

המשרה נושאי שכר לרבות כלליות, והוצאות הנהלה הוצאות )ב(
והעובדים;

העסקתיועציםונותנישירותיםע" )ג(

הוספתסימןב'אחריסעיף38לחוקהעיקרייבוא:26ע
לפרקו'

"סימן ב': הגבלות מיוחדות על בעל רישיון למתן שירותי 
פיקדון ואשראי בלא ריבית

תחומיפעולהשל
בעלרישיוןלמתן

שירותיפיקדון
ואשראיבלאריבית

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,שהוא38אע
תאגיד,יעסוקבמתןהשירותיםהאמורים,בלבד,ואולםרשאי
שעניינה בפעילות לעסוק הרישיון לבעל לאשר המפקח
קידוםמטרותשלעזרההדדיתובלבדשמצאכיאיןבפעילות

האמורהכדילסכןאתיכולתהפירעוןשלבעלהרישיוןע

הגבלהעלשליטה
והחזקתאמצעי

שליטהבידי
בעלרישיוןלמתן

שירותיפיקדון
ואשראיבלאריבית

לא38בע ריבית בלא ואשראי פיקדון שירותי למתן רישיון בעל
ישלוטבתאגידולאיהיהבעלענייןבו,אלאבאישורהמפקחע"

תיקוןסעיף44בסעיף44לחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא:27ע

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולובכלאחדמאלה: ")ב(

להוסיף כאמור מוצע המבני, השינוי לאור  סעיף 26
לפרקו'שעניינוהגבלותעלפעילותשלנותני 
שירותיםפיננסיים,אתסימןב',ובוהגבלותמיוחדותלעניין
ריביתע בלא ואשראי פיקדון שירותי למתן רישיון בעל
במסגרתהתיקוןהאמור,מוצעלהוסיףלחוקאתסעיפים

38או־בע

לסעיף 38א המוצע

מוצעלקבועבאילועיסוקיםיוכללעסוקבעלרישיון
למתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתעמכיווןשעיקר
שאינה בפעילות הוא כאמור רישיון בעל של עיסוקו
ועזרה לקהילה סיוע על דגש שימת תוך רווח למטרות
הדדית,מוצעלקבועכיתחומיהפעילותשבוהואיעסוק
יהיומצומצמיםככלהאפשרויתמקדובקבלתפיקדונות
של עירוב למנוע כדי זאת ריבית, בלא אשראי ובמתן
עם יחד במסגרתה המנוהלים הכספים ושל זו פעילות
מוצע זאת עם במהותהע כספית שאינה אחרת פעילות
כאמורלעסוק לבעלרישיון לאשר המפקח להסמיךאת
בפעילותנוספתשעניינהקידוםמטרותשלעזרההדדית,
זוכדילסכןאתיכולת אםמצאהמפקחשאיןבפעילות

הפירעוןשלבעלהרישיוןע

לסעיף 38ב המוצע

מכיווןשבעלירישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי
של פיקדונות בניהול השאר, בין עוסקים, ריבית בלא
הציבור,ומתוךרצוןלמנועניגודיענייניםפוטנציאליים
ביןפעילותםזולביןפעילותאחרת,מוצעלקבועכיבעל
רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,לאיוכל
לשלוטאולהיותבעלענייןבתאגיד,אלאבאישורהמפקח

ובהתאםלהוראותיוע

סעיף44)א(לחוקקובעאיסורעלנותןשירותים  סעיף 27
בקניית פיננסי שירות מתן להתנות פיננסיים 
נכסאושירותאחרממנואומאחרעסעיףקטן)ב(קובעכי
בנסיבותשלמתןאשראיאגבמימוןרכישהאוהשכרהשל
נכסאיסורזהלאיחול,וכןמסמיךאתהשרלקבוענסיבות
נוספותשבהןאיסורזהלאיחולעמוצעלתקןאתהסעיף
למתן רישיון בעל אצל פיקדון הפקדת גם כי ולהבהיר
שירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,כתנאילמתןאשראי
מאתבעלהרישיון,לאתיחשבכהתנייתשירותבשירות
לענייןסעיףזהעהפקדתפיקדוןכתנאילמתןאשראיהיא
רישיונות לבעלי ביותראשרנדרשת הפעולההבסיסית
כאמור,העוסקיםבמתןאשראיבעיקרבהסתמךעלבסיס
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מתןאשראיאגבמימוןרכישהאוהשכרהשלנכסבידינותןשירותים )1(
פיננסיים;

הפקדתפיקדוןאצלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית, )2(
כתנאילמתןאשראימאתבעלהרישיון;

נסיבותנוספותשקבעהשר,באישורועדתהכספיםשלהכנסתע" )3(

בסעיף46לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)א(יבוא:28עתיקוןסעיף46

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתלאיתקשרבעסקהעם ")א1(
קטין,ביןבעצמווביןבאמצעותהורהואואפוטרופסו;ואולםרשאיהשר,באישורועדת
הכספיםשלהכנסת,לקבוענסיבותאותנאיםשבהתקיימםיהיהרשאיבעלרישיון
כאמורלהתקשרבעסקהעםקטיןובלבדשמלאולו14שנים,בכפוףלהוראותחוק

הכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ב-62ע1עע"

בסעיף50לחוקהעיקרי,אחרי"מבעלרישיוןלמתןאשראי"יבוא"אומבעלרישיוןע2עתיקוןסעיף50
למתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית"ואחרי"בידימישביקשלפרועאתההלוואה
כאמור"יבוא"ואולםלאתיגבהעמלהכאמורבידיבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדון

ואשראיבלאריבית"ע

בסעיף54)א(לחוקהעיקרי,במקום"העלולהלפגועבניהולםהתקין"יבוא"העלולה30עתיקוןסעיף54
לפגועביכולתולקייםאתהתחייבויותיואובניהולםהתקיןשלעסקיו"ע

בסעיף56)א(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)3(יבוא:31עתיקוןסעיף56

זולא הפיקדונותשהםמקבלים,עלכןמוצעכיהתניה
תיחשבכהתנייתשירותבשירותולאתיאסרע

למתן בעלרישיון על אוסר לחוק 46)א( סעיף  סעיף 28
אשראילהתקשרבעסקהעםקטין,אועםאדם 
שמלאולו18שניםוטרםמלאולו21שניםעמוצעלקבוע,
בסעיף46)א1(המוצע,כיבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדון
ואשראיבלאריבית,לאיתקשראףהואבעסקהעםקטיןע
מכיווןשעסקאותהמערבותקבלתפיקדונותומתןאשראי
הןמורכבותוכרוכותעלפירובבניהולסיכוניםובלקיחת
בכל זהירות משנה לנקוט מוצע זמן, לאורך התחייבות
זאת עם קטיןע עם המתבצעת זה מסוג לעסקה הקשור
מוצעלקבועכיהשר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,
רשאילקבוענסיבותשבהתקיימןרשאיבעלרישיוןכאמור
להתקשרבעסקהעםקטיןובלבדשמלאולו14שניםוהכול
בכפוףלהוראותחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,

התשכ"ב-62ע1ע

סעיף50לחוקעוסקבפירעוןמוקדםשלהלוואה  סעיף 29
מוצע אשראיע למתן רישיון מבעל שהתקבלה 
לקבועכיבדומהלעסקתאשראיהנעשיתבידיבעלרישיון
למתןאשראי,יתאפשרפירעוןמוקדםגםבעבורמישקיבל
הלוואהמבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלא
ריבית,והכולבהתאםלתנאיםשיקבעהשרבאישורועדת
הכספיםשלהכנסתעעםזאת,מוצעכיבשונהמההסדר
גביית תתאפשר לא אשראי, למתן רישיון לבעל הנוגע
עמלתפירעוןמוקדםבידיבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדון
ואשראיבלאריביתעעמלהכאמוריכולותיחשבבמהותה

לריבית,שכןמדוברבתשלוםנוסףעלתשלוםהקרן,אךבעל
רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,לאאמור
לכלולבפעילותותשלומיםנוספיםעלהקרן,עלכןמוצע
שלאלאפשרגבייתעמלתפירעוןמוקדםבידיבעלרישיון

כאמורע

סעיף54)א(לחוקקובעכיאםסברהמפקחכי  סעיף 30
נותןשירותיםפיננסייםמתנהלבצורההפוגעת 
אוהעלולהלפגועבניהולהתקיןשלעסקיו,ישלחלנותן
השירותיםהפיננסייםהודעהעלכךתוךדרישהלתיקון
הפגמיםעמוצעלקבועכיסמכותהמפקחלענייןהודעה
עלפגמיםכאמורתחולגםלענייןשמירהעליכולתושל
נותןהשירותיםהפיננסייםלקייםאתהתחייבויותיועלאור
המוצעלהסדיראתפעילותםשלבעלירישיוןלמתןשירותי
פיקדונותשל מנהלים אשר בלאריבית ואשראי פיקדון
הציבור,ראויכיגםהיבטזה,במסגרתהשמירהעלהניהול

התקין,יהיהנתוןלפיקוחושלהמפקחע

של סמכויותיו את מפרט לחוק 56)א( סעיף  סעיף 31
לשם פיננסיים שירותים נותן כלפי המפקח 
שמירהעלניהולתקין,מקוםשבוסברהמפקחכיהתנהלות
נותןהשירותיםהפיננסייםאונושאמשרהבופוגעתאו
עלולהלפגועפגיעהמשמעותיתבניהולהתקיןשלעסקיוע
בכובעו למפקח הנתונות לסמכויות בדומה כי מוצע
כרגולטורלענייןחברותביטוחאולענייןחברותמנהלותשל
קופותגמל,יוכלהמפקח,נוסףעלשארהסמכויותהמוקנות
לובסעיף,למנותלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי
בלאריביתשהואתאגיד,מנהלמורשהשינהלאתעסקיו

ס"חהתשכ"ב,עמ'120ע ע
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לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתשהואתאגיד-למנות )4("
מנהלמורשהשינהלאתעסקיבעלהרישיוןכאמורבסעיף58א;מינויכאמורייעשה

לאחרהתייעצותעםהרשםע"

אחריסעיף58לחוקהעיקרייבוא:32עהוספתסעיף58א

מנהלמורשהשהתמנהלפיסעיף56)א()4(ינהלאתעסקי58אע"מנהלמורשה )א(
בעלהרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית)בסעיף

זה-בעלהרישיון(לפיהוראותשיקבלמאתהמפקחע

בלילפגועמהוראותסעיףקטן)א(,למנהלהמורשהיהיו )ב(
כלהסמכויותוהתפקידיםשישלנושאמשרהבבעלהרישיון,
לדירקטוריוןשלו,לוועדותהדירקטוריוןשלוולדירקטורים
שלועלפימסמכיההתאגדותשלבעלהרישיוןוההחלטות
שהתקבלובוכדין;כלעודממלאמנהלמורשהאתתפקידו
לאימלאוהדירקטוריון,ועדותיווחבריואתתפקידיהםולא

ישתמשובסמכויותיהםע

המנהלהמורשהמוסמך,באישורהמפקחשיינתןלאחר )ג(
התייעצותעםהרשם,להעביראתנכסיווהתחייבויותיושל
שירותי רישיוןלמתן כולםאוחלקם,לבעל הרישיון, בעל

פיקדוןואשראיבלאריבית,אחר,שהסכיםלכךע

המנהלהמורשהרשאי,באישורהמפקח,להורות)ד( )1(
כיבתוךתקופהשלאתעלהעלעשרהימיםמיוםמינויו
לפיסעיף56)א()4(לאיקייםבעלהרישיוןהתחייבויות

שמועדקיומןחלבאותהתקופהאוקודםלכןע

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתשהואתאגיד-למנות )4("
מנהלמורשהשינהלאתעסקיבעלהרישיוןכאמורבסעיף58א;מינויכאמורייעשה

לאחרהתייעצותעםהרשםע"

הוספתסעיף58אאחריסעיף58לחוקהעיקרייבוא:32ע

מנהלמורשהשהתמנהלפיסעיף56)א()4(ינהלאתעסקי58אע"מנהלמורשה )א(
בעלהרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית)בסעיף

זה-בעלהרישיון(לפיהוראותשיקבלמאתהמפקחע

בלילפגועמהוראותסעיףקטן)א(,למנהלהמורשהיהיו )ב(
כלהסמכויותוהתפקידיםשישלנושאמשרהבבעלהרישיון,
לדירקטוריוןשלו,לוועדותהדירקטוריוןשלוולדירקטורים
שלועלפימסמכיההתאגדותשלבעלהרישיוןוההחלטות
שהתקבלובוכדין;כלעודממלאמנהלמורשהאתתפקידו
לאימלאוהדירקטוריון,ועדותיווחבריואתתפקידיהםולא

ישתמשובסמכויותיהםע

המנהלהמורשהמוסמך,באישורהמפקחשיינתןלאחר )ג(
התייעצותעםהרשם,להעביראתנכסיווהתחייבויותיושל
שירותי רישיוןלמתן כולםאוחלקם,לבעל הרישיון, בעל

פיקדוןואשראיבלאריבית,אחר,שהסכיםלכךע

המנהלהמורשהרשאי,באישורהמפקח,להורות)ד( )1(
כיבתוךתקופהשלאתעלהעלעשרהימיםמיוםמינויו
לפיסעיף56)א()4(לאיקייםבעלהרישיוןהתחייבויות

שמועדקיומןחלבאותהתקופהאוקודםלכןע

לפיהוראותשיקבלמאתהמפקחובהתאםלהוראותסעיף
58אהמוצעעעודמוצעכימינוישלמנהלמורשהכאמור
יבוארקלאחרהתייעצותעםהרשםהרלוונטיאשראמון

עלמבנהוהתאגידישלבעלהרישיוןע

מוצעלהוסיףלחוקאתסעיף58אשעניינוהמנהל  סעיף 32
יובהר פעולתוע וגדרי סמכויותיו המורשה, 
הסמכויות מבוססותעל בסעיף המוצעות הסמכויות כי
על המפקח ידי על הממונה מורשה למנהל הקיימות
הביטוחבמסגרתחוקהפיקוחעלהביטוחועלהסמכויות

הקיימותלמנהלמורשהמכוחפקודתהבנקאות,41ע1ע

כל את יהיו המורשה למנהל כי לקבוע מוצע
בידיהדירקטוריוןשלבעל הסמכויותוהתפקידיםשיש
דומה )סמכות בנעליהם יבוא והוא וועדותיו הרישיון

נקבעהבסעיף70)ב(לחוקהפיקוחעלהביטוח(ע

מוצעלקבועכיהמנהלהמורשהיהיהרשאילהעביר
אתנכסיווהתחייבויותיושלבעלהרישיון,כולןאוחלקן,
לבעלרישיוןאחרשעיסוקובמתןשירותיפיקדוןואשראי
עם התייעצות לאחר נעשה שהדבר ובלבד ריבית, בלא
הרשםעסמכותזודרושהלמנהלהמורשהאםהואנוכח
לדעתכיבעלהרישיוןשבוהואמונה,אינויכוללהמשיך

ולנהלאתעסקיוואתהתחייבויותיובאופןתקין,וישצורך
להעבירםלניהולושלגוףאחר)סמכותדומהנקבעהבסעיף

70)ג(לחוקהפיקוחעלהביטוח(ע

בנוסף,מוצעלקבועבסעיף58א)ד(כיבעשרתהימים
הראשוניםלכהונתובתפקיד,יוכלהמנהלהמורשהלהורות
עלאי־קיוםהתחייבויותשלבעלהרישיוןשמועדקיומןחל
באותהתקופה,כדישיוכללעמודעלטיבןשלהתחייבויות
אלהועליכולתהפירעוןוהניהולהתקיןשלבעלהרישיוןע
מוצעלאפשרלמנהלהמורשהלהאריךתקופהזובעשרה
ימיםנוספיםבהתקייםהתנאיםהמנוייםבסעיףהמוצעע
כמוכןמוצעלקבועכיבעלרישיון,המנהלהמורשהאו
המפקחלאיישאובכלאחריותבשלמתןהוראהלפיסעיף
58א)ד(המוצעאובשלאי־מילויהתחייבותלפיה,היות
המורשהלשם שמדוברבתקופהקצרהשנועדהלמנהל
למידהשלדרכיניהולעסקיושלבעלהרישיון)סמכות

דומהנקבעהבסעיף74לחוקהפיקוחעלהביטוח(ע

המורשה, המנהל של כהונתו שבמהלך מכיוון
תפקידיו את מלמלא מנוע הרישיון בעל דירקטוריון
ולהפעילאתסמכויותיו,מוצעלקבועכיאםביקשהמפקח
מנהל לגביו שמונה רישיון בעל של רישיונו את לבטל
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האמורה התקופה את להאריך רשאי המפקח )2(
כאמור הודיע אם נוספים ימים בעשרה )1( בפסקה
של רישיונו את לבטל כוונתו על )ה( קטן בסעיף
בעלהרישיון,ועדייןלאחלפההתקופהשבהרשאי
בית נתן לא או טענותיו, את להגיש הדירקטוריון

המשפטצולפירוקבעלהרישיוןאולכינוסנכסיוע

המנהלהמורשהיביאלידיעתהציבורכלהוראה )3(
האפשר )2(סמוךככל או )1( שניתנהלפיפסקאות

לאחרנתינתהע

לא בעלהרישיון,המנהלהמורשהאוהמפקח )4(
יישאובכלאחריותבשלמתןהוראהלפיסעיףקטןזה

אובשלאימילויהתחייבותלפיהע

)ה(ביקשהמפקחלבטלרישיונושלבעלרישיוןשמונהעליו
מנהלמורשה,ייתןלדירקטוריוןשלבעלהרישיוןהזדמנות

סבירהלהגישאולהשמיעאתטענותיולפניוע

למנהל לשלם הרישיון לבעל להורות רשאי המפקח )ו(
המורשהשכרוהוצאותכפישיקבעהמפקח,ואםהיההמנהל
השכר כי להורות המפקח רשאי המדינה עובד המורשה

ישולםלאוצרהמדינהע"

בסעיףע5לחוקהעיקרי-33עתיקוןסעיףע5

בכותרתהשולייםאחרי"למפקחהמיוחד"יבוא"ולמנהלהמורשה"; )1(

אחרי"מונהמפקחמיוחד"יבוא"אומנהלמורשה",אחרי"לפידרישתהמפקח )2(
המיוחד"יבוא"אוהמנהלהמורשה"ובסופויבוא"אוהמנהלהמורשה"ע

בסעיף67)ב(לחוקהעיקרי,אחרי"עבירהלפיחוקזה"יבוא"לענייןעיסוקבמתןשירות34עתיקוןסעיף67
בנכספיננסיאובמתןאשראי,כהגדרתםבפרקג'"ע

בסעיף70)א(לחוקהעיקרי,אחרי"בעלרישיון"יבוא"למתןשירותיםפיננסיים"ע35עתיקוןסעיף70

בסעיף71לחוקהעיקרי-36עתיקוןסעיף71

מורשה,לאיעשהכןהמפקחאלאלאחרשנתןלדירקטוריון
המייעצת הוועדה לפני שימוע זכות הרישיון בעל של
)סמכותדומהנקבעהבסעיף75לחוקהפיקוחעלהביטוח(ע

את להטיל יוכל המפקח כי לקבוע מוצע כן, כמו
המנהל לעבודת הנוגעות וההוצאות השכר עלויות

המורשהעלבעלהרישיוןע

מוצעלתקןאתסעיףע5לחוקכךשחובתמסירת  סעיף 33
הרישיון,נושאי ומסמכיםמטעםבעל ידיעות 
משרהבוועובדיו,תחולגםכלפיהמנהלהמורשה)סמכות
דומהנקבעהביחסלמנהלמורשהבסעיף73לחוקהפיקוח

עלהביטוח(ע

את או המפקח את מסמיך לחוק 67)ב( סעיף  סעיף 34
לביצוע הקשור חפץ לתפוס הפיקוח מוסמך 
מוצע לביצועהע חשד התעורר אם החוק, לפי עבירה

להבהירכיסמכותזונתונהרקכאשרמדוברבחשדלעבירה
שנעברהלענייןעיסוקבמתןשירותבנכספיננסיאובמתן
אשראי,כלומררקעלעיסוקיםהמוסדריםבמסגרתפרק
ג'המוצעעבשלמעורבותםהגוברתשלגורמיםעבריינים
בעיסוקיםאלה,נדרשותסמכויותפיקוחואכיפהרחבות

יותרביחסאליהםע

נוספים רישיונות בעלי של האסדרה בשל  סעיפים 
במסגרתתיקוןזה,מוצעלהתאיםאתהוראות  35 ו־42

סעיפים70)א(ו־100)א(לחוקכךשיובהרכיהן 
חלותעלנותנישירותיםפיננסיים,ומתייחסותלכלבעלי

הרישיונותלפיהתיקוןהמוצעע

במסגרתהסמכויותהמינהליותהנתונותלמפקח,  סעיף 36
מוצע ומהירה, יעילה אכיפה לאפשר וכדי 
להעניקלמפקחסמכותלהטילעיצוםכספיגםעלבעל
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בהגדרה"הסכוםהבסיסי",בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )1(

לגביבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית- ")ג(

אםהואבעלרישיוןבסיסי-50,000שקליםחדשים; )1(

אםהואבעלרישיוןמורחב-100,000שקליםחדשים;"; )2(

בהגדרה"נותןשירותיםפיננסיים",בסופהיבוא"אוהוראותסעיף25ח,המחילות )2(
אתסעיף24)א(האמור,לפיהעניין"ע

בסעיף72לחוקהעיקרי-37עתיקוןסעיף72

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,במקום"הפראדם"יבוא"מישהפר"; )א(

בפסקה)1(במקום"עסקבמתן"יבוא"מישעסקבמתן"; )ב(

אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

יחידוכןעמותהאוחברהלתועלתהציבורשאינןתאגידבנקאי, ")1א(
שעסקובמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,עדהיקףפעילותבנקאי,
בלארישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,בניגודלהוראות

סעיף25ב)א(;";

בפסקה)2(,במקום"שלט"יבוא"מיששלט"; )ד(

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)2(,במקום"סעיף12)א("יבוא"סעיפים12)א(או25ב)א(,לפיהעניין;"; )א(

בפסקה)3(,בסופהיבוא"אובניגודלהוראותסעיף25ח,המחילותאתסעיף )ב(
21)ב(האמור,לפיהעניין;";

בפסקה)4(,בסופהיבואאובניגודלהוראותסעיף25ח,המחילותאתסעיף )ג(
22האמור,לפיהעניין;";

בפסקה)10(,המילים"שהואתאגידבעלרישיוןמורחב"-יימחקו; )ד(

אחריפסקה)11(יבוא: )ה(

נותןשירותיםפיננסייםשלאמינהמנהלכללי,בניגודלהוראות ")11א(
סעיף33א;";

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

לגביבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית- ")ג(

אםהואבעלרישיוןבסיסי-50,000שקליםחדשים; )1(

אםהואבעלרישיוןמורחב-100,000שקליםחדשים;"; )2(

בהגדרה"נותןשירותיםפיננסיים",בסופהיבוא"אוהוראותסעיף25ח,המחילות )2(
אתסעיף24)א(האמור,לפיהעניין"ע

תיקוןסעיף72בסעיף72לחוקהעיקרי-37ע

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,במקום"הפראדם"יבוא"מישהפר"; )א(

בפסקה)1(במקום"עסקבמתן"יבוא"מישעסקבמתן"; )ב(

אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

יחידוכןעמותהאוחברהלתועלתהציבורשאינןתאגידבנקאי, ")1א(
שעסקובמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,עדהיקףפעילותבנקאי,
בלארישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,בניגודלהוראות

סעיף25ב)א(;";

בפסקה)2(,במקום"שלט"יבוא"מיששלט"; )ד(

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)2(,במקום"סעיף12)א("יבוא"סעיפים12)א(או25ב)א(,לפיהעניין;"; )א(

בפסקה)3(,בסופהיבוא"אובניגודלהוראותסעיף25ח,המחילותאתסעיף )ב(
21)ב(האמור,לפיהעניין;";

בפסקה)4(,בסופהיבואאובניגודלהוראותסעיף25ח,המחילותאתסעיף )ג(
22האמור,לפיהעניין;";

בפסקה)10(,המילים"שהואתאגידבעלרישיוןמורחב"-יימחקו; )ד(

אחריפסקה)11(יבוא: )ה(

נותןשירותיםפיננסייםשלאמינהמנהלכללי,בניגודלהוראות ")11א(
סעיף33א;";

רישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,עלמחזיק
אמצעישליטהבואועלנושאמשרהבו,וכןעלמישפועל
בלאהיתראורישיוןלפיהתיקוןהמוצע,בשלהפרהשל
הוראהמההוראותהמנויותבסעיף71לחוק,שהואמחויב

לפעולעלפיהע

הטלת שלעניין כך לחוק 71 סעיף את לתקן מוצע
עיצומיםעלבעלירישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלא
ריבית,"הסכוםהבסיסי"המשמשכבסיסלהטלתעיצום
בסיסי, רישיון לבעל חדשים שקלים 50,000 על יעמוד
ועל100,000שקליםחדשיםלבעלרישיוןמורחבעיצויןכי
הסכוםהבסיסיהמוצעביחסלבעלרישיוןלמתןשירותי
פיקדוןואשראיבלאריביתהואנמוךיותרמהסכוםהבסיסי
שנקבעבעבורבעלרישיוןמורחבלמתןאשראי,לאורזאת

שפעילותושלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי
בלאריביתהיאבבסיסהפעילותחברתיתשלאלמטרות
רווחושמטרתההיאסיועועזרההדדית,באופןהמצדיק

התייחסותשונהכלפיוע

72לחוקשעניינופירוט סעיף מוצעלתקןאת  סעיף 37
הפרותשלהוראותהחלותעלנותנישירותים 
השירותים נותן על להטיל ניתן שבשלהן פיננסיים
הפיננסייםעיצוםכספיעמוצעלתקןאתהסעיףהאמורכך
שייווספוהפרותהןבמדרגהחומרההנמוך)סעיף72)ב((והן
במדרגהחומרההגבוה)סעיף72)ג((הרלוונטיותלפעילותם
שלבעלירישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,
למשל, כך עליהםע החלות המוצעות להוראות בהתאם
ניתןלהטילעיצוםכספיעלמישעסקבמתןשירותיפיקדון
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בפסקה)12(בסופהיבוא"אושלאמסרלמפקחהודעהעלהכוונהלמנות )ו(
רואהחשבוןמבקרבהתאםלהוראותסעיף34)א1(,אושמינהרואהחשבוןמבקר
אולאהפסיקאתכהונתו,בניגודלהוראותהמפקחשניתנולפיסעיף32)ב(או)ג(

כפישהוחלובסעיף34)א1(";

אחריפסקה)17(יבוא: )ז(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתשהואתאגיד, ")17א(
שעסקבעיסוקשאינוכאמורבסעיף38א;

ששלט ריבית בלא ואשראי פיקדון שירותי למתן רישיון בעל )17ב(
בתאגיד,אוהיהבעלענייןבו,בלאאישורמאתהמפקח,בניגודלהוראות

סעיף38ב;";

במקוםפסקה)26(יבוא: )ח(

בעלרישיוןלמתןאשראישהתקשרבעסקהעםקטיןאועםאדם )26("
שמלאולו18שניםוטרםמלאולו21שנים,בניגודלהוראותסעיף46)א(,
אובעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתשהתקשרבעסקה

עםקטין,בניגודלהוראותסעיף46)א1(;";

נותןשירותיםפיננסייםשפרסםפרסומתהמכוונתלקטיניםבניגוד )26א(
להוראותסעיף46)ב(;";

בפסקה)30(,אחרי"בעלרישיוןלמתןאשראי"יבוא"אובעלרישיוןלמתן )ט(
שירותיפיקדוןואשראיבלאריבית";

אחריפסקה)35(יבוא: )י(

נותןשירותיםפיננסייםשלאשמרמסמכיםבהתאםלהוראותהמפקח )36("
שניתנולפיסעיף6עא;";

בסעיףקטן)ג(- )3(

בפסקה)1(,בסופהיבוא"אוסעיף25ב)ב(או)ג(,לפיהעניין;"; )א(

בפסקה)2(,בסופהיבוא"אולפיסעיף25חהמחילאתסעיף24האמור,לפי )ב(
העניין";

בפסקה)5(,אחרי"למפקחהמיוחד"יבוא"אולמנהלהמורשה"ע )ג(

בסעיף4עלחוקהעיקרי-38עתיקוןסעיף4ע

בסעיףקטן)א(- )1(

אחריפסקה)1(יבוא: )א(

הרישוי לחובת רישיון,בניגוד בלא ריבית בלא ואשראי
מכוחסעיף25בעכמוכןניתןלהטילעיצוםכספיעלבעל
ריביתשעסק ואשראיבלא שירותיפיקדון רישיוןלמתן
בעיסוקשאינומותרלובניגודלייחודהעיסוקלפיסעיף

38אע

יובהרכישארהמנגנוניםהמנוייםבפרקי"בלחוק
לענייןעיצומיםכספיים,וההוראותהמפורטותהמסדירות
אתהפרוצדורהשלההליךהמינהלישבמסגרתומתקבלת
ההחלטהלהטילעיצוםכספי,יחולוגםעלבעלירישיונות

למתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתע

סעיף4עמפרטאתהוראותהחוקשהפרתןעולה  סעיף 38
שבצד העונש את וקובע פלילית עבירה כדי 
עבירותאלהעמוצעלהתאיםסעיףזהולקבועבועבירות
פליליותבשלהפרותשלהוראותהתיקוןהמוצעהנוגעות
למישעסקבמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתבלא
רישיוןמתאים,מיששלטאוהחזיקאמצעישליטהבנותן
שירותיםכאמורבלאהיתרמתאים,אומישהעביראמצעי
שליטהבנותןשירותיםפיננסייםלגורםשאינובעלהיתר
כאמור,בידיעהשאותוגורםאינומחזיקבידוהיתרעכמו
כן,מוצעלקבועעבירהפליליתביחסלבעלרישיוןלמתן
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יחידוכןעמותהאוחברהלתועלתהציבורשאינןתאגידבנקאי, ")1א(
שעסקובמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,עדהיקףפעילותבנקאי,
בלארישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,בניגודלהוראותסעיף

25ב)א(;";

בפסקה)2(,במקום"סעיף12)ב("יבוא"סעיף12)ב(או)ג(אוסעיף25ב)ב( )ב(
או)ג(,לפיהעניין;";

בסעיףקטן)ב(,במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

בעלרישיוןלמתןאשראישהתקשרבעסקהעםקטיןאועםאדםשמלאולו )2("
18שניםוטרםמלאולו21שנים,בניגודלהוראותסעיף46)א(,אובעלרישיוןלמתן
שירותיפיקדוןואשראיבלאריביתשהתקשרבעסקהעםקטין,בניגודלהוראות

סעיף46)א1(;"ע

אחריסעיף6עלחוקהעיקרייבוא:ע3עהוספתסעיף6עא

המפקחרשאילתתהוראותלענייןשמירתמסמכיםבידינותן6עאע"שמירתמסמכים
שירותיםפיננסייםובכללזהלענייןאופןהשמירהותקופת
השמירה,ורשאיהואלתתהוראותכאמורדרךכללאולסוגים

מסוימיםשלנותנישירותיםפיננסייםע"

בסעיף8ע)א(לחוקהעיקרי-40עתיקוןסעיף8ע

ערך ניירות "לרשות ואחרי יימחקו, - האוצר" "במשרד המילים ,)1( בפסקה )1(
כמשמעותהבסעיף2לחוקניירותערך"יבוא"לרשם";

בפסקה)2(,במקום"לסעיף21"יבוא"לסעיפים21ו־22א"; )2(

אחריפסקה)2(יבוא: )3(

פיקדון שירותי למתן רישיון בעל של הפעילות היקף כי המפקח מצא )3("
ואשראיבלאריביתהואהיקףפעילותבנקאיכהגדרתובסעיף25א,יודיעעלכך

למפקחעלהבנקיםע"

יחידוכןעמותהאוחברהלתועלתהציבורשאינןתאגידבנקאי, ")1א(
שעסקובמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,עדהיקףפעילותבנקאי,
בלארישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,בניגודלהוראותסעיף

25ב)א(;";

בפסקה)2(,במקום"סעיף12)ב("יבוא"סעיף12)ב(או)ג(אוסעיף25ב)ב( )ב(
או)ג(,לפיהעניין;";

בסעיףקטן)ב(,במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

בעלרישיוןלמתןאשראישהתקשרבעסקהעםקטיןאועםאדםשמלאולו )2("
18שניםוטרםמלאולו21שנים,בניגודלהוראותסעיף46)א(,אובעלרישיוןלמתן
שירותיפיקדוןואשראיבלאריביתשהתקשרבעסקהעםקטין,בניגודלהוראות

סעיף46)א1(;"ע

הוספתסעיף6עאאחריסעיף6עלחוקהעיקרייבוא:ע3ע

המפקחרשאילתתהוראותלענייןשמירתמסמכיםבידינותן6עאע"שמירתמסמכים
שירותיםפיננסייםובכללזהלענייןאופןהשמירהותקופת
השמירה,ורשאיהואלתתהוראותכאמורדרךכללאולסוגים

מסוימיםשלנותנישירותיםפיננסייםע"

תיקוןסעיף8עבסעיף8ע)א(לחוקהעיקרי-40ע

ערך ניירות "לרשות ואחרי יימחקו, - האוצר" "במשרד המילים ,)1( בפסקה )1(
כמשמעותהבסעיף2לחוקניירותערך"יבוא"לרשם";

בפסקה)2(,במקום"לסעיף21"יבוא"לסעיפים21ו־22א"; )2(

אחריפסקה)2(יבוא: )3(

פיקדון שירותי למתן רישיון בעל של הפעילות היקף כי המפקח מצא )3("
ואשראיבלאריביתהואהיקףפעילותבנקאיכהגדרתובסעיף25א,יודיעעלכך

למפקחעלהבנקיםע"

שירותיפיקדוןואשראיבלאריביתשהתקשרבעסקהעם
קטיןבניגודלהוראותסעיף46)א1(המוצעע

מוצעלהוסיףלפרקי"דלחוקשעניינו"הוראות  סעיף 39
שונות"אתסעיף6עאולהסמיךאתהמפקחלתת 
לכלנותניהשירותיםהפיננסיים,אולחלקם,הוראותלעניין
המסמכים שמירת אופן ולעניין לשמרם, שיש מסמכים
ולהקל עבודתם את לייעל כדי זאת שמירתם, ותקופת
עליכולתהמפקחונותןהשירותיםעצמולהתחקותאחר

מסמכיםהנדרשיםלוע

שעניינו לחוק 8ע)א()1( סעיף את לתקן מוצע  סעיף 40
מסירתמידעלרשותפיקוחבישראל,כךשנוסף 
עלהגורמיםהרגולטורייםהמנוייםבו,יוכלהמפקחלגלות
ורשם העמותות לרשם גם מסמכים ולהראות ידיעות
ושיתוף יעילה התנהלות לאפשר כדי זאת ההקדשות,
הפיקוח לעניין הרלוונטיים הגורמים כל בין פעולה

והאסדרהשלנותנישירותיםפיננסייםע

שנותן המפקח מצא אם כי קובע )א()2( קטן סעיף
שירותיםפיננסייםפועלבניגודלהוראותסעיף21המוצע
לחוקהבנקאות)רישוי(,עליולהודיעעלכךלמפקחעל
הבנקיםעבהתאםלתיקוןהעקיףהמוצעלחוקהבנקאות
)רישוי(המוסיףאתסעיף22אלחוקהאמור,מוצעלקבוע
כיפעולהשלנותןשירותיםפיננסייםבניגודלסעיף22א
הבנקים על למפקח המפקח של הודעה היא גם תחייב

)להרחבהראהדבריההסברלסעיף113אהמוצע((ע

עודמוצעלקבועכיאםמצאהמפקחשהיקףפעילותו
שלבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית
25אהמוצע, כהגדרתובסעיף פעילותבנקאי היקף הוא
להביא מטרתהתיקון הבנקיםע יודיעעלכךלמפקחעל
לכךשבכלמקרהשבונותןשירותיםפיננסייםעוסקבקבלת
פיקדונותומתןאשראיכאחתואינונכנסלגדריהפיקוחלפי
התיקוןהמוצע,הדבריובאלידיעתהמפקחעלהבנקים

וייכנסתחתפיקוחוע
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אחריסעיףעעלחוקהעיקרייבוא:41עהוספתסעיףעעא

הפעלתסמכות
הרשם

סמכויותהרשםלפיכלדיןיופעלולגביבעלרישיוןלמתןעעאע
עמדת שמיעת לאחר ריבית, בלא ואשראי פיקדון שירותי

המפקחלענייןזהע"

בסעיף100)א(לחוקהעיקרי,בפסקה)2(,במקום"לבעלרישיון"יבוא"לנותןשירותים42עתיקוןסעיף100
פיננסיים"ע

אחריסעיף101לחוקהעיקרייבוא:43עהוספתסעיף101א

"אישורהמפקח
למיזוגשלנותן

שירותיםפיננסיים

מיזוגשלנותןשירותיםפיננסייםשהואתאגיד,עםתאגיד101אע
אחר,טעוןנוסףעלדרישותכלדיןגםאישורמאתהמפקחע"

בסעיף106לחוקהעיקרי,בפסקה)2(,בסעיףקטן)יד(המובאבה,במקום"לפיסעיף25"44עתיקוןסעיף106
יבוא"לפיסעיף5א"ע

פיננסיים"45עתיקוןסעיף111 שירותים "נותן בהגדרה )ב(, משנה בפסקת העיקרי, לחוק )1(111 בסעיף
המובאתבה,במקום"במתןשירותבנכספיננסיאובמתןאשראיכהגדרתם"יבוא"במתן

שירותפיננסיכהגדרתו"ע

אחריסעיף113לחוקהעיקרייבוא:46עהוספתסעיף113א

"תיקוןחוק
הבנקאות)רישוי(

בחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-81ע113-101אע

אחריסעיף22יבוא: )1(

מוצעלהוסיףלחוקאתסעיףעעאהמוצעולקבוע  סעיף 41
ההקדשות רשם או העמותות רשם כאשר כי 
מבקשלהפעילאתסמכויותיולפיכלדיןכלפיעמותהאו
חברהלתועלתהציבור,לפיהעניין,שהיאבעלתרישיון
לשמוע עליו בלאריבית, ואשראי פיקדון שירותי למתן
כאמורע סמכויותיו את יפעיל בטרם המפקח עמדת את
עמותהאוחברהכאמורמפוקחתבאופןישירוהדוקעל
ידיהמפקח,וכדילמנועמצבשבוהרשםמפעיללגביה
סמכותאשרעלולהלאייןאושלאלעלותבקנהאחדעם
הוראהשלהמפקח,מוצעלקבועכיהרשםיקבלאתעמדת

המפקחבטרםיפעילאתסמכותוע

מוצעלהוסיףאתסעיף101אולקבועכימיזוג  סעיף 43
שלנותןשירותיםפיננסייםשהואתאגיד,עם 
תאגידאחר,דורשאתאישורהמפקחביןשהתאגידהאחר
הואבעלרישיוןוביןשאינובעלרישיוןעבעלהרישיוןעוסק
בפעילותוהפיננסית,לאחרשהואוכןנושאיהמשרהבו
לכךע ונמצאוכשירים נבדקו בו ובעליהשליטהוהעניין
לתאגיד פיננסיים שירותים נותן בין מיזוג של במקרה
אחרשאינובעלרישיון,נוצרמצבשבומצטרפיםלנותן
השירותיםהפיננסייםגורמיםרביםשלאנבדקוולאקיבלו
אתאישורהמפקח,אשרעלוליםלעסוקבפעילותהאמורהע
המפקח אישור לקבלת החובה את לקבוע מוצע כן על

לצורךמיזוגכאמורע

לענייןמיזוגשלנותןשירותיםפיננסייםעםתאגיד
אחרשהואבעלרישיון,הדרישהלאישורהמפקחעומדת

בעינה,וזאתלשםבחינהאםהגוףהחדששייווצרכתוצאה
בהיקף לעסוק מתאימים בו המשרה ונושאי מהמיזוג
המבוקש,מתוךראייהכוללת הפעילותובסוגהפעילות

שלהשוקהמוסדרע

בשלביטולושלסעיף25לחוקוהוספתסעיף5א  סעיף 44
המוצעלענייןניהולמרשםשלנותנישירותים 
פיננסיים,מוצעלתקןאתסעיף106)2(לחוקכךשבפסקה
)יד(המובאתבותצויןהפניהעדכניתלסעיףניהולהמרשם

בהתאםלשינויהאמורע

מוצעלתקןאתסעיף111לחוקשבמסגרתובוצעו  סעיף 45
הון, הלבנת איסור לחוק העקיפים התיקונים 
התש"ס-2000,כךשתיקוניםאלהיחולוגםעלמישעיסוקו

במתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתע

לסעיף 113א המוצע סעיף 46

)רישוי(, הבנקאות חוק את לתקן מוצע 
התשמ"א-81ע1,ולקבועשהוראתייחודהעיסוקשבסעיף
21)א()1(לחוקהאמורולפיהמישאינותאגידבנקאילא
יעסוקבקבלתפיקדונותכספייםובמתןאשראיכאחת,לא
תחולעליחיד,עמותהאוחברהלתועלתהציבורהעוסקים
במתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,עדהיקףפעילות
בנקאיעכאמורבדבריההסברלסעיף25ב)א(המוצע,תיקון
זההואהמהלךהמשליםלאסדרתהעיסוקבמתןשירותי
פיקדוןואשראילפיהחוקהמוצעעכיום,בהתאםלהוראות
)רישוי(,מישאינותאגיד 21)א()1(לחוקהבנקאות סעיף

ס"חהתשמ"א,עמ'232;התשע"ו,עמ'1227ע 10
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"נותנישירותי
פיקדוןואשראי

עדהיקףפעילות
בנקאי

הוראתייחודהפעולותשבסעיף22אע )א(
21)א()1(לאתחולעליחיד,עמותה
אוחברהלתועלתהציבורהעוסקים
בלא ואשראי פיקדון שירותי במתן

ריבית,עדהיקףפעילותבנקאיע

בסעיףזה,"עמותה","חברה )ב(
לתועלתהציבור","שירותיפיקדון
ואשראיבלאריביתו"היקףפעילות
1 בסעיפים כהגדרתם - בנקאי"
ו־25אלחוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים )שירותים פיננסיים

מוסדרים(,התשע"ו-2016ע";

בסעיף51,בכלמקום,אחרי"אגודהשיתופית"יבוא"או )2(
עמותה"ע"

בסעיף114לחוקהעיקרי-47עתיקוןסעיף114

בסעיףקטן)א(,במקום"למעטסימןא'לפרקי"ז"יבוא"לענייןמישעיסוקובמתן )1(
אשראיאובמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית";

בסעיףקטן)ב(,המילים"עלהאמורבסעיףקטן)א("-יימחקו,במקום"ז'בסיוון )2(
התשע"ח"יבוא"י"חבסיווןהתשע"ח"ובסופויבוא"ותחילתושלסימןא'לפרקי"זביום

פרסומושלחוקזה";

בסעיףקטן)ג(,בסופויבוא"ורשאיהואלדחותמועדיםלפיסעיףקטןזהלגביכל )3(
העיסוקיםהאמוריםבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(אוחלקם"ע

בסעיף115)א(לחוקהעיקרי,בהגדרה"עוסקותיק",בפסקה)1(,בסופהיבוא"אובמתן48עתיקוןסעיף115
שירותיפיקדוןואשראיבלאריבית"ע

בסעיף125)א(לחוקהעיקרי-ע4עתיקוןסעיף125

בפסקה)2(,במקום"נותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בעלרישיוןלמתןשירותבנכס )1(
פיננסיאובעלרישיוןלמתןאשראי";

"נותנישירותי
פיקדוןואשראי

עדהיקףפעילות
בנקאי

הוראתייחודהפעולותשבסעיף22אע )א(
21)א()1(לאתחולעליחיד,עמותה
אוחברהלתועלתהציבורהעוסקים
בלא ואשראי פיקדון שירותי במתן

ריבית,עדהיקףפעילותבנקאיע

בסעיףזה,"עמותה","חברה )ב(
לתועלתהציבור","שירותיפיקדון
ואשראיבלאריביתו"היקףפעילות
1 בסעיפים כהגדרתם - בנקאי"
ו־25אלחוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים )שירותים פיננסיים

מוסדרים(,התשע"ו-2016ע";

בסעיף51,בכלמקום,אחרי"אגודהשיתופית"יבוא"או )2(
עמותה"ע"

תיקוןסעיף114בסעיף114לחוקהעיקרי-47ע

בסעיףקטן)א(,במקום"למעטסימןא'לפרקי"ז"יבוא"לענייןמישעיסוקובמתן )1(
אשראיאובמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית";

בסעיףקטן)ב(,המילים"עלהאמורבסעיףקטן)א("-יימחקו,במקום"ז'בסיוון )2(
התשע"ח"יבוא"י"חבסיווןהתשע"ח"ובסופויבוא"ותחילתושלסימןא'לפרקי"זביום

פרסומושלחוקזה";

בסעיףקטן)ג(,בסופויבוא"ורשאיהואלדחותמועדיםלפיסעיףקטןזהלגביכל )3(
העיסוקיםהאמוריםבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(אוחלקם"ע

בסעיף115)א(לחוקהעיקרי,בהגדרה"עוסקותיק",בפסקה)1(,בסופהיבוא"אובמתן48ע
שירותיפיקדוןואשראיבלאריבית"ע

תיקוןסעיף115

תיקוןסעיף125בסעיף125)א(לחוקהעיקרי-ע4ע

בפסקה)2(,במקום"נותןשירותיםפיננסיים"יבוא"בעלרישיוןלמתןשירותבנכס )1(
פיננסיאובעלרישיוןלמתןאשראי";

ואשראי פיקדון שירותי במתן רשאילעסוק אינו בנקאי
המוצע התיקון במסגרת האפשרות מתן בשל כאחתע
לאסדרתהעיסוקבקבלתפיקדונותובמתןאשראיכאחת
)עדהיקףמסויםבלבד(,ישצורךבתיקוןלחוקהבנקאות
21)א()1( סעיף הוראות אף שעל הגופים הם מי שיקבע
אשראי ובמתן פיקדונות בקבלת לעסוק רשאים האמור

כאחתע

עודמוצעלתקןאתסעיף51לחוקהבנקאות)רישוי(,
כךשבדומהלאגודותשיתופיותגםעמותותיהיורשאיות
לקבלמנגידבנקישראלרישיוןלפיחוקהבנקאות)רישוי(ע
כך,גםעמותהשפועלתבהיקףפעילותבנקאיתוכללפעול

כתאגידבנקאיבמסגרתחוקהבנקאות)רישוי(ע

סעיף114לחוקקובעהוראותלענייןתחילתושל  סעיפים 
החוק,וזהנוסחו: 47 עד 49

"תחילה

י"ז, תחילתושלחוקזה,למעטסימןא'לפרק 114ע)א(
ביוםז'בסיווןהתשע"ז)1ביוני2017()להלן-יוםהתחילה(ע

עלהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתושלחוקזה )ב(
לענייןמישעיסוקובמתןשירותבנכספיננסי,וכןלעניין
הוראותסעיפים110,106)1(ו־111,ביוםז'בסיווןהתשע"ח

)1ביוני2018()להלן-יוםהתחילההמאוחר(ע

השר,באישורועדתהכספים,רשאילדחות,בצו, )ג(
אתהמועדיםהאמוריםבסעיףקטן)א(או)ב(אםמצאכי

הדחייהדרושהלשםהיערכותליישוםהוראותחוקזהע"

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-0ע10,י"גבחשווןהתשע"ז,2016ע11ע14 650

בפסקה)3(,במקום"במתןשירותיםפיננסיים"יבוא"במתןשירותבנכספיננסיאו )2(
במתןאשראי"ע

בסעיף127לחוקהעיקרי-50עתיקוןסעיף127

בפסקה)1(,במקוםההגדרה"נותןשירותיאשראי"המובאתבהיבוא: )1(

""נותןשירותיאשראיאושירותיפיקדוןואשראיבלאריבית"-בעלרישיוןלמתן
אשראיאורישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית,כהגדרתם
בסעיף1לחוקשירותיםפיננסייםמוסדריםוכןמישעיסוקובמתןאשראי
אובמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריביתכהגדרתםבסעיפים11או־25א
לחוקהאמורואינובעלרישיוןלפיאותוחוק,ולמעטתאגידבנקאיוכלגוף

אחרהמנויבתוספתהשלישית;";

בפסקה)3(,בפסקה)6א(המובאתבה,במקום"לענייןמישעיסוקובמתןאשראי )2(
לפיחוקשירותיםפיננסייםמוסדרים"יבוא"לענייןנותןשירותיאשראיאושירותי

פיקדוןואשראיבלאריבית";

בפסקה)4(,בפרט5אהמובאבה,בסופויבוא"אושירותיפיקדוןואשראיבלא )3(
ריבית"ע

בתוספתלחוקהעיקרי-51עתיקוןהתוספת

בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )1(

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית-0שקלים ")ג(
חדשים;

בפסקה)2(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )2(

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיבלאריבית-בהתאםלצבר ")ג(
האשראישלואולצברהפיקדונותשלוכמפורטלהלן:

צבראשראיאוצברפיקדונות
הוןעצמינדרש)במיליונישקליםחדשים(

20%מצברהאשראיאומצבר1עד2
הפיקדונות,לפיהגבוהמביניהם

400,000שקליםחדשיםמעל2עד5ע12

1,300,000שקליםחדשיםמעל5ע12עד100

2,500,000שקליםחדשים"עמעל100
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