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תקנות שירות נתוני אשראי )תיקון( ,ה ת ש ע ״ ב  -ו ו 2 0
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )16 ,4א()17 ,ג()18 ,ג()31 ,26 ,19 ,ד( ו־)52א( לחוק שירות נתוני
אשראי ,התשס״ב) 2002-להלן  -החוק( ,ובאישור הוועדה המשותפת של ועדת הכלכלה
1

וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

בתקנה  1לתקנות שירות נתוני אשראי ,התשס״ד) 2004-להלן  -התקנות העיקריות( -
2

)(1

אחרי ההגדרה ״מספר זהות״ יבוא:
״״מקור נתונים חיוביים״  -הגופים המנויים בהגדרה נותן אשראי;
״נותן אשראי״  -כל אחד מגופים אלה:
)(1

תאגיד בנקאי;

)(2

מנפיק כרטיסי חיוב כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב ,התשמ״ו, 1986-
3

ובלבד שכרטיס החיוב לא הונפק במסגרת הסדר בין תאגידים בנקאיים שאחד
הצדדים לו הוא תאגיד בנקאי שמנוהל בו חשבון העובר ושב ,והצד האחר
לו הוא תאגיד עזר שהוא חברת כרטיסי אשראי ,והחיובים בשל העסקות
בכרטיס החיוב מתבצעים בחשבון העובר ושב;״;
)(2

אחרי ההגדרה ״שם״ יבוא:
״״תאגיד בנקאי״  -כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ״א. 1981-
4

תיקון תקנה 3

.2

תיקון תקנה 6

.3

בתקנה  3לתקנות העיקריות -
)(1

בתקנה משנה )א( ,אחרי ״הכונס הרשמי״ יבוא ״כמשמעותו בפקודת פשיטת הרגל

)להלן  -הכונס הרשמי(;״
)(2

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:
״)ג(

על אף האמור בתקנת משנה )א( ,הגיש החייב לבית המשפט או לכונס

הרשמי הצהרה כי אינו יכול לשלם את חובותיו או בקשה שיוכרז פושט רגל,
כאמור בסעיף  (4)5לפקודת פשיטת הרגל ,יעמיד הכונס הרשמי לרשות בעל רישיון
נתונים על אודות חייב החל במועד הגשת ההצהרה או הבקשה ,לפי העניין;
נתונים כאמור יכללו ,נוסף על הפרטים שבתקנת משנה )ב( ,גם פרטים על עצם
הגשת ההצהרה או הבקשה ,לפי העניין ,על ידי החייב ,מועד הגשתה ,שם בית
המשפט שהוגשה אליו ומספרה ,ואם דחה בית המשפט את הבקשה  -גם את דבר
הדחייה ומועד מתן החלטת הדחייה.
)ד(

הכונס הרשמי יעמיד לרשות בעל רישיון נתונים כאמור בתקנת משנה )ג(

גם לגבי הצהרה או בקשה ,לפי העניין ,שהוגשה שנה לפני תחילת תקנות שירות
נתוני אשראי )תיקון( ,התשע״ב) 2011-להלן  -תקנות התשע״ב( ,ובית המשפט לא
5

דחה את הבקשה לפני תחילת תקנות התשע״ב.״
בתקנה  6לתקנות העיקריות -
)(1

1

2

3

4

5

480

אחרי ההגדרה ״פסק דין״ יבוא:

ס״ח התשס״ב ,עמי  ;104התשס״ז ,עמי .415
ק״ת התשס״ד ,עמי  ;422התשס״ו ,עמי .770
ס״ח ה ת ש מ ״ ו  ,עמי  ;187התשס״ח ,עמי .814
ס״ח ה ת ש מ ״ א  ,עמי  ;232התשס״ו ,עמי .18
ק״ת התשע״ב ,עמי .480
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״״רמת החוב״  -סכום החוב בהוצאה לפועל ,שהתקיים בו אחד מאלה:

)(2

)(1

אינו עולה על  1,000שקלים חדשים;

)(2

עולה על  1,000שקלים חדשים ואינו עולה על  10,000שקלים חדשים;

)(3

עולה על  10,000שקלים חדשים ואינו עולה על  50,000שקלים חדשים;

)(4

עולה על  50,000שקלים חדשים ואינו עולה על  100,000שקלים חדשים;

)(5

עולה על  100,000שקלים חדשים ואינו עולה על  250,000שקלים חדשים;

)(6

עולה על  250,000שקלים חדשים ואינו עולה על  500,000שקלים חדשים;

)(7

עולה על  500,000שקלים חדשים ואינו עולה על מיליון שקלים חדשים;

)(8

עולה על מיליון שקלים חדשים״.

אחרי ההגדרה ״שטר״ יבוא:
״״תביעה על סכום קצוב״  -כמשמעותה בסעיף 81א)1א( לחוק ההוצאה לפועל״.

.4

בתקנה  7לתקנות העיקריות -
)(1

בתקנת משנה )א( ,אחרי פסקה ) (3יבוא:
״)(4

)(2

תיקון תקנה 7

תיק הוצאה לפועל שעניינו בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב.״;

בתקנת משנה )ב() ,(1בסופה יבוא ״היה התיק נושא המידע תיק איחוד התיקים,

יימסרו הנתונים כאמור גם אם תיק זה כולל תיקים שנפתחו לפני יום די אייר התשס״ד
) 25באפריל (2004״.
.5

תיקון תקנה 8

בתקנה  8לתקנות העיקריות -
)(1

במקום הרישה יבוא:
״המידע על תיקי פסק דין ,תיקי שטרות או תביעה על סכום קצוב יכלול פרטים
אלה:״.

)(2

אחרי פסקה ) (4יבוא:
״)(5

.6

רמת החוב.״

אחרי תקנה  10לתקנות העיקריות יבוא:
״מידע על ת ב י ע ו ת
על סכום קצוב

ה ו ס פ ת תקנה 10א

10א .לשכת הוצאה לפועל תעמיד לרשות בעל רישיון מידע על
תביעות על סכום קצוב רק בהתקיים כל התנאים המפורטים
להלן:
)(1

התיק נושא המידע נפתח לאחר תחילת תקנות

התשע״ב;
)(2

הבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב הוגשה

לפי הוראת סעיף 81א)1ג( לחוק ההוצאה לפועל;
)(3

במערכת הממוכנת של לשכת ההוצאה לפועל

נרשם כי אזהרה לפי סעיף  7לחוק ההוצאה לפועל
הומצאה כדין לחייב;
)(4

עברו שישים ימים ממועד המצאת האזהרה לחייב;

)(5

במועד העמדת המידע לרשות בעל הרישיון לא מצוי

בתיק ההוצאה לפועל צו לעיכוב הליכים נגד החייב.״
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.7
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בתקנה  12לתקנות העיקריות ,אחרי ההגדרה ״לקוח מוגבל חמור״ יבוא:
״״צו מניעה״  -צו המונע תחילת הגבלה לפי סעיף 10א לחוק שיקים ללא כיסוי ויש בו
כדי לשנות את מצבו של הלקוח מלקוח מוגבל או מוגבל חמור למצב אחר;״.
בתקנה  13לתקנות העיקריות -
)(1

בתקנת משנה )א( ,אחרי פסקה ) (5יבוא:
״)(6

)(2

דבר מתן צו מניעה;

)(7

תאריך מתן צו המניעה;

)(8

התאריך שבו בוטל צו המניעה״.

במקום תקנת משנה )ב( יבוא:
״)ב(

בלי לגרוע מהוראות סעיף )31ז( לחוק ,קיבל בנק ישראל הודעה על תיקון

טעות לפי סעיף  9לחוק שיקים ללא כיסוי או פרסם תיקון טעות לפי סעיף 14א)א(
לחוק שיקים ללא כיסוי ,יודיע על כך לבעל הרישיון בתוך שבעה ימי עסקים מיום
שקיבל הודעה על תיקון או מיום שפרסם תיקון טעות כאמור; בעל הרישיון ינהג
לפי הוראות סעיף  31לחוק.״
בתקנה  16לתקנות העיקריות ,אחרי ההגדרה ״התראה בשל סירוב שיקים״ יבוא:
״״רמת חוב״  -סכום כלל השיקים שסורבו ללקוח במועד מסירת הנתונים לבעל רישיון
כאמור בסעיף )16א() (4לחוק או סכום החוב שבשלו הוצאה התראה על כוונה לנקוט
הליכים לגביית חוב כאמור בסעיף )16א() (5לחוק ,שהתקיים בו אחד מאלה:
)(1

אינו עולה על  1,000שקלים חדשים;

)(2

עולה על  1,000שקלים חדשים ואינו עולה על  10,000שקלים חדשים;

)(3

עולה על  10,000שקלים חדשים ואינו עולה על  50,000שקלים חדשים;

)(4

עולה על  50,000שקלים חדשים ואינו עולה על  100,000שקלים חדשים;

)(5

עולה על  100,000שקלים חדשים ואינו עולה על  200,000שקלים חדשים;

)(6

עולה על  200,000שקלים חדשים ואינו עולה על  500,000שקלים חדשים;

)(7

עולה על  500,000שקלים חדשים.״;

בתקנה )17א( לתקנות העיקריות ,אחרי פסקה ) (3יבוא:
״)(4

רמת החוב.״

בתקנה )18ב( לתקנות העיקריות  ,אחרי פסקה ) (3יבוא:
״)(4

רמת החוב.״
בתקנה  21לתקנות העיקריות -

)(1

בתקנת משנה )א( ,בסופה יבוא ״ואולם מקור מוסמך לא יעביר מידע כאמור אלא

לאחר שחלפו תשעים ימים לפחות מן המועד שבו היה החוב אמור להיפרע וטרם
נפרע״;
)(2

בתקנת משנה )ב( ,אחרי פסקה ) (3יבוא:
״)(4
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רמת החוב.״
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)(3

אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:
״)ד(

בתקנה זו ,״רמת החוב״  -סכום החוב למקור המוסמך ,שמתקיים בו אחד

מאלה:

.13

)(1

עולה על  1,000שקלים חדשים ואינו עולה על  3,000שקלים חדשים;

)(2

עולה על  3,000שקלים חדשים ואינו עולה על  10,000שקלים חדשים;

)(3

עולה על  10,000שקלים חדשים ואינו עולה על  50,000שקלים חדשים;

)(4

עולה על  50,000שקלים חדשים ואינו עולה על  100,000שקלים חדשים;

)(5

עולה על  100,000שקלים חדשים.״

בתקנה  25לתקנות העיקריות -
)(1

תיקון תקנה 25

במקום ההגדרה ״הלוואה״ יבוא:
״״הלוואה״  -אשראי לזמן קצוב העולה על שישה חודשים אשר הלקוח פרע את
תשלומיו על פי תנאי הסכם ההלוואה;״;

)(2

במקום ההגדרה ״נתונים חיוביים״ יבוא:
״״נתונים חיוביים  -מידע על הלוואות ומסגרות אשראי שנתן מקור נתונים
חיוביים ללקוח;״;

)(3

במקום ההגדרה ״רמת הלוואה״ יבוא:
״״רמת ההלוואה״  -סכום הלוואה אחד מאלה:

)(4

)(1

אינו עולה על  25,000שקלים חדשים;

)(2

עולה על  25,000שקלים חדשים ואינו עולה על  50,000שקלים חדשים;

)(3

עולה על  50,000שקלים חדשים ואינו עולה על  100,000שקלים חדשים;

)(4

עולה על  100,000שקלים חדשים ואינו עולה על  500,000שקלים חדשים;

)(5

עולה על  500,000שקלים חדשים;״;

במקום ההגדרה ״רמת מסגרת אשראי״ יבוא:
״״רמת מסגרת אשראי״  -סכום מסגרת אשראי אחד מאלה:

.14

)(1

אינו עולה  25,000שקלים חדשים;

)(2

עולה על  25,000שקלים חדשים ואינו עולה על  50,000שקלים חדשים;

)(3

עולה על  50,000שקלים חדשים ואינו עולה על  100,000שקלים חדשים״;

)(4

עולה על  100,000שקלים חדשים ואינו עולה על  500,000שקלים חדשים;

)(5

עולה על  500,000שקלים חדשים.״

בתקנה  26לתקנות העיקריות -
)(1

בתקנת משנה )א( ,במקום ״התאגידים הבנקאיים״ יבוא ״מקורות הנתונים החיוביים״;

)(2

בתקנת משנה )ב( ,במקום ״מתאגיד בנקאי״ יבוא ״ממקור נתונים חיוביים״;

)(3

בתקנת משנה )ג( ,במקום ״לתאגיד בנקאי״ יבוא ״למקור נתונים חיוביים״;

)(4

בתקנת משנה )ד( ,במקום ״תאגיד בנקאי״ יבוא ״מקור נתונים חיוביים״.

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,7067גי בטבת ה ת ש ע ״ ב 29.12.2011 ,
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בתקנה  29לתקנות העיקריות ,במקום ״למקור מידע״ יבוא ״למקור נתונים חיוביים״.

תיקון תקנה 38

. 16

בתקנה )38א( ו־)ב( לתקנות העיקריות ,במקום ״תאגיד בנקאי״ יבוא ״מקור נתונים חיוביים״.

תיקון תקנה 39

.17

בתקנה  39לתקנות העיקריות ,במקום ״תאגיד בנקאי״ יבוא ״מקור נתונים חיוביים״.

תיקון תקנה 40

.18

בתקנה  40לתקנות העיקריות ,במקום ״תאגיד בנקאי״ יבוא ״מקור נתונים חיוביים״.

תיקון תקנה 41

.19

בתקנה  41לתקנות העיקריות ,בהגדרה ״סוג מקור מידע״ ,אחרי פסקה ) (7יבוא:

תיקון תקנה 43

.20

״)(8

מקור נתונים חיוביים״.

בתקנה  43לתקנות העיקריות -
)(1

בתקנת משנה )ב( -
)א(

בפסקה ) ,(2אחרי ״בפרק בי״ יבוא ״למעט מספר התיק״ ,ובמקום הסיפה

המתחילה במילים ״ובלבד שהצטברו אצלו נתונים״ יבוא ״ובלבד שאם היתה רמת
החוב באותו תיק מתחת ל־ 5,000שקלים חדשים ,וכנגד הלקוח לא נפתח יותר
מתיק אחד מסוג כלשהו לפי סימן בי בפרק בי ,יימסר המידע בדוח האשראי רק אם
היה מידע שלילי נוסף על הלקוח הניתן למסירה״;
)ב(

בפסקה ) ,(3בסופה יבוא ״ובלבד שחלפו  3ימים מיום קבלתם״;

)ג(

בפסקה ) ,(4במקום הסיפה החל במילים ״ובלבד שהצטברו״ יבוא ״ובלבד

שאם לא התקבלו נתונים בדבר התראה אחת נוספת לפחות שנשלחה ללקוח
במשך תקופה שאינה עולה על שנים עשר חודשים קודם לכן ,יימסר המידע בדוח
האשראי רק אם היה מידע שלילי נוסף על הלקוח הניתן למסירה;
)ד(

בפסקה ) ,(6במקום הסיפה החל במילים ״ובלבד שהצטברו אצלו נתונים״

יבוא ״ובלבד שאם היתה רמת החוב מתחת ל־ 10,000שקלים חדשים -
)א(

ומעל ל־ 3,000שקלים חדשים  -יימסר המידע בדוח האשראי רק אם

הצטבר אצלו חוב נוסף ממקור מוסמך בעל רמת חוב מעל  3,000שקלים
חדשים ,או אם היה מידע שלילי נוסף על הלקוח הניתן למסירה;
)ב(

ומתחת ל־ 3,000שקלים חדשים  -יימסר המידע בדוח האשראי רק אם

הצטברו אצלו שני חובות נוספים ממקור מוסמך ,או אם היה מידע שלילי
נוסף על הלקוח הניתן למסירה.״;
)(2

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:
״)ב(1

היה המידע שברשות בעל רישיון מידע כאמור בתקנת משנה )ב()(2) ,(1

רישה (4) ,(3) ,רישה (6) ,(5) ,רישה ו־) ,(7ימסור אותו בעל רישיון בדוח האשראי
כאמור בתקנת משנה )א( ,גם אם אין מידע שלילי נוסף על הלקוח הניתן
למסירה;״
)(3

בתקנת משנה )ג( ,במקום ״מתאגיד בנקאי״ יבוא ״ממקור נתונים חיוביים״ ובמקום

״שם התאגיד הבנקאי״ יבוא ״שם מקור הנתונים החיוביים״״.
.21
הוספת תקנה 43א

אחרי תקנה  43לתקנות העיקריות יבוא:
״דירוג א ש ר א י

43א) .א(

בתקנה זו ,״דירוג אשראי״  -הערכה ,של אמינות לקוחות

לעניין עמידתם בתשלומים ,כחלק מדוח אשראי ,תוך שימוש
בכלים סטטיסטיים ,הניתנת לבקשת מבקש הדוח לצורך קבלת
החלטה לאחת המטרות הקבועות בסעיף  28לחוק.
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)ב(

בעל רשיון שירות נתוני אשראי רשאי לציין בדוח

האשראי דירוג אשראי שנתן ללקוח ובלבד שמילא אחר
הוראות תקנת משנה )ח(.
)ג(

לצורך דירוג האשראי ,בעל רישיון שירות נתוני אשראי

יביא בחשבון רק נתוני אשראי שהוא רשאי למסור לפי
הוראות החוק; בלי לגרוע מן האמור לעיל ,לא יביא בעל
הרישיון בחשבון נתונים על אישיותו של הלקוח ,לרבות
מינו ,גילו ,גזעו ,דתו ,לאומיותו או מקום מגוריו.
)ד(

בעל רישיון שירות נתוני אשראי רשאי ליצור דירוגי

אשראי שונים ללקוח ,לפי דרישות מבקשי דוח האשראי.
)ה(

תוקן המידע כאמור בסעיף  31לחוק באופן המשפיע

על הדירוג ,יכלול בעל הרישיון בדוח שהוא חייב למסור לפי
סעיף )31ו( לחוק גם את הדירוג המעודכן.
)ו(

בעל רישיון שירות נתוני אשראי יציין בדוח אשראי

הנמסר ללקוח אשר הגיש בקשה לפי סעיף  25לחוק ,גם את
דירוג האשראי שניתן ללקוח לפי דרישת כל מבקש דוח
אשראי בששת החודשים שקדמו למסירת הדוח.
)ז(

בעל רישיון שירות נתוני אשראי יכלול במידע הנמסר

ללקוח אשר הגיש בקשה לעיין במידע המצוי על אודותיו
אצל בעל הרישיון לפי סעיף  30לחוק ,גם את דירוג האשראי
שנתן ללקוח לדרישת כל מבקש דוח אשראי על אודותיו
בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה ,ובכלל זה גם
ברשימת הנתונים שהובאו בחשבון לצורך הדירוג ,וכן
המלצה שניתנה על ידי בעל הרישיון לגבי ההחלטה שיש
לנקוט בעניינו של הלקוח ,ככל שניתנה המלצה כאמור.
)ח(

בעל רישיון אשר מציין בדוחות האשראי שלו דירוג

אשראי שנתן ללקוח כאמור בתקנה זו ,יפרסם באתר האינטרנט
שלו רשימת קריטריונים שלפיהם הוא קובע דירוג אשראי
ללקוחות ,בלא משקלם היחסי של אותם קריטריונים.״
.22

.23

בתקנה )45ב( לתקנות העיקריות ,במקום ״הלקוח״ יבוא ״מבקש דוח אשראי״.
בתקנה )50ד( לתקנות העיקריות ,אחרי ״בדואר״ יבוא ״במסירה אישית במשרדי בעל

ת

י

ק

ו

ן

ת

ק

נ

ה

5

4
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הרישיון״.
.24

בתקנה )52ד( לתקנות העיקריות ,אחרי ״בדואר״ יבוא ״במסירה אישית במשרדי בעל

תיקון תקנה 52

הרישיון״.
.25

האמור בתקנה  56לתקנות העיקריות ,יסומן ״)א(״ ואחריו יבוא:
״)ב(

תיקון תקנה 56

לקוח רשאי להגיש את הבקשה בדואר ,במסירה אישית במשרדי בעל הרישיון או

במסר אלקטרוני ,חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת״.
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ה ו ס פ ת תקנה

.26

אחרי תקנה  58לתקנות העיקריות יבוא:

58א ו־58ב

58א) .א(

״פעולת מקור מ י ד ע
ל
א ו תיקון א ו ש י נ ו י
ב

ע

ק

ב

ד

כ

ו

ו

ג י

ת

ו י

ט

ע

ם

ב

ד

ו

ת

ב

ר

מקור מידע אשר גילה כי נפלה טעות במידע שמסר

כאמור בסעיף )31ז( לחוק ,יודיע על כך לכל בעל רישיון שמסר
לו מידע כאמור ,בתוך שלושה ימי עסקים מיום שגילה את
הטעות או שנודע לו על התיקון או השינוי.
)ב(

קיבל בעל רישיון ממקור מידע הודעה על תיקון מידע

לגבי לקוח והלקוח מסר לבעל הרישיון פרטים במסגרת
בקשה לפי סעיפים  30 ,25ו־ 31לחוק במהלך ששת החודשים
שקדמו למתן ההודעה ,יודיע בעל הרישיון ללקוח על התיקון
או השינוי כאמור בתקנת משנה )א(.
ע

נ

ן

ת

ו

נ

י

צ ו מ נ י ע ה לנותן

58ב .מסר בעל רישיון למבקש הדוח דוח ובו נתונים בדבר לקוח
מוגבל או מוגבל חמור ובמהלך  60ימים ממועד מסירתו נמסר

אשראי

לבעל הרישיון כי ניתן צו מניעה כהגדרתו בתקנה  12ובהתאם
להוראות תקנה  ,13יודיע על כך בכתב למבקש הדוח שקיבל
את הדוח.״

תיקון תקנה 59

.27

תיקון תקנה 64
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.29

תיקון תקנה 76

.30

תיקון תקנה 80

.31

בתקנה  59לתקנות העיקריות ,במקום ״בסעיף )31ו( לחוק״ יבוא ״בסעיף )31ו( או )ז( לחוק,
לפי העניין״.
בתקנה  64לתקנות העיקריות ,במקום פסקה ) (2יבוא:
״)(2

תעודת התאמה לת״י ,כפי שייקבע מזמן לזמן וכפי שהורה הרשם.״

בתקנה  66לתקנות העיקריות -
)(1

ברישה ,במקום ״אחת לשנה מיום קבלת הרישיון״ יבוא ״עד  31במרס בכל שנה

שבה הוא מחזיק ברישיון״;
)(2

במקום פסקה ) (1יבוא:
״)(1

)(3

תעודת התאמה לת״י ,כפי שייקבע מזמן לזמן וכפי שהורה הרשם״;

אחרי פסקה ) (3יבוא:
״)(4

מספר הדוחות שמסר בעל הרישיון במהלך השנה הקודמת להגשת

המסמכים.״.
בתקנה )76א( לתקנות העיקריות ,במקום הסיפה המתחילה במילים ״ת״י 17799״ יבוא:
״ת״י כפי שייקבע מזמן לזמן וכפי שהורה הרשם״.
)א(

בתקנה  80לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה )א( יבוא:
״)א(

גילה בעל רישיון כי נפל פגם מהותי בדוח אשראי שמסר או במערכות

החומרה והתוכנה שלו העלול לפגוע במהימנותו של הדוח או שיש בו כדי להעיד
על כשל אבטחת מידע ,ינקוט בעל הרישיון את הפעולות האלה:
)(1

יודיע על הפגם לאלתר לרשם ,ולא יאוחר מיום עבודה אחד ממועד

גילויו של הפגם כאמור; ההודעה לרשם תכלול את הפרטים האלה:
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)א(

פירוט מהותו של הפגם לרבות הגורם או הגורמים להתרחשותו;

)ב(

המועד המדויק שבו נתגלה הפגם;

)ג(

כיצד נתגלה הפגם ובידי מי;

)ד(

אומדן של כמות הנפגעים בכוח מן הפגם;
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)ה(

פירוט הפעולות שבדעתו של בעל הרישיון לנקוט לתיקון הפגם

והערכת לוחות זמנים לתיקונו;
)(2

יודיע על הפגם לכל מי שמסר לו דוח אשראי אשר מהימנותו עשויה

היתה להיפגע בעקבות הפגם כאמור ,בתוך שבעה ימי עבודה ממועד גילוי
הפגם; ההודעה תכלול פירוט בדבר מהות הפגם;
)(3

אם הורה על כך הרשם ,יודיע על הפגם ,בתוך פרק הזמן עליו הורה,

ללקוחות על אודותם נמסר דוח אשראי עם הפגם האמור או ללקוחות
העלולים להיפגע מהפגם האמור ,אף אם לא נמסר אודותיהם דוח אשראי;
ההודעה תכלול פרטים אלה:
)(1

פירוט מהותו של הפגם;

)(2

זהות מי שקיבל דוחות אשראי עם הפגם האמור ומועד מסירתם

של הדוחות;
)(4

יפרסם בתוך  24שעות ממועד גילוי הפגם בעמוד הראשי של אתר

האינטרנט שלו הודעה בדבר הפגם ומהותו; ההודעה תפורסם למשך 60
ימים לפחות;
)(5

יפרסם בתוך  48שעות ממועד גילוי הפגם ,הודעה בדבר הפגם ומהותו

לפחות בשני עיתונים יומיים נפוצים.
)א(1

התגלו לבעל הרישיון פרטים נוספים על אודות הפגם ,שלא היו ידועים לו

במועד מסירת ההודעה לרשם כאמור בתקנת משנה )א() ,(1ידווח עליהם לרשם
מיד לאחר מועד גילויים וינמק מדוע התגלו באיחור; לפי הנחיות הרשם ,ידווח
בעל הרישיון על הפרטים הנוספים גם לגורמים נוספים אשר עשויים להיפגע
בעקבות גילויים של הפרטים הנוספים אודות הפגם.
)א(2

על אף האמור בתקנת משנה )א( ,רשאי הרשם להורות בהודעה מנומקת

בכתב לבעל רישיון להימנע מפרסום על אודות הפגם המהותי או לדחותו למועד
שיקבע הרשם ,בשל כך שהפרסום עלול להגדיל את הסיכון לאבטחת המידע.״;
)ב(
.32
.33

תקנה )80ב( לתקנות העיקריות  -תימחק.

בתקנה  87לתקנות העיקריות ,הסיפה המתחילה במילים ״לאחר מכן״  -תימחק.
אחרי תקנה  96לתקנות העיקריות ,במקום הכותרת יבוא:
״פרק י״א :הוראות כלליות״.
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תחילתן של תקנות אלה ,למעט תקנות  3עד  ,6ביום י״ג באב התשע״ב ) 1באוגוסט (2012
)להלן  -יום התחילה( .תחילתן של תקנות  3עד  6ביום כי בניסן התשע״ג ) 31במרס
.(2013

.35

הרשם או בעל רישיון שירות נתוני אשראי ,לפי העניין ,יפנה בכתב בתוך  30ימים

ה ו ר א ת מעבר

מיום התחילה לכל לקוח אשר מסר לו הודעת הסכמה לפי תקנה  27לתקנות העיקריות,
ויודיע לו על תיקון התקנות ומשמעותן לעניין הודעת ההסכמה שמסר; לקוח אשר לא
מסר הודעת הסכמה חדשה לרשם או לבעל הרישיון ,לפי העניין ,בתוך  30ימים ממסירת
הודעת הרשם או בעל הרישיון ,ייחשב כמי שהסיר את הסכמתו לאיסוף נתונים חיוביים
לפי תקנה  35לתקנות העיקריות.
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הוראת שעה

.36

בתקופה של שלוש שנים מיום התחילה ,יראו כאילו בתקנות העיקריות -
)(1

אחרי פרק זי בא:
"פרק ח' :תשלום לנותני אשראי
״תשלום ל נ ו ת נ י
א

ש

ר

א

י

.82

)א(

בעל רישיון שירות נתוני אשראי ישלם לנותני

אשראי ,הנמנים עם רשימת נותני אשראי החייבים
במסירת מידע לפי סעיף  24לחוק ,כמפורט ברשימה
שיפרסם הרשם ,בכל שנה החל בשנה השנייה לתחילת
פעולתו ,בעד מסירת המידע לבעל רישיון שירות נתוני
אשראי ,כמפורט בתקנות משנה )ב( עד )ט(.
)ב(

בעל רישיון שירות נתוני אשראי יעביר לרשם,

בכל שנה החל בתום השנה השנייה לתחילת פעולתו,
נתונים על הכנסתו מפעילותו כבעל שירות נתוני
אשראי באותה שנה.
)ג(

הרשם יחשב את ההכנסה הכוללת של בעלי רישיון

שירות נתוני האשראי מפעילותם כבעלי רישיון שירות
נתוני אשראי באותה שנה )להלן  -ההכנסה הכוללת(.
)ד(

הרשם לא יביא בחשבון בחישוב ההכנסה הכוללת

לפי תקנת משנה )ג( הכנסה כוללת העולה על 120
מיליון שקלים חדשים.
)ה(

ראה הרשם כי ההכנסה הכוללת עולה על 20

מיליון שקלים חדשים ,יעבירו בעלי שירות נתוני
האשראי לנותני האשראי המנויים ברשימה האמורה
בתקנת משנה )א( שיעור מתוך ההכנסה הכוללת
)להלן  -הסכום לחלוקה( ,כמפורט להלן:
)(1

בעד הכנסה כוללת שבין  20מיליון עד 40

מיליון שקלים חדשים ;1% -
)(2

בעד החלק מההכנסה הכוללת העולה על 40

מיליון עד  120מיליון שקלים חדשים .1.5% -
)ו(

הרשם יקבע את חלקו של כל בעל רישיון שירות

נתוני אשראי בסכום לחלוקה בהתאם לחלקו היחסי
בהכנסה הכוללת.
)ז(

הרשם יקבע את הסכום שעל כל בעל רישיון

שירות

נתוני אשראי לשלם לכל נותני

האשראי

המנויים ברשימה האמורה בתקנת משנה )א( ,לפי
הנוסחה המפורטת בתוספת השנייה.
)ח(

נותני האשראי ימסרו לרשם ,לצורך חישוב חלקו

היחסי של כל נותן אשראי בכלל חשבונות הלקוחות,
את המידע על מספר חשבונות הלקוחות שבניהולו של
אותו נותן אשראי או מספר כרטיסי החיוב שהנפיק ,לפי
העניין.
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)ט(

הסכום האמור בתקנת משנה )ז( ישולם עד 31

בדצמבר של השנה העוקבת לשנה שלגביה נקבע
הסכום האמור.
ד

ר

כ

י

א

י

מ

ו

ת

ה

מ

י

ד

ע

.83

המידע המועבר מבעלי רישיונות שירות נתוני האשראי
על הכנסותיהם ,ומנותני האשראי על מספר חשבונות
הלקוחות או כרטיסי החיוב ,לפי העניין ,יאושר בידי
רואה חשבון .״

לפני התוספת השלישית בא:

)(2

״תוספת שנייה
)תקנה )82ז((
חישוב הסכום שעל כל בעל רישיון לשלם לכל נותן אשראי ברשימה שפרסם הרשם:
Z * X * % + % * X/Y
בנוסחה זו -
״X״  -חלקו של בעל רישיון שירות נתוני אשראי בסכום לחלוקה;
״Y״  -מספר נותני האשראי שברשימה שפרסם הרשם;
״Z״  -חלקו היחסי של נותן אשראי בכלל חשבונות הלקוחות וכרטיסי החיוב שהונפקו ,לפי
העניין .״
? בכסלו התשע״ב )? בדצמבר (2011
ז א ב בי ב ג י ן

)חמ (3-3200

ממלא מקום שר המשפטים
צו שירות ביטחון )שירות מוכר לתכלית ביטחון( )הוראת שעה( ,ה ת ש ע ״ ב  -ו ו 2 0
בתוקף סמכותי לפי סעיף 26א)א() (1לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ״ו1986-

1

)להלן  -החוק( ,באישור הממשלה וועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
.1

שירות ביחידות צבאיות בתפקידי מינהלה ,בתפקידים ייעודיים ,בתפקידים מקצועיים,

שירות מוכר

הכוללים בין השאר :הפעלת מערכת קשר ומערכות טכנולוגיית מידע ,עיבוד מודיעין ,ל

ת כ

ל

י ת

ב י ט ח ו ן

הפעלת מחשב ,הנהלת חשבונות ,מחקר ופיתוח בידי עתודאים ופעילויות הנלוות
לתפקידים אלה ביחידה הצבאית ,כגון :שמירה  -במסגרות המפורטות להלן ,הוא
שירות מוכר כמשמעותו בסעיף 26א)א() (1לחוק:

.2

)(1

משרד הביטחון;

)(2

יחידות סמך של משרד הביטחון;

)(3

יחידות סמך של משרד ראש הממשלה.

תוקפו של צו זה לשישה חודשים מיום פרסומו.

תוקף

כ״ד בכסלו התשע״ב ) 20בדצמבר (2011
)חמ (3-2664

א ה ו ד ברק

שר הביטחון
ס״ח ה ת ש מ ״ ו  ,עמי  ;107ה ת ש נ ״ ה  ,עמי .440
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צו מס הכנסה )הגדלת שיעורי המקדמות( ,ה ת ש ע ״ ב  -ו ו 2 0
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  179ו־)180ב( לפקודת מס הכנסה )להלן  -הפקודה( ,אני
1

מצווה לאמור:
הגדלת ש י ע ו ר י

.1

מקדמות לשנת

שיעורי המקדמות החודשיות על פי סעיף )175א( לפקודה לשנת המס  2011יוגדלו

)א(

כך שלכל מקדמה ייווסף שיעור ממנה כמפורט להלן:

המס 2011

)ב(

)(1

אם השנה הקובעת היא עד שנת המס ;19% - 2006

)(2

אם השנה הקובעת היא שנת המס ;16% - 2007

)(3

אם השנה הקובעת היא שנת המס ;11% - 2008

)(4

אם השנה הקובעת היא שנת המס .7% - 2009

לענין סעיף )180ב() (1לפקודה יוגדל ב־ 4%סכום המס שנישום חייב לשלמו בשנת

המס  2011בשל דוח שהגיש לשנת המס  ,2010ובלבד שסכום המקדמות החודשיות לא
יפחת מהשיעור המוגדל שנקבע בסעיף קטן )א(.
תחולה

.2

תחולתו של צו זה לעניין מקדמות שחייבים לשלמן על חשבון המס לשנת המס .2011

לי בכסלו התשע״ב ) 26בדצמבר (2011
יובל

)חמ (3-350

שטייניץ

שר האוצר
דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120

הודעת הפטנטים )נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות( ,ה ת ש ע ״ ב  -ו ו 2 0
בתוקף סמכותי לפי תקנה 6א)ג( לתקנות הפטנטים )נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים
ואגרות( ,התשכ״ח) 1968-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
1

שינוי סכומים

.1

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת השנייה לתקנות החל ביום כ״ו בטבת התשע״ב
) 1בינואר  ,(2012כדלקמן:
״תוספת שנייה
)תקנה (6
בשקלים ח ד ש י ם

.1

עם הגשת בקשה לפטנט לפי סעיף )11א( לחוק ,בעד  50התביעות

1,075

הראשונות שבבקשה
1א.

אגרת הגשה בעד כל תביעה נוספת שבבקשה לפטנט החל מהתביעה

527

ה־51
.2

)א(

עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס לפי סעיפים )73א( 170 ,ו־171

239

לחוק או תקנות )146א( ו־)149א(
)ב(

עם הגשת מסמך מתוקן שבעקבותיו יידחה תאריך בקשת

239

הפטנט לפי סעיף  23לחוק
)ג(

עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או זכות לבקשה

239

לפטנט לפי סעיף  169לחוק ,לשינוי רישום כזה או לביטולו
1

490

ק״ת התשכ״ח ,עמי  ;1104ה ת ש נ ״ ו  ,עמי  ;951ה ת ש ע ״ א  ,עמי .1094
ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,7067גי בטבת ה ת ש ע ״ ב 29.12.2011 ,

בשקלים ח ד ש י ם

)ד(

עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר בפירוט לפי סעיף  69לחוק־

239

.3

עם הגשת בקשה לבחינה על אתר של בקשת פטנט ,לפי תקנה )35א(

719

.4

עם הגשת בקשה לפי סעיפים 48ד)ג( ו־ 164לחוק או בקשה לפי תקנות

64

)5א( או )87ג( להארכת כל מועד ,בעד כל חודש או חלק ממנו
.5

)א(

עם הגשת בקשה בקשר להליך על ריב ,לפי כל אחד מהסעיפים

719

)73 ,67 ,61 ,30 ,25ג()124 ,117 ,ב( 170 ,133 ,ו־ 171לחוק וכן תקנות
 100 ,81ו־195
)ב(

עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפני הרשם לפי סעיף  159או

719

השגה לפי סעיף  161לחוק או לפי תקנה  42או )46א(
)ג(

עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים  29או  65לחוק

719

)ד(

עם הגשת בקשה להחזרת תוקפו של פטנט לאחר פקיעתו לפי

719

סעיף  59לחוק
.6

אגרת חידוש לפי סעיף  56לחוק:
)א(

עם הגשת בקשת חידוש לפני תום שלושה חודשים מיום מתן

157

הפטנט ,עד תום שש שנים מתאריך הבקשה לפטנט
)ב(

עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השישית מתאריך

320

הבקשה לפטנט ,לתקופה נוספת של ארבע שנים
)ג(

עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה העשירית מתאריך

1,920

הבקשה לפטנט לתקופה נוספת של ארבע שנים
)ד(

עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה הארבע עשרה מתאריך

4,003

הבקשה לפטנט ,לתקופה נוספת של ארבע שנים
)ה(

עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השמונה עשרה

4,802

מתאריך הבקשה לפטנט ,לתקופה נוספת של שנתיים
)ו(

אגרת חידוש כוללת לתשלום לפני תום שלושה חודשים מיום

10,410

מתן הפטנט ,כדי שיהיה בתוקף לכל תקופתו
.7

אגרה לאומית לפי סעיף 48ד)א( לחוק

1,075

.8

אגרת מסירה לפי סעיף 48ב)א( לחוק

561

.9

עם הגשת בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 21א לחוק או לבטל ביטול

239

לפי סעיף 21ב לחוק
.10

עם הגשת בקשה להשהות את פרסום קיבול הבקשה ,לכל חודש או

44

חלק ממנו
.11

)א(

עם הגשת בקשה להיבחן בעל פה או בכתב לשם רישום כעורך

176

פטנטים לפי סעיף  143לחוק ,וכן עם הגשת הבקשה להירשם
כעורך פטנטים לפי סעיף  142לחוק
)ב(
.12

אגרה שנתית לעורך פטנטים לפי סעיף  145לחוק

בעד אישור או העתק או כל מסמך ,תעודה או נסח מתוך הפנקס לפי

176
44

סעיף )168ב( לחוק
ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,7067גי בטבת ה ת ש ע ״ ב 29.12.2011 ,
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בשקלים ח ד ש י ם

.13

)א(

בעד צילום פירוט ,שרטוט או כל מסמך ,לפי סעיף )168ב( לחוק"

3.20

לכל עמוד
)ב(

בעד צילום של מיקרופילם במכונת העתקה ,לפי סעיף )168ב(

6.40

לחוק ,לכל עמוד
)ג(

.14

נדרש הצילום בתוך שבוע -
)(1

לכל עמוד מחמשת העמודים הראשונים

)(2

לכל עמוד נוסף

32
6.40

אגרת פרסום

דמי הפרסום
שהודעה עליהם
מתפרסמת מזמן
לזמן ברשומות״

כ״ג בכסלו התשע״ב ) 19בדצמבר (2011
גיא רוטקופף

)חמ (3-884

המנהל הכללי של משרד המשפטים

הודעת החברות )אגרות( ,ה ת ש ע ״ ב  -ו ו 2 0
בתוקף סמכותי לפי תקנה )6ג( לתקנות החברות )אגרות( ,התשס״א) 2001-להלן -
1

התקנות( ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

.1

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום וי בטבת התשע״ב ) 1בינואר
 ,(2012כדלקמן:
״תוספת
בעד -

)(1

)(2

בשקלים ח ד ש י ם

רישום חברה

2,554

רישום חברה לתועלת הציבור

849

עיון -
בתיק החברה

47

בנסח חברה ,באינטרנט ,לכל חברה

10

בנסח חברה ,בלשכת רשם החברות ,והדפסה של עד 5

47

עמודי מחשב
2

הדפסת עמודים נוספים מנסח החברה ,בלשכת רשם
החברות ,לכל עמוד

בלשכת רשם

)(3

בדואר

החברות

קבלת תקליטור )ס (€צרוב של תיק חברה סרוק

63

68

לכל תקליטור )ס (€נוסף )אם נדרש יותר מאחד כדי

21

27

להכיל את כל תיקי החברה(
קבלת העתק של תעודת התאגדות מקורית או תעודת

11

התאגדות משוחזרת
1
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ק״ת התשס״א ,עמי  ;230ה ת ש ע ״ א  ,עמי .472
ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,7067גי בטבת ה ת ש ע ״ ב 29.12.2011 ,

בלשכת רשם
החברות

בדואר

)(4

4

אישור שמסמך המקור מצוי בתיק החברה ,לכל עמוד

)(5

צילום או הדפסה ,לכל עמוד

2

)(6

אישור לגבי העתק מסמך ,שהמסמך או העתק ממנו

4

מצוי בתיק החברה ,לכל עמוד
)(7

)נמחקה(

)(8

הגשת הצעת מיזוג ,לכל חברה מתמזגת

2,554
849

)8א( הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור ,לכל
חברה מתמזגת
)(9

1,454

אגרה שנתית

1,094״

) (10אגרה שנתית מופחתת
כ״ג בכסלו התשע״ב ) 19בדצמבר (2011

גיא רוטקופף

)חמ (3-1088

המנהל הכללי של משרד המשפטים

הודעת העמותות )אגרות( ,ה ת ש ע ״ ב 2 0 1 1 -
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ג( לתקנות העמותות )אגרות( ,התשנ״ח) 1998-להלן -
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
1

.1

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום וי בטבת התשע״ב ) 1בינואר

שינוי המדד

 ,(2012כמפורט להלן:
״תוספת
)תקנה (2
ה א ג ר ה בשקלים ח ד ש י ם

.1

בקשה לרישום
)א(

בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף  2לחוק,
לא כולל דמי פרסום ברשומות

)ב(

בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה,
לפי סעיף  60לחוק ,לא כולל דמי פרסום ברשומות

)ג(

849

בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף  2לחוק

849

או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה,
לפי סעיף  60לחוק ,כאשר מצורף לבקשה תצהיר
חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי
נתמלאו כל התנאים האלה:
)(1

התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של
 300,000שקלים חדשים;

)(2

העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות
משכורת ,דמי גביית תרומות או דמי ניהול,
פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע
הפעולות הנדרשות על פי הדין

424

ק״ת התשנ״ח ,עמי  ;974ה ת ש ע ״ א  ,עמי  124ועמי .473
ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,7067גי בטבת ה ת ש ע ״ ב 29.12.2011 ,
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ה א ג ר ה בשקלים ח ד ש י ם

.2

אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום -
)א(

אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס

,273ו

)ב(

אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף
אותה שנה

1,556

)ג(

אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה

)ד(

לפי שיעור האגרה
המשתלמת לאחר סוף
חודש מרס של שנת
התשלום בפועל

)ו(

עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על סך של
 300,000שקלים חדשים;

)(2

עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא
לרבות משכורת ,דמי גביית תרומות או דמי
ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך
ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי
השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה
על פי כל דין;

)(3

כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו
תצהיר לאימות עובדות אלה;

פטור

2א .הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד 2לחוק ,לכל עמותה
מתמזגת
.3

848

אגרות שונות בעד שירותי הרשם -
)א(

עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם
לסעיף )39ב( לחוק ,לגבי כל עמותה

)ב(

)נמחקה(

)ג(

הדפסה לכל עמוד

30

2
בלשכת

)גו(

קבלת תקליטור )ס (€צרוב של תיק חברה סרוק
לכל תקליטור )ס (€נוסף )אם נדרש יותר מאחד כדי
להכיל את כל תיק החברה(

)ד(

מתן אישור לקיומם של מסמכים ,שמקורם מצוי בתיק
העמותות ,לגבי כל עמוד

)ה(

)נמחקה(

)ו(

אישור לגבי העתק מסמך ,שהמסמך או העתק ממנו
מצוי בתיק העמותה ,לכל עמוד

בדואר

הרשם

42

48
27

21

4
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