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חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל 
)תיקוני חקיקה(, התשע"ז-2017*

פרק א': תיקוני חקיקה

תיקוןחוק
הבנקאות)רישוי(

-מס'23

בחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-11981)להלן-חוקהבנקאות)רישוי((-1ר

בסעיף10,אחריפסקה)11ד(יבוא: )1(

מכירהותפעולשלשירותימחשובהמשמשיםבעיקרםאתהבנק; ")11ה(

השכרתמקרקעיןהמשמשיםאתהבנקלצורכישירותימחשובותפעולם, )11ו(
לשוכרשיעשהשימושבמקרקעיןלמטרהזו;";

אחריסעיף11איבוא: )2(

"הגבלותעלבנק
בעלהיקףפעילות

רחב

בסעיףזה-11בר )א(

"בנקבעלהיקףפעילותרחב"-בנקששווינכסיועולהעל
20%משוויהנכסיםשלכללהבנקיםבישראל;לעניין
זה,"שווינכסים",שלבנק-שווינכסיושלהבנקכפי
שמופיעבמאזןהבנקבדוחהכספיהשנתיהאחרון
החשבונאות כללי פי על מאוחד בסיס על שנערך

המקובליםהחליםעליו;

"הנפקה",שלכרטיסחיוב-התקשרותבחוזהכרטיסחיוב
ולענייןהתקשרותבחוזהכרטיסאשראי עםלקוח,
עםלקוח,לרבותהתחייבותלמתןאשראיבאמצעות

הכרטיס

"חוזהכרטיסאשראי","חוזהכרטיסחיוב","כרטיסאשראי"
חיוב, כרטיסי בחוק כמשמעותם - חיוב" ו"כרטיס

התשמ"ו-21986;

"סולק","סליקה"ו"ספק"-כהגדרתםבסעיף36ט;

"תפעולהנפקה",שלכרטיסחיוב-כלהפעולותוהשירותים
הנלוויםלהנפקתכרטיסחיוב,לרבותהפקתהכרטיס
וקביעתהעמלות ולמעטההנפקהעצמה ותפעולו,
החיוב כרטיס בהפקת הכרוכות ללקוח והעלויות

והשימושבור

עלאףהאמורבסעיפים10ו–11,בנקבעלהיקףפעילות )ב(
רחבלאיעסוקבעיסוקיםהמפורטיםלהלןולאישלוטאו

יחזיקאמצעישליטהבתאגידהעוסקבעיסוקיםכאמור:

תפעולהנפקהשלכרטיסיחיוב; )1(

סליקהשלעסקאותבכרטיסיחיובר )2(

התקבלבכנסתביוםכ"הבטבתהתשע"ז)23בינואר2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1080,מיוםכ"זבתמוזהתשע"ו)2באוגוסט2016(,עמ'1514ר

ס"חהתשמ"א,עמ'232;התשע"ז,עמ'153ר 1

ס"חהתשמ"ו,עמ'187ר 2
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איןבהוראותסעיףקטן)ב(כדילגרועמהאפשרותשל )ג(
בנקבעלהיקףפעילותרחבלהתקשרעםאחרלצורךתפעול

הנפקהשלכרטיסיחיובאולהתקשרעםסולקכספקר

בתקופהשמתוםארבעשניםמיוםתחילתושלחוק )ד(
הבנקאות בשוק הריכוזיות ולצמצום התחרות להגברת
בישראל)תיקוניחקיקה(,התשע"ז-32017)בסעיףקטןזה-חוק
להגברתהתחרות(,ועדתוםשששניםמיוםהתחילההאמור,
רשאישרהאוצר,בהסכמתהנגידובאישורועדתהכספיםשל
הכנסת,בשיםלב,ביןהשאר,למצבהתחרותבשוקהאשראי,
לקבוע,לענייןההגדרה"בנקבעלהיקףפעילותרחב"שבסעיף
)א(,שיעורהנמוךמ–20%,ובלבדשלאיפחתמ–10%; קטן
נקבעותקנותכאמוריחולולענייןזההוראותפרקב'לחוק

להגברתהתחרות,בהתאמותשייקבעובאותןתקנותר

הקמתתשתית
מחשובוחובת

מכירהשלשירותי
מחשובותפעולם
והשכרתמקרקעין
המשמשיםלצורכי

שירותימחשוב
ותפעולם

בתוךתשעהחודשיםמיוםתחילתושלהחוקלהגברת11גר )א(
התחרותיבצעמשרדהאוצראחדמאלה,אלאאםכןהוקמו
תשתיותטכנולוגיותאחרותמספקותלאספקתשירותימחשוב

ותפעולםלגופיםפיננסיים:

יפרסם,בהתייעצותעםבנקישראל,מכרזלהקמת )1(
תשתיתטכנולוגיתלאספקתשירותימחשובותפעולם
לגופיםפיננסיים;תנאיהמכרזיבטיחוהיתכנותכלכלית
להקמתתשתיתכאמור,לרבותמימוןעלידיהמדינה,
אםשרהאוצריחליטשמימוןכאמורנידרש;שרהאוצר
רשאי,בתוךשלושהחודשיםמיוםהתחילהכאמור,

לקבועכיהמכרזיפורסםעלידיאחר;

יקבעכלליםלמתןמענקים,הלוואותאוערבויות )2(
שיאפשרואספקתשירותימחשובותפעולםלגופים

פיננסייםר

שרהאוצררשאילהאריךאתהמועדהאמורברישה )ב(
לסעיףקטן)א(בשלושהחודשיםר

נוכחשרהאוצר,בתום18חודשיםמיוםתחילתושל )ג(
החוקלהגברתהתחרות,כיטרםהתפתחהתחרותבתחום
התשתיתהטכנולוגיתלאספקתשירותימחשובותפעולם
מספקות טכנולוגיות חלופות אין וכי פיננסיים, לגופים
לאספקתשירותיםכאמור,והדברדרושלשםהגברתהתחרות
בשוקהבנקאות,רשאיהוא,בהתייעצותעםהנגידוהממונה
עלהגבליםעסקיים,לקבועכיבנקשאינובנקבעלהיקף
פעילותצרחייבלמכורולתפעלשירותימחשובהמשמשים
אותובעיקרם,אולהשכירמקרקעיןהמשמשיםאתהבנק
לצורכישירותימחשובותפעול,והכוללגופיםפיננסיים;השר
יקבעאתהתמורהואתתנאיההתקשרות,ובלבדשנוכחכי

התקיימוכלאלה:

איןבהוראותסעיףקטן)ב(כדילגרועמהאפשרותשל )ג(
בנקבעלהיקףפעילותרחבלהתקשרעםאחרלצורךתפעול

הנפקהשלכרטיסיחיובאולהתקשרעםסולקכספקר

בתקופהשמתוםארבעשניםמיוםתחילתושלחוק )ד(
הבנקאות בשוק הריכוזיות ולצמצום התחרות להגברת
בישראל)תיקוניחקיקה(,התשע"ז-32017)בסעיףקטןזה-חוק
להגברתהתחרות(,ועדתוםשששניםמיוםהתחילההאמור,
רשאישרהאוצר,בהסכמתהנגידובאישורועדתהכספיםשל
הכנסת,בשיםלב,ביןהשאר,למצבהתחרותבשוקהאשראי,
לקבוע,לענייןההגדרה"בנקבעלהיקףפעילותרחב"שבסעיף
)א(,שיעורהנמוךמ–20%,ובלבדשלאיפחתמ–10%; קטן
נקבעותקנותכאמוריחולולענייןזההוראותפרקב'לחוק

להגברתהתחרות,בהתאמותשייקבעובאותןתקנותר

הקמתתשתית
מחשובוחובת

מכירהשלשירותי
מחשובותפעולם
והשכרתמקרקעין
המשמשיםלצורכי

שירותימחשוב
ותפעולם

בתוךתשעהחודשיםמיוםתחילתושלהחוקלהגברת11גר )א(
התחרותיבצעמשרדהאוצראחדמאלה,אלאאםכןהוקמו
תשתיותטכנולוגיותאחרותמספקותלאספקתשירותימחשוב

ותפעולםלגופיםפיננסיים:

יפרסם,בהתייעצותעםבנקישראל,מכרזלהקמת )1(
תשתיתטכנולוגיתלאספקתשירותימחשובותפעולם
לגופיםפיננסיים;תנאיהמכרזיבטיחוהיתכנותכלכלית
להקמתתשתיתכאמור,לרבותמימוןעלידיהמדינה,
אםשרהאוצריחליטשמימוןכאמורנידרש;שרהאוצר
רשאי,בתוךשלושהחודשיםמיוםהתחילהכאמור,

לקבועכיהמכרזיפורסםעלידיאחר;

יקבעכלליםלמתןמענקים,הלוואותאוערבויות )2(
שיאפשרואספקתשירותימחשובותפעולםלגופים

פיננסייםר

שרהאוצררשאילהאריךאתהמועדהאמורברישה )ב(
לסעיףקטן)א(בשלושהחודשיםר

נוכחשרהאוצר,בתום18חודשיםמיוםתחילתושל )ג(
החוקלהגברתהתחרות,כיטרםהתפתחהתחרותבתחום
התשתיתהטכנולוגיתלאספקתשירותימחשובותפעולם
מספקות טכנולוגיות חלופות אין וכי פיננסיים, לגופים
לאספקתשירותיםכאמור,והדברדרושלשםהגברתהתחרות
בשוקהבנקאות,רשאיהוא,בהתייעצותעםהנגידוהממונה
עלהגבליםעסקיים,לקבועכיבנקשאינובנקבעלהיקף
פעילותצרחייבלמכורולתפעלשירותימחשובהמשמשים
אותובעיקרם,אולהשכירמקרקעיןהמשמשיםאתהבנק
לצורכישירותימחשובותפעול,והכוללגופיםפיננסיים;השר
יקבעאתהתמורהואתתנאיההתקשרות,ובלבדשנוכחכי

התקיימוכלאלה:
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גוףפיננסיפנהלבנקהמתפעלשירותימחשוב )1(
המשמשיםבעיקרםאתהבנקאולבנקהמחזיקמקרקעין
המשמשיםאתהבנקלצורכישירותימחשובותפעול,
בבקשהלרכושממנושירותיםאולשכורמקרקעין
כאמור,והצדדיםלאהגיעולהסכמהבדברהתמורה
ותנאיההתקשרותבתוךשישהחודשיםמיוםפניית

הגוףהפיננסי;

התמורהאותנאיההתקשרותשהציעהבנקלגוף )2(
הפיננסיאינםסביריםר

קבעשרהאוצרכאמורבסעיףקטן)ג(,לאיעכבבנקאת )ד(
המכירהוהתפעולשלשירותימחשובאוהשכרתמקרקעין
ובלבד המשמשיםאותולצורכישירותימחשובותפעול,

שהגוףהפיננסישילםאתהתמורהשקבעהשרר

ראההמפקחכיהטלתחובהכאמורבסעיףקטן)ג(עלולה )ה(
לערעראתיציבותוהטכנולוגיתשלבנקמסוים,רשאיהואלפטור

אתהבנקמהחובהכאמורבאותוסעיףקטן,כולהאוחלקהר

בסעיףזה- )ו(

"בנקבעלהיקףפעילותצר"-בנקששווינכסיוכפי
השנתי הכספי בדוח הבנק במאזן שמופיע
האחרוןשנערךעלבסיסמאוחדעלפיכללי
חשבונאותמקובליםהחליםעליו,אינועולה
ביוםתחילתושלהחוקלהגברתהתחרותעל
10%משוויהנכסיםשלכללהבנקיםבישראל;

"גוףפיננסי"-תאגידבנקאיאואגודתאשראיופיקדון
כהגדרתהבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים

)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-42016;

"חוקלהגברתהתחרות"-כהגדרתובסעיף11ב)ד(ר

איןבהוראותסעיףקטן)ג(כדילגרועמתחולתהוראות )ז(
חוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-51988,עלהסדרלאספקת
שירותימחשובותפעולםביןבנקשהוטלהעליוחובהלפי

סעיףקטן)ג(לביןגוףפיננסיר";

בסעיף23- )3(

האמורבויסומן")א("ובו,במקום"לתאגידיםבנקאייםאוללקוחותיהם" )א(
יבוא"לגופיםפיננסייםאוללקוחותיהםולבנקישראל;בסעיףזה,"גוףפיננסי"-

כהגדרתובחוקהבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-61981"ר

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

האמורבסעיףקטן)א(לאיחולעלחברתשירותיםמשותפתשהיא ")ב(
מפעילשלמערכתתשלומיםשהיאמערכתמבוקרת,והיאתהיהרשאית
לתתשירותיםלכלאדם;לענייןזה,""מפעיל"שלמערכתתשלומים"
ו"מערכתמבוקרת"-כהגדרתםבחוקמערכותתשלומים,התשס"ח-2008ר";

ס"חהתשע"ו,עמ'1098ר 4
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אחריסעיף36יביבוא: )4(

סולקיאפשרלסולקמתארחלבצעסליקהבאמצעותו;36יב1ר"סולקמתארח )א(
הנגיד,בהסכמתשרהאוצר,יקבעכלליםלהסדרתמעמדו
ופעולתושלסולקמתארח,ובכללזהאתתנאיהאירוחר

לאהגיעוסולקוסולקמתארחלהסכמהלגבימחיר )ב(
האירוח,ייתןלהםהנגידהוראותבענייןהמחירשישלם

הסולקהמתארחר

בסעיףזה- )ג(

"מערכתתשלומים"-כהגדרתהבחוקמערכותתשלומים,
התשס"ח-2008;

"סולקמתארח"-סולקשאינומחוברבאופןישירלמערכת
התשלומיםומבצעסליקהבאמצעותסולקאחר,שאינו

סולקמתארחר"

תיקוןחוקמערכות
תשלומים-מס'2

בחוקמערכותתשלומים,התשס"ח-72008)להלן-חוקמערכותתשלומים(-2ר

בסעיף1,במקוםההגדרה"מערכתתשלומים"יבוא: )1(

""מערכתתשלומים"-מערכתכללים,מכשיריםאונהליםלהעברהולביצוע
שלהוראותתשלוםביןמשתתפיה,הכוללתאתהמשתתפיםבהואת

מפעילה;";

בסעיף11)ב(,המילה"מיועדת"-תימחק; )2(

אחריסעיף15יבוא: )3(

"פרק ד'1: הוראות לעניין שליטה, החזקת אמצעי שליטה 
ומינוי דירקטורים במפעיל מערכת ממשק

בפרקזה-15ארהגדרות-פרקד'1 )א(

"רכישה", או "החזקה" בתאגיד, שליטה", "אמצעי
"שליטה","תאגידבנקאי"-כהגדרתםבחוק

הבנקאות)רישוי(;

)רישוי(, הבנקאות חוק - )רישוי(" הבנקאות "חוק
התשמ"א-81981;

"חוקהחברות"-חוקהחברות,התשנ"ט-91999;

"מנפיק"-כמשמעותובחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-
;101986

"מערכתממשק"-מערכתמבוקרתהמהווהממשק
ביןמנפיקלביןסולקלאישורעסקאותבכרטיסי
חיוב,שפעלהערביוםהתחילהשלחוקלהגברת
התחרותולצמצוםהריכוזיותבשוקהבנקאות

בישראל)תיקוניחקיקה(,התשע"ז-112017;

אחריסעיף36יביבוא: )4(

סולקיאפשרלסולקמתארחלבצעסליקהבאמצעותו;36יב1ר"סולקמתארח )א(
הנגיד,בהסכמתשרהאוצר,יקבעכלליםלהסדרתמעמדו
ופעולתושלסולקמתארח,ובכללזהאתתנאיהאירוחר

לאהגיעוסולקוסולקמתארחלהסכמהלגבימחיר )ב(
האירוח,ייתןלהםהנגידהוראותבענייןהמחירשישלם

הסולקהמתארחר

בסעיףזה- )ג(

"מערכתתשלומים"-כהגדרתהבחוקמערכותתשלומים,
התשס"ח-2008;

"סולקמתארח"-סולקשאינומחוברבאופןישירלמערכת
התשלומיםומבצעסליקהבאמצעותסולקאחר,שאינו

סולקמתארחר"

תיקוןחוקמערכותבחוקמערכותתשלומים,התשס"ח-72008)להלן-חוקמערכותתשלומים(-2ר
תשלומים-מס'2

בסעיף1,במקוםההגדרה"מערכתתשלומים"יבוא: )1(

""מערכתתשלומים"-מערכתכללים,מכשיריםאונהליםלהעברהולביצוע
שלהוראותתשלוםביןמשתתפיה,הכוללתאתהמשתתפיםבהואת

מפעילה;";

בסעיף11)ב(,המילה"מיועדת"-תימחק; )2(

אחריסעיף15יבוא: )3(

"פרק ד'1: הוראות לעניין שליטה, החזקת אמצעי שליטה 
ומינוי דירקטורים במפעיל מערכת ממשק

בפרקזה-15ארהגדרות-פרקד'1 )א(

"רכישה", או "החזקה" בתאגיד, שליטה", "אמצעי
"שליטה","תאגידבנקאי"-כהגדרתםבחוק

הבנקאות)רישוי(;

)רישוי(, הבנקאות חוק - )רישוי(" הבנקאות "חוק
התשמ"א-81981;

"חוקהחברות"-חוקהחברות,התשנ"ט-91999;

"מנפיק"-כמשמעותובחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-
;101986

"מערכתממשק"-מערכתמבוקרתהמהווהממשק
ביןמנפיקלביןסולקלאישורעסקאותבכרטיסי
חיוב,שפעלהערביוםהתחילהשלחוקלהגברת
התחרותולצמצוםהריכוזיותבשוקהבנקאות

בישראל)תיקוניחקיקה(,התשע"ז-112017;

ס"חהתשס"ח,עמ'184;התשע"זעמ'154ר 7

ס"חהתשמ"א,עמ'232ר 8

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ר 9

ס"חהתשמ"ו,עמ'187ר 10

ס"חהתשע"ז,עמ'ררר 11
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"מפעיל"-מפעילשלמערכתממשק;

"סולק"-כהגדרתובסעיף36טלחוקהבנקאות)רישוי(;

"פקודתהבנקאות"-פקודתהבנקאות,1941ר

לכלמונחאחרבפרקזהתהיההמשמעותהנודעתלו )ב(
בחוקהבנקאות)רישוי(,אלאאםכןנאמרבמפורשאחרתר

הוראותלעניין
החזקתאמצעי
שליטהבמפעיל

לאישלוטאדםבמפעילולאיחזיקיותרמ–10%מסוג15בר )א(
מסויםשלאמצעישליטהבור

הנגיד,בהסכמתשרהאוצראולפיהצעתשר)ב( )1(
האוצר,ובאישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאי
לקבוע,בצו,הוראותשונותמההוראותהאמורותבסעיף
קטן)א(,לגביכללהמחזיקיםאולגביסוגמסויםמהם,
ובלבדשלאיקבעשיעורנמוךמהשיעורהקבועבאותו
סעיףקטן;בקביעתהוראותכאמור,יובאובחשבון,בין
היתר,יציבותה,יעילותהוניהולההתקיןשלמערכת
הממשקוכןקידוםהתחרותבשוקמערכותהתשלומיםר

החזיקומשתתפיםבמפעילמעל75%מאמצעי )2(
באופן )1( פסקה לפי הוראות ייקבעו בו, השליטה
שיבטיח,ככלשניתן,כיכלעודמחזיקיםהמשתתפים
סוג כל יחזיק לא האמור, בשיעור שליטה אמצעי

משתתפיםמעל50%מאמצעיהשליטהבמפעילר

נקבעצולפיפסקה)1(,יחולולענייןזההוראות )3(
סעיף13לחוקלהגברתהתחרותולצמצוםהריכוזיות
בשוקהבנקאותבישראל)תיקוניחקיקה(,התשע"ז-2017,

בהתאמותשייקבעובצור

החזיקאדםאמצעישליטהבמפעילבניגודלהוראותסעיפים )ג(
קטנים)א(ו–)ב(,רשאיביתהמשפטהמחוזי,לבקשתהנגיד,משתתף
במערכתהממשקאומחזיקבמפעיל,למנותכונסנכסיםלמכירת

אמצעיהשליטהשהחזיקבניגודלהוראותכאמורר"

תיקוןחוק
הבנקאות)שירות
ללקוח(-מס'22

)שירות3ר )להלן-חוקהבנקאות )שירותללקוח(,התשמ"א-121981 בחוקהבנקאות
ללקוח((-

בסעיף1,לפניההגדרה"תאגידבנקאי"יבוא: )1(

""גוףפיננסי"-כלאחדמאלה:

תאגידבנקאי; )1(

החברהכהגדרתהבחוקהדואר,התשמ"ו-131986)בפסקהזו-חוק )2(
הדואר(,בנותנהאתהשירותיםהכספייםכהגדרתםבאותוחוקמטעם
ומהיוםהקובע לחוקהאמור, 88יא החברההבתכמשמעותהבסעיף
כמשמעותולפיסעיפים56ו–57)ג(לחוקהדואר)תיקוןמס'11(,התשע"ב-

142012-החברההבתכהגדרתהבחוקהדואר;

ס"חהתשמ"א,עמ'258;התשע"ו,עמ'1130ר 12

ס"חהתשמ"ו,עמ'79ר 13

ס"חהתשע"ב,עמ'566ר 14



369 ספרהחוקים2601,ד'בשבטהתשע"ז,2017ר1ר31

גוףמוסדיכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(, )3(
התשמ"א-151981;

חברבורסהכמשמעותובחוקניירותערך,התשכ"ח-161968; )4(

)שירותים פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק לפי רישיון בעל )5(
פיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-172016;

מפעילמערכתמקוונתהמיועדתלמתןהלוואותולקבלתןאולביצוע )6(
תשלומיםלאחר,אםמפעילהמערכתאינונותןההלוואהאומקבלה;

גוףשאינומנויבהגדרהזווהואמנפיק; )7(

מנהלתיקיהשקעותכהגדרתובחוקהסדרתהעיסוקבייעוץהשקעות, )8(
בשיווקהשקעותובניהולתיקיהשקעות,התשנ"ה-181995;

מנהלקרןכמשמעותובסעיף4לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות, )9(
התשנ"ד-191994;

גוףאחרהמספקשירותיםפיננסיים,שקבעשרהאוצר,בהסכמת )10(
הנגיד,בצו,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת;

"הוראותניהולבנקאיתקין"-הוראותהמפקחלפיסעיף5)ג1(לפקודתהבנקאות,
;1941

11בלחוק "הנפקה"ו"תפעולהנפקה",שלכרטיסחיוב-כהגדרתםבסעיף
הבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1981;

"חוקכרטיסיחיוב"-חוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-1986;

"כרטיסחיוב"ו"מנפיק"-כמשמעותםבחוקכרטיסיחיובר";

בסעיף5ב)ב(,המילים"לפיפקודתהבנקאות,1941"-יימחקו; )2(

אחריסעיף7איבוא: )3(

"איסורלסירוב
בלתיסביר

להתקשרותסולק
עםמאגדאו

למניעתהתקשרות
ביןמאגדלספק

בסעיףזה-7בר )א(

"מאגד"-תאגידהמרכזחיוביםוזיכוייםשלספקים
ובלבד חיוב, כרטיסי באמצעות המבוצעים
שהתאגידהואבעלרישיוןלפיחוקהפיקוחעל
שירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,
התשע"ו-202016,שחליםלגביפעילותוכמאגד
חוק של התחילה יום לאחר שתחילתו צו,
ולצמצוםהריכוזיותבשוק להגברתהתחרות
הבנקאותבישראל)תיקוניחקיקה(,התשע"ז-
212017,לפיחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-2000

ולפיחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-222016;

"ספק"-כמשמעותובחוקכרטיסיחיובר

גוףמוסדיכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(, )3(
התשמ"א-151981;

חברבורסהכמשמעותובחוקניירותערך,התשכ"ח-161968; )4(

)שירותים פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק לפי רישיון בעל )5(
פיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-172016;

מפעילמערכתמקוונתהמיועדתלמתןהלוואותולקבלתןאולביצוע )6(
תשלומיםלאחר,אםמפעילהמערכתאינונותןההלוואהאומקבלה;

גוףשאינומנויבהגדרהזווהואמנפיק; )7(

מנהלתיקיהשקעותכהגדרתובחוקהסדרתהעיסוקבייעוץהשקעות, )8(
בשיווקהשקעותובניהולתיקיהשקעות,התשנ"ה-181995;

מנהלקרןכמשמעותובסעיף4לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות, )9(
התשנ"ד-191994;

גוףאחרהמספקשירותיםפיננסיים,שקבעשרהאוצר,בהסכמת )10(
הנגיד,בצו,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת;

"הוראותניהולבנקאיתקין"-הוראותהמפקחלפיסעיף5)ג1(לפקודתהבנקאות,
;1941

11בלחוק "הנפקה"ו"תפעולהנפקה",שלכרטיסחיוב-כהגדרתםבסעיף
הבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1981;

"חוקכרטיסיחיוב"-חוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-1986;

"כרטיסחיוב"ו"מנפיק"-כמשמעותםבחוקכרטיסיחיובר";

בסעיף5ב)ב(,המילים"לפיפקודתהבנקאות,1941"-יימחקו; )2(

אחריסעיף7איבוא: )3(

"איסורלסירוב
בלתיסביר

להתקשרותסולק
עםמאגדאו

למניעתהתקשרות
ביןמאגדלספק

בסעיףזה-7בר )א(

"מאגד"-תאגידהמרכזחיוביםוזיכוייםשלספקים
ובלבד חיוב, כרטיסי באמצעות המבוצעים
שהתאגידהואבעלרישיוןלפיחוקהפיקוחעל
שירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,
התשע"ו-202016,שחליםלגביפעילותוכמאגד
חוק של התחילה יום לאחר שתחילתו צו,
ולצמצוםהריכוזיותבשוק להגברתהתחרות
הבנקאותבישראל)תיקוניחקיקה(,התשע"ז-
212017,לפיחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-2000

ולפיחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-222016;



"ספק"-כמשמעותובחוקכרטיסיחיובר

ס"חהתשמ"א,עמ'208ר 15

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ר 16

ס"חהתשע"ו,עמ'1098ר 17

ס"חהתשנ"ה,עמ'416ר 18

ס"חהתשנ"ד,עמ'308ר 19

ס"חהתשע"ו,עמ'1098ר 20

ס"חהתשע"ז,עמ'364ר 21

ס"חהתשע"ו,עמ'898ר 22
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לאיסרבסולקלהתקשרעםמאגדולאימנעהתקשרות )ב(
ביןמאגדלביןספק,מטעמיםבלתיסביריםר

כסירוב מאלה אחד כל השאר, בין יראו, זה לעניין )ג(
מטעמיםבלתיסבירים:

סירובסולקלהתקשרעםמאגד,שאינומנומק )1(
בכתב,בתוך20ימיעסקיםמיוםשפנהאליוהמאגד;

האוצר, שר שקבע אחרות בנסיבות סירוב )2(
בהתייעצותעםהנגידר

סולקלאיגבהמספקשהתקשרעםמאגדתמורהנוספת )ד(
עלהתמורהשגובההמאגדמהספקבעדהשירותשהמאגד

נותןלור

שרהאוצררשאילקבועאתהתמורהשישלםמאגד )ה(
לסולקואתתנאיההתקשרותביניהם,בהתקייםכלאלה:

המאגדפנהלסולקובתוךשישהחודשיםממועד )1(
הפנייהלאהושגהביניהםהסכמהבדברהתמורהאו

תנאיההתקשרות;

שרהאוצרנוכחכיהסולקדרשתמורהאותנאי )2(
התקשרותבלתיסביריםר

איסורשינוי
לרעהשלתנאי

התקשרות

תאגידבנקאילאישנהלרעהאתתנאיהסכםההתקשרות7גר
עםלקוחרקבשלכךשהלקוחהתקשראומעונייןלהתקשר

בהסכםלקבלתשירותיםמגוףפיננסיאחרר

איסורמניעת
תחרותוגישה

למידע

תאגידבנקאילאימנע,במעשהאובמחדל,מגוףפיננסי7דר )א(
העוסקבתפעולהנפקהשלכרטיסיחיובשמנפיקהתאגיד
הבנקאי)בסעיףזה-גוףמתפעל(לתתשירותיםפיננסיים,
לרבותמתןאשראי,ללקוחותהתאגידהבנקאי,ולאיגבילגוף

מתפעלבמתןשירותיםכאמורר

תאגידבנקאילאימנע,במעשהאובמחדל,מגוףמתפעל )ב(
הגוף לידי במידעשהגיע להלן, כמפורט לעשותשימוש

המתפעלאגבביצועהנפקהאותפעולההנפקה:

מתןשירותיםכמנפיק; )1(

מתןאשראי; )2(

פעילותהנלוויתלמתןשירותיםכמנפיקאולמתן )3(
אשראיר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותחוקהגנת )ג(
הפרטיות,התשמ"א-231981,ובכללזהלענייןקבלתהסכמת

הלקוחלהעברתהמידעולשימושבור

הוראותסעיףקטן)ב(לאיחולולענייןגוףמתפעלשאינו )ד(
מפוקחעלפידין,לענייןפעילותוהפיננסיתכמנפיקאוכנותן

אשראיר

ס"חהתשמ"א,עמ'128ר 23
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העברתמידע
בדבריתרתהלקוח
בחשבוןעוברושב

היתרה7הר בדבר מידע כי בנקאי מתאגיד לקוח ביקש )א(
בחשבוןהעוברושבשלובתאגידהבנקאייימסרלגוףפיננסי
לשםמתןאשראי,מדייוםאומדיתקופהארוכהיותרלפי
בקשתהלקוח,ימסורהתאגידהבנקאיאתהמידעלאותוגוף

בהתאםלבקשהר

העברת מועדי לעניין הוראות לתת רשאי המפקח )ב(
המידעלפיסעיףזהואופןהעברתווכןהוראותלענייןאופן
קבלתבקשתושללקוחלפיסעיףזה,בהוראותניהולבנקאי

תקיןר

הוראותסעיףזהלאיחולולענייןגוףפיננסישאינו )ג(
מפוקחעלפידין,לענייןפעילותוהפיננסיתכמנפיקאוכנותן

אשראיר

הפצתכרטיסי
אשראישל

מנפיקיםהקשורים
עםתאגידבנקאי

בהסכםהפצה

עמו7ור להתקשר בבקשה בנקאי לתאגיד לקוח פנה )א(
בחוזהכרטיסאשראי,אופנהתאגידבנקאיללקוחבהצעה
להתקשרותכאמור,יפיץהתאגידהבנקאיאתכרטיסיהאשראי

שלמנפיקיםהקשוריםעמובהסכםהפצה;לענייןזה-

"הפצה",שלכרטיסיאשראי-ביצועכלהפעולותכמפורט
להלן:

הצגהלפניהלקוחשלפרטיםלענייןהמנפיקים )1(
הקשוריםבהסכםהפצהולענייןכרטיסיהאשראישהם

מנפיקים;

הקשור מסוים למנפיק הלקוח פרטי מסירת )2(
בהסכםהפצה,לפיבקשתהלקוח;

לו כרטיסאשראישהנפיק ללקוחשל מסירה )3(
מנפיקהקשורבהסכםהפצה,בסניפיהתאגידהבנקאי,

לבקשתהלקוח;

"הסכםהפצה"-הסכםביןתאגידבנקאילביןמנפיקאחר
להפצתכרטיסהאשראישהנפיקהמנפיקהאחר;

"כרטיסאשראי","חוזהכרטיסאשראי"-כמשמעותםבחוק
כרטיסיחיוב;

"מנפיקהקשורבהסכםהפצה"-גוףפיננסישהואמנפיק,
למעטגוףהמנויבפסקאות)4(,)6(,)7(ו–)10(להגדרה
"גוףפיננסי"שבסעיף1,שאינומפוקחעלפידיןלעניין
פעילותוהפיננסיתכמנפיק,שהתקשרעםהתאגיד

הבנקאיבהסכםהפצהר

הוראות תקין, בנקאי ניהול בהוראות ייתן המפקח )ב(
לענייןתנאיהסכםההפצהביןתאגידבנקאילביןמנפיק
קשורבהסכםהפצה,לענייןאופןההפצהולענייןהפרטים

שהתאגידהבנקאייחויבלהציגללקוח,לפיסעיףזהר

העברתמידע
בדבריתרתהלקוח
בחשבוןעוברושב

היתרה7הר בדבר מידע כי בנקאי מתאגיד לקוח ביקש )א(
בחשבוןהעוברושבשלובתאגידהבנקאייימסרלגוףפיננסי
לשםמתןאשראי,מדייוםאומדיתקופהארוכהיותרלפי
בקשתהלקוח,ימסורהתאגידהבנקאיאתהמידעלאותוגוף

בהתאםלבקשהר

העברת מועדי לעניין הוראות לתת רשאי המפקח )ב(
המידעלפיסעיףזהואופןהעברתווכןהוראותלענייןאופן
קבלתבקשתושללקוחלפיסעיףזה,בהוראותניהולבנקאי

תקיןר

הוראותסעיףזהלאיחולולענייןגוףפיננסישאינו )ג(
מפוקחעלפידין,לענייןפעילותוהפיננסיתכמנפיקאוכנותן

אשראיר

הפצתכרטיסי
אשראישל

מנפיקיםהקשורים
עםתאגידבנקאי

בהסכםהפצה

עמו7ור להתקשר בבקשה בנקאי לתאגיד לקוח פנה )א(
בחוזהכרטיסאשראי,אופנהתאגידבנקאיללקוחבהצעה
להתקשרותכאמור,יפיץהתאגידהבנקאיאתכרטיסיהאשראי

שלמנפיקיםהקשוריםעמובהסכםהפצה;לענייןזה-

"הפצה",שלכרטיסיאשראי-ביצועכלהפעולותכמפורט
להלן:

הצגהלפניהלקוחשלפרטיםלענייןהמנפיקים )1(
הקשוריםבהסכםהפצהולענייןכרטיסיהאשראישהם

מנפיקים;

הקשור מסוים למנפיק הלקוח פרטי מסירת )2(
בהסכםהפצה,לפיבקשתהלקוח;

לו כרטיסאשראישהנפיק ללקוחשל מסירה )3(
מנפיקהקשורבהסכםהפצה,בסניפיהתאגידהבנקאי,

לבקשתהלקוח;

"הסכםהפצה"-הסכםביןתאגידבנקאילביןמנפיקאחר
להפצתכרטיסהאשראישהנפיקהמנפיקהאחר;

"כרטיסאשראי","חוזהכרטיסאשראי"-כמשמעותםבחוק
כרטיסיחיוב;

"מנפיקהקשורבהסכםהפצה"-גוףפיננסישהואמנפיק,
למעטגוףהמנויבפסקאות)4(,)6(,)7(ו–)10(להגדרה
"גוףפיננסי"שבסעיף1,שאינומפוקחעלפידיןלעניין
פעילותוהפיננסיתכמנפיק,שהתקשרעםהתאגיד

הבנקאיבהסכםהפצהר

הוראות תקין, בנקאי ניהול בהוראות ייתן המפקח )ב(
לענייןתנאיהסכםההפצהביןתאגידבנקאילביןמנפיק
קשורבהסכםהפצה,לענייןאופןההפצהולענייןהפרטים

שהתאגידהבנקאייחויבלהציגללקוח,לפיסעיףזהר
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לאיסרבתאגידבנקאיסירובבלתיסבירלהתקשרעם )ג(
מנפיקבהסכםהפצהכאמורבסעיףזה;לענייןזה,התניית
תנאיםבלתיסביריםדינהכדיןסירובבלתיסביר;המפקח
רשאילקבועבהוראותניהולבנקאיתקיןתנאיםשיראואותם

כבלתיסביריםלענייןסעיףקטןזהר

הצגתמידעעל
עסקאותשביצע
לקוחבאמצעות

כרטיסחיוב

תאגידבנקאייציגללקוח,לפיבקשתו,מידעעלעסקאות7זר )א(
שנעשובאמצעותכרטיסיהחיובשלהלקוחשהועברלועל
ידימנפיקכרטיסהחיובושהתשלוםבעדןנעשהבדרךשל
חיובחשבוןהעוברושבשלהלקוחבתאגידהבנקאי;היה
התאגידהבנקאימנפיק,תהיההצגתהמידעלפיסעיףקטן
זהעלעסקאותשנעשובאמצעותכרטיסיחיובשהנפיקמנפיק
אחר,זההלהצגתהמידעעלעסקאותשנעשובאמצעות

כרטיסיחיובשהנפיקהתאגידהבנקאיר

המפקחייתןבהוראותניהולבנקאיתקיןהוראותלעניין )ב(
)א(, אופןהצגתהמידעבידיתאגידבנקאילפיסעיףקטן

מועדיהצגתהמידעופרטיהמידער

שרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםהנגיד, )ג(
יקבעבתקנותהוראותלענייןהעברתמידעכאמורבסעיףקטן)א(
ממנפיקלתאגידבנקאילצורךהצגתוכאמורבאותוסעיףקטן,

לרבותפרטיהמידע,מועדיהעברתוואופןההעברהר

תאגידבנקאילאיעשהכלשימושבמידעשהגיעלידיו )ד(
לפיסעיףקטן)א(,אלאלצורךהצגתוכאמורבאותוסעיףקטןר

איסורלסירובבלתי
סבירלשעבודנוסף

ולמימושו

תאגידבנקאילאיסרבסירובבלתיסבירלבקשתלווה7חר )א(
למתןהסכמתולשעבודנוסףשלנכס,נחותבדרגתו,לטובת

נושהאחרר

שיעבדהלווהנכסבשעבודנוסףלטובתנושהאחר, )ב(
רשאיהנושההאחרלממשאתהשעבודרקבהסכמתהתאגיד
הבנקאי;התאגידהבנקאילאיסרבלתתאתהסכמתואלא

מטעמיםסביריםר";

בסעיף10)1(,במקום"7א"יבוא"7אעד7ד,7וו–7ח"; )4(

בסעיף11א)ב(,אחריפסקה)4(יבוא: )5(

לאמסרמידעלגוףפיננסילפיבקשתלקוח,בניגודלהוראתסעיף7ה)א(; )5("

לאהפיץכרטיסיאשראישלמנפיקיםהקשוריםעמובהסכםהפצה,בניגוד )6(
להוראותסעיף7ו;

לאהציגללקוחמידעעלעסקאות,בניגודלהוראתסעיף7ז)א(; )7(

עשהשימושבמידעשהגיעלידיושלאלצורךהצגתו,בניגודלהוראותסעיף )8(
7ז)ד(ר";

בסעיף16יא,אחריפסקה)2(יבוא: )6(

שיעוריריביותהמשולמותבפועלעלידיכלאחדמהתאגידיםהבנקאיים )3("
ללקוחות,בעדפיקדונותשקליים,בדרךשתאפשראתהשוואתהריביות;
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שיעוריריביותהנגבותבפועלעלידיכלאחדמהתאגידיםהבנקאיים )4(
מלקוחותבעדמתןאשראי,בדרךשתאפשראתהשוואתהריביותר";

בסעיף17א,המילים"שנתןהמפקחלפיסעיף5)ג1(לפקודתהבנקאות,1941"- )7(
יימחקור

תיקוןחוקאיסור
הלבנתהון-מס'19

בחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-242000,בסעיף7)ב(,אחרי"לפיהעניין"יבוא"ורשאי4ר
השרלקבועחובותשונותכאמורלנותנישירותיםפיננסייםשוניםהנכלליםבאותו

הגוף"ר

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)שירותים
פיננסייםמוסדרים(

-מס'2

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-5-252016ר

בסעיף15)א()2(,אחרי"ולתוספת"יבוא"הראשונה"; )1(

בסעיף16)א()2(,אחרי"ולתוספת"יבוא"הראשונה"; )2(

בסעיף22)ב(,אחרי"והתוספת"יבוא"הראשונה"; )3(

בסעיף25ה)א()2(,אחרי"ולתוספת"יבוא"הראשונה"; )4(

בסעיף25ו)א()1(,אחרי"ולתוספת"יבוא"הראשונה"; )5(

בסעיף25יג)א()2(,אחרי"ולתוספת"יבוא"הראשונה"; )6(

בסעיף37- )7(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בתוספת"יבוא"הראשונה"; )א(

סעיףקטן)ב(-בטל; )ב(

אחריסעיף70יבוא: )8(

"פרק י"א1: שירות להשוואת עלויות פיננסיות

בפרקזה-70ארהגדרות

"גוףפיננסי"-כלאחדמאלה:

תאגידבנקאי; )1(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )2(

גוףאחרשעיסוקובתחוםהפיננסי,שקבעהשר, )3(
בהסכמתשרהמשפטים;

"ייפויכוח"-ייפויכוחמאתלקוחלצפותבמידעפיננסי
מקווןהנוגעאליו,באופןמקוון,בהתאםלהוראותסעיף
70ב,לשםמתןשירותלהשוואתעלויותלאותולקוח;

"נותןשירותלהשוואתעלויות"-מישרשוםבמרשםהמתנהל
לפיסעיף70ז;

"שירותלהשוואתעלויות"-כלאחדמהשירותיםהמנויים
בסעיף70ד)א(ר

צפייהבמידע
פיננסישבידיגוף

פיננסי,באופן
מקוון

גוףפיננסייאפשרללקוחאולנותןשירותלהשוואת70בר )א(
עלויותשקיבלייפויכוחמאתהלקוח,לבקשתהלקוחאונותן
השירות,לפיהעניין,לצפותבאופןמקווןבמידעפיננסיהנוגע

ללקוחוהנמצאבידיהגוףהפיננסיר

שיעוריריביותהנגבותבפועלעלידיכלאחדמהתאגידיםהבנקאיים )4(
מלקוחותבעדמתןאשראי,בדרךשתאפשראתהשוואתהריביותר";

בסעיף17א,המילים"שנתןהמפקחלפיסעיף5)ג1(לפקודתהבנקאות,1941"- )7(
יימחקור

בחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-242000,בסעיף7)ב(,אחרי"לפיהעניין"יבוא"ורשאי4ר
השרלקבועחובותשונותכאמורלנותנישירותיםפיננסייםשוניםהנכלליםבאותו

הגוף"ר

תיקוןחוקאיסור
הלבנתהון-מס'

19

תיקוןחוקהפיקוחבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-5-252016ר
עלשירותים

פיננסיים)שירותים
פיננסייםמוסדרים(

-מס'2

בסעיף15)א()2(,אחרי"ולתוספת"יבוא"הראשונה"; )1(

בסעיף16)א()2(,אחרי"ולתוספת"יבוא"הראשונה"; )2(

בסעיף22)ב(,אחרי"והתוספת"יבוא"הראשונה"; )3(

בסעיף25ה)א()2(,אחרי"ולתוספת"יבוא"הראשונה"; )4(

בסעיף25ו)א()1(,אחרי"ולתוספת"יבוא"הראשונה"; )5(

בסעיף25יג)א()2(,אחרי"ולתוספת"יבוא"הראשונה"; )6(

בסעיף37- )7(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בתוספת"יבוא"הראשונה"; )א(

סעיףקטן)ב(-בטל; )ב(

אחריסעיף70יבוא: )8(

"פרק י"א1: שירות להשוואת עלויות פיננסיות

בפרקזה-70ארהגדרות

"גוףפיננסי"-כלאחדמאלה:

תאגידבנקאי; )1(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )2(

גוףאחרשעיסוקובתחוםהפיננסי,שקבעהשר, )3(
בהסכמתשרהמשפטים;

"ייפויכוח"-ייפויכוחמאתלקוחלצפותבמידעפיננסי
מקווןהנוגעאליו,באופןמקוון,בהתאםלהוראותסעיף
70ב,לשםמתןשירותלהשוואתעלויותלאותולקוח;

"נותןשירותלהשוואתעלויות"-מישרשוםבמרשםהמתנהל
לפיסעיף70ז;

"שירותלהשוואתעלויות"-כלאחדמהשירותיםהמנויים
בסעיף70ד)א(ר

צפייהבמידע
פיננסישבידיגוף

פיננסי,באופן
מקוון

גוףפיננסייאפשרללקוחאולנותןשירותלהשוואת70בר )א(
עלויותשקיבלייפויכוחמאתהלקוח,לבקשתהלקוחאונותן
השירות,לפיהעניין,לצפותבאופןמקווןבמידעפיננסיהנוגע

ללקוחוהנמצאבידיהגוףהפיננסיר

ס"חהתש"ס,עמ'293;התשע"ו,עמ'1263ר 24

ס"חהתשע"ו,עמ'1098;התשע"ז,עמ'128ר 25



ספרהחוקים2601,ד'בשבטהתשע"ז,2017ר1ר31 374

תיעשה )א(, קטן סעיף לפי פיננסי במידע הצפייה )ב(
באמצעותמנגנוןטכנולוגימאובטחוכןבאמצעותשימוש
בסיסמהייעודיתשתונפקללקוחלפיבקשתו,והכולבאופן
המאפשרצפייהבמידעבלבדבלאאפשרותלביצועפעולות
בחשבון;איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמהאפשרותשל
גוףפיננסילהנפיקללקוחסיסמהייעודיתנוספתשתאפשר

לולבצעפעולותבחשבונור

בקשהלצפייהבמידעלפיסעיףזהיכולשתוגשלגוף )ג(
הפיננסיבאופןמקוון,ובלבדשיובטחזיהויושלהלקוח,או
שלנותןהשירותאםהוגשההבקשהעלידו;הנפקתסיסמה
)ב(תיעשהבאופןמקווןאו ייעודיתללקוחלפיסעיףקטן

באופןאחר,לפיבקשתהלקוחר

הגבלתהשימוש
דרךעיסוקבמידע

פיננסימקוון

אדםשאינוהלקוח,לאיעשה,דרךעיסוק,כלשימושבמידע70גר
פיננסיהנוגעללקוחשהגיעלידיובאופןמקווןלפיהוראות
סעיף70ב)להלן-מידעפיננסימקוון(,אלאאםכןהואנותן

שירותלהשוואתעלויותר

שימושיםמותרים
במידעפיננסי

מקוון

נותןשירותלהשוואתעלויותרשאילעשותשימוש70דר )א(
במידעפיננסימקווןהנוגעללקוחרקלשםמתןהשירותים

המפורטיםלהלן,בעבוראותולקוח:

להלן, כמפורט פיננסיות עלויות של השוואה )1(
לגופיםהעוסקיםבתחוםהפיננסי פנייה זה ובכלל
והמפוקחיםלפידיןלשםקבלתהצעותלענייןעלויות

כאמור:

השוואתריביותעלמסגרתאשראיבחשבון )א(
עוברושב;

השוואתריביותזכותעלפיקדונותותכניות )ב(
חיסכון;

השוואתעמלותשאינןריבית; )ג(

ריכוזמידעפיננסיהנוגעללקוח; )2(

ייעוץבדברהתנהלותפיננסית,ובלבדשייעוץ )3(
כאמור-

אינומתבססעלהשוואתעלויותפיננסיות, )א(
למעטעלויותכאמורבפסקה)1(;

אינוכוללתיווךלענייןעסקאותפיננסיות, )ב(
למעטפנייהלשםקבלתהצעותלענייןעלויות

כאמורבפסקה)1(;

שר בהסכמת השר, שקבע נוסף שירות כל )4(
המשפטיםונגידבנקישראל,בהתייעצותעםהממונה
של הכלכלה ועדת ובאישור עסקיים הגבלים על

הכנסתר
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)א(,נותןשירותלהשוואת עלאףהאמורבסעיףקטן )ב(
עלויותלאיעשהשימושבמידעפיננסימקווןלשםמתן

שירותכמפורטלהלן:

שירותהמוסדרבחוקנתוניאשראי,התשע"ו- )1(
262016,שעניינומתןאשראיאותיווךבעסקתאשראי,

למעטשירותכאמורבסעיףקטן)א()1()א(;

שירותהמוסדרבחוקהסדרתהעיסוקבייעוץ )2(
השקעות,בשיווקהשקעותובניהולתיקיהשקעות,

התשנ"ה-1995ר

תקנותלעניין
צפייהושימוש
במידעפיננסי

מקוון

נגידבנק70הר השר,בהסכמתשרהמשפטים,בהתייעצותעם
ישראלוהממונהעלהגבליםעסקייםובאישורועדתהכלכלה

שלהכנסתיקבעהוראותבענייניםאלה:

הוראותלענייןצפייהבמידעפיננסימקווןלפיסעיף )1(
70ב,ובכללזה-

סוגהמידעהפיננסיהניתןלצפייהבידילקוחאו )א(
בידינותןשירותלהשוואתעלויות;

אופןהגשתהבקשהלצפייהבמידע,ובכללזה )ב(
הפרטיםשייכללובהוהאפשרותשלהלקוחלהגביל
אתסוגהמידעאואתהיקףהמידעהמבוקשלצפייה;

להשוואת שירות לנותן כוח ייפוי מתן אופן )ג(
עלויותמאתהלקוח,הפרטיםשייכללובוואפשרות

ביטולובידיהלקוח;

לענייןצפייהבמידעבידינותןשירותלהשוואת )ד(
עלויות-אופןהוכחתקיומםשלהתנאיםלצפייה

במידעלפיפרקזה;

הגוף בידי לצפייה המידע להעמדת הדרך )ה(
הפיננסי;

הוראותלענייןאופןהחזקתהמידעהפיננסיהמקווןבידי )2(
נותןשירותלהשוואתעלויות,תקופתהחזקתהמידעומחיקת
המידע,ובלבדשנותןשירותלהשוואתעלויותיחזיקבמידע
כאמורשישבוכדילזהותאתהלקוח,במישריןאובעקיפין,
רקלתקופהההכרחיתהדרושהלשםמתןהשירותלהשוואת

עלויותוימחקאתהמידעמידלאחרמכן;

להשוואת שירות מנותן מידע העברת על הגבלות )3(
עלויותלאחר,ובכללזהעלהעברתנתוניםמזהיםלגבילקוח

לגוףאחרהעוסקבתחוםהפיננסי;

הוראותהדרושותלשםאבטחתהמידעוהגנהעליומפני )4(
חשיפה,שימושאוהעתקהבלארשותכדין,ולשםהגנהעל

פרטיותהלקוחר

)א(,נותןשירותלהשוואת עלאףהאמורבסעיףקטן )ב(
עלויותלאיעשהשימושבמידעפיננסימקווןלשםמתן

שירותכמפורטלהלן:

שירותהמוסדרבחוקנתוניאשראי,התשע"ו- )1(
262016,שעניינומתןאשראיאותיווךבעסקתאשראי,

למעטשירותכאמורבסעיףקטן)א()1()א(;

שירותהמוסדרבחוקהסדרתהעיסוקבייעוץ )2(
השקעות,בשיווקהשקעותובניהולתיקיהשקעות,

התשנ"ה-1995ר

תקנותלעניין
צפייהושימוש
במידעפיננסי

מקוון

נגידבנק70הר השר,בהסכמתשרהמשפטים,בהתייעצותעם
ישראלוהממונהעלהגבליםעסקייםובאישורועדתהכלכלה

שלהכנסתיקבעהוראותבענייניםאלה:

הוראותלענייןצפייהבמידעפיננסימקווןלפיסעיף )1(
70ב,ובכללזה-

סוגהמידעהפיננסיהניתןלצפייהבידילקוחאו )א(
בידינותןשירותלהשוואתעלויות;

אופןהגשתהבקשהלצפייהבמידע,ובכללזה )ב(
הפרטיםשייכללובהוהאפשרותשלהלקוחלהגביל
אתסוגהמידעאואתהיקףהמידעהמבוקשלצפייה;

להשוואת שירות לנותן כוח ייפוי מתן אופן )ג(
עלויותמאתהלקוח,הפרטיםשייכללובוואפשרות

ביטולובידיהלקוח;

לענייןצפייהבמידעבידינותןשירותלהשוואת )ד(
עלויות-אופןהוכחתקיומםשלהתנאיםלצפייה

במידעלפיפרקזה;

הגוף בידי לצפייה המידע להעמדת הדרך )ה(
הפיננסי;



הוראותלענייןאופןהחזקתהמידעהפיננסיהמקווןבידי )2(
נותןשירותלהשוואתעלויות,תקופתהחזקתהמידעומחיקת
המידע,ובלבדשנותןשירותלהשוואתעלויותיחזיקבמידע
כאמורשישבוכדילזהותאתהלקוח,במישריןאובעקיפין,
רקלתקופהההכרחיתהדרושהלשםמתןהשירותלהשוואת

עלויותוימחקאתהמידעמידלאחרמכן;

להשוואת שירות מנותן מידע העברת על הגבלות )3(
עלויותלאחר,ובכללזהעלהעברתנתוניםמזהיםלגבילקוח

לגוףאחרהעוסקבתחוםהפיננסי;

הוראותהדרושותלשםאבטחתהמידעוהגנהעליומפני )4(
חשיפה,שימושאוהעתקהבלארשותכדין,ולשםהגנהעל

פרטיותהלקוחר

ס"חהתשע"ו,עמ'838ר 26
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הוראותהמפקח
לענייןשימוש
במידעפיננסי

מקוון

המפקחרשאילתתהוראותלנותןשירותלהשוואת70ור )א(
עלויות,לשםביצועתפקידיולפיפרקזהולשםהשמירה
עלעניינםשללקוחות,הגנהעלהפרטיותואבטחתהמידע;
הוראותכאמוריכולשיינתנולכללנותניהשירותלהשוואת

עלויותאולסוגמסויםמהםר

המפקחייתןהוראותשמטרתןלהבטיחכינותןשירות )ב(
להשוואתעלויותיעשהשימושבמידעפיננסימקווןבהתאם

להוראותלפיסעיפים70דו–70הר

מרשםשלנותני
שירותלהשוואת

עלויות

המפקחינהלמרשםשלנותנישירותלהשוואתעלויות70זר )א(
)בסעיףזה-המרשם(ר

השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבוע )ב(
ולהתליית מהמרשם למחיקה במרשם, לרישום תנאים

הרישוםר

חובותאמון
וזהירותשלנותן
שירותלהשוואת

עלויות

נותןשירותלהשוואתעלויותיפעללטובתלקוחותיו70חר )א(
באמונהובשקידה,לאיעדיףאתענייניוהאישייםאוענייניו
שלאחרעלפניטובתלקוחותיו,ולאיעדיףאתעניינושל

לקוחאחדעלפנילקוחאחרר

נותןשירותלהשוואתעלויותינהגבעיסוקובזהירות )ב(
וברמתמיומנותסבירהשנותןשירותלהשוואתעלויותסביר
וינקוטאתכלהאמצעים היהנוהגבהםבנסיבותדומות,

הסביריםלהבטחתענייניהםשללקוחותיור

בכפוףלהוראותכלדיןאוהסכםשבוויתרהלקוח )ג(
במפורשעלחובתהסודיותכלפיגוףהעוסקבתחוםהפיננסי
והמפוקחלפידין,ובלילגרועמההגבלותלפיסעיף70ה)3(,
נותןשירותלהשוואתעלויותישמורבסודמידעשהביא
הלקוחלידיעתו,לרבותהמסמכיםשהועברולרשותוותוכנם,
וכלפרטאחרהמתייחסלפעולותשלגביהןעסקבייעוץכלפי

הלקוחר

נותןשירותלהשוואתעלויותלאיקבלטובתהנאה, )ד(
במישריןאובעקיפין,בקשרעםשירותלהשוואתעלויות;
הוראותסעיףקטןזהלאיחולולענייןשכרוהחזרהוצאות
המשולמיםישירותמאתהלקוח,וכןלענייןתמורהמגוף
העוסקבתחוםהפיננסיהניתנתבהתאםלהוראותשנתן

המפקחר

המפקחרשאילהורותלנותןשירותלהשוואתעלויותלהגיש70טרדוחותוהודעות
לודוחותוהודעותכפישיורה,וכןרשאיהואלהורותעל
פרסומםלציבור;הוראהלפיסעיףזהיכולשתינתןלכלנותני

השירותכאמור,לסוגמסויםמהםאולנותןשירותמסויםר

החלתהוראות
עלנותןשירות

להשוואתעלויות
פיננסיות

י',י"או–י"ד70יר לענייןסימניםא'ו–בלפרקב',ופרקיםח',ט',
נותןשירות יראו ו–104, 103 ,100 99אעד למעטסעיפים
שירות ואת פיננסיים שירותים כנותן עלויות להשוואת

השוואתהעלויותשהואנותןכשירותפיננסיר";
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בסעיף71- )9(

בהגדרה"הסכוםהבסיסי",אחריפסקה)4(יבוא: )א(

לענייןנותןשירותלהשוואתעלויות-50,000שקליםחדשים;"; )5("

אחריההגדרה"הסכוםהבסיסי"יבוא: )ב(

""נותןשירותלהשוואתעלויות"-כהגדרתובסעיף70א;";

בהגדרה"נותןשירותיםפיננסיים",בסופהיבוא"ולענייןסעיף72)ב()1(,)29(, )ג(
)31(,)32(,)34(עד)36(,ו–)ג()4(ו–)6(וסעיפים73ו–92-גםנותןשירותלהשוואת

עלויותר";

בסעיף72)ב(,אחריפסקה)35(יבוא: )10(

מישעשהשימוש,דרךעיסוק,במידעפיננסימקוון,והואאינוהלקוח ")35א(
אונותןשירותלהשוואתעלויות,בניגודלהוראותסעיף70ג;

נותןשירותלהשוואתעלויותשעשהשימושבמידעפיננסימקווןבניגוד )35ב(
להוראותסעיף70ד;

נותןשירותלהשוואתעלויותשהפרהוראהמהוראותהתקנותשקבע )35ג(
השרלפיסעיף70ההמנויותבתוספתהשנייה;

נותןשירותלהשוואתעלויותשהפרהוראהמהוראותהמפקחשניתנו )35ד(
לפיסעיף70ו;

נותןשירותלהשוואתעלויותשקיבלטובתהנאהבמישריןאובעקיפין )35ה(
בקשרעםשירותלהשוואתעלויות,בניגודלהוראותסעיף70ח)ד(;

נותןשירותלהשוואתעלויותשלאהגישדוחאוהודעהבהתאםלהוראות )35ו(
המפקח,בניגודלהוראותסעיף70ט;";

אחריסעיף103יבוא: )11(

השר,באישורועדתכספיםשלהכנסת,רשאי,103אר"שינויהתוספות )א(
בצו,לשנותאתהתוספתהראשונהר

ועדת ובאישור השר,בהסכמתשרהמשפטים )ב(
בתוספת לקבוע בצו, רשאי, הכנסת, של הכלכלה
השנייההוראותשבשלהפרתןיהיההמפקחרשאי
להטילעיצוםכספי,וכןרשאיהואלשנותאתהתוספת

השנייהבדרךהאמורהר";

בסעיף113ד,פסקה)3(-תימחק; )12(

בסעיף114,אחריסעיףקטן)ב1(יבוא: )13(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתושלפרקי"א1ביוםכניסתןלתוקף ")ב2(
שלהתקנותהראשונותלפיסעיף70הבכלהענייניםהמפורטיםבור";

אחריסעיף114יבוא: )14(

"תקנותוהוראות
ראשונותלעניין

נותןשירות
להשוואתעלויות

תקנותראשונותלפיסעיף70ה,והוראותראשונות114אר )א(
יינתנו,לפיהעניין,לא 70ו)ב(,ייקבעואו לפיסעיף
יאוחרמשישהחודשיםמיוםתחילתושלחוקלהגברת
התחרותולצמצוםהריכוזיותבשוקהבנקאותבישראל

)תיקוניחקיקה(,התשע"ז-272017ר

בסעיף71- )9(

בהגדרה"הסכוםהבסיסי",אחריפסקה)4(יבוא: )א(

לענייןנותןשירותלהשוואתעלויות-50,000שקליםחדשים;"; )5("

אחריההגדרה"הסכוםהבסיסי"יבוא: )ב(

""נותןשירותלהשוואתעלויות"-כהגדרתובסעיף70א;";

בהגדרה"נותןשירותיםפיננסיים",בסופהיבוא"ולענייןסעיף72)ב()1(,)29(, )ג(
)31(,)32(,)34(עד)36(,ו–)ג()4(ו–)6(וסעיפים73ו–92-גםנותןשירותלהשוואת

עלויותר";

בסעיף72)ב(,אחריפסקה)35(יבוא: )10(

מישעשהשימוש,דרךעיסוק,במידעפיננסימקוון,והואאינוהלקוח ")35א(
אונותןשירותלהשוואתעלויות,בניגודלהוראותסעיף70ג;

נותןשירותלהשוואתעלויותשעשהשימושבמידעפיננסימקווןבניגוד )35ב(
להוראותסעיף70ד;

נותןשירותלהשוואתעלויותשהפרהוראהמהוראותהתקנותשקבע )35ג(
השרלפיסעיף70ההמנויותבתוספתהשנייה;

נותןשירותלהשוואתעלויותשהפרהוראהמהוראותהמפקחשניתנו )35ד(
לפיסעיף70ו;

נותןשירותלהשוואתעלויותשקיבלטובתהנאהבמישריןאובעקיפין )35ה(
בקשרעםשירותלהשוואתעלויות,בניגודלהוראותסעיף70ח)ד(;

נותןשירותלהשוואתעלויותשלאהגישדוחאוהודעהבהתאםלהוראות )35ו(
המפקח,בניגודלהוראותסעיף70ט;";

אחריסעיף103יבוא: )11(

השר,באישורועדתכספיםשלהכנסת,רשאי,103אר"שינויהתוספות )א(
בצו,לשנותאתהתוספתהראשונהר

ועדת ובאישור השר,בהסכמתשרהמשפטים )ב(
בתוספת לקבוע בצו, רשאי, הכנסת, של הכלכלה
השנייההוראותשבשלהפרתןיהיההמפקחרשאי
להטילעיצוםכספי,וכןרשאיהואלשנותאתהתוספת

השנייהבדרךהאמורהר";

בסעיף113ד,פסקה)3(-תימחק; )12(

בסעיף114,אחריסעיףקטן)ב1(יבוא: )13(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתושלפרקי"א1ביוםכניסתןלתוקף ")ב2(
שלהתקנותהראשונותלפיסעיף70הבכלהענייניםהמפורטיםבור";

אחריסעיף114יבוא: )14(

"תקנותוהוראות
ראשונותלעניין

נותןשירות
להשוואתעלויות

תקנותראשונותלפיסעיף70ה,והוראותראשונות114אר )א(
יינתנו,לפיהעניין,לא 70ו)ב(,ייקבעואו לפיסעיף
יאוחרמשישהחודשיםמיוםתחילתושלחוקלהגברת
התחרותולצמצוםהריכוזיותבשוקהבנקאותבישראל

)תיקוניחקיקה(,התשע"ז-272017ר

ס"חהתשע"ז,עמ'364רר 27
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תקנות ו–103א, 70ה בסעיפים האמור אף על )ב(
אינם לפיהסעיפיםהאמורים ראשון וצו ראשונות

טעוניםאישורשלועדתהכלכלהשלהכנסתר";

בתוספת,בכותרת,אחרי"תוספת"יבוא"ראשונה"; )15(

אחריהתוספתהראשונהיבוא: )16(

"תוספת שנייה

)סעיף70ה("ר

פרק ב': תחילה, תחולה, הוראות מעבר והוראות ראשונות

בפרקזה-6רהגדרות

"אמצעישליטה",בתאגיד,"בנק","המפקח"ו"שליטה"-כמשמעותםבחוקהבנקאות
)רישוי(;

"בנקבעלהיקףפעילותרחב","הנפקה",שלכרטיסחיובו"תפעולהנפקה",שלכרטיס
חיוב-כהגדרתםבסעיף11בלחוקהבנקאות)רישוי(,כנוסחובסעיף1)2(לחוקזה;

"בנקבעלהיקףפעילותצר"-בנקששווינכסיואינועולהביוםהתחילהעל5%משווי
הנכסיםשלכללהבנקיםבישראל;לענייןזה,"שוויהנכסים",שלבנק-שווי
נכסיושלהבנקכפישמופיעבמאזןהבנקבדוחהכספיהשנתיהאחרוןשנערך

עלבסיסמאוחדעלפיכלליחשבונאותמקובליםהחליםעליו;

"הוראותניהולבנקאיתקין"-הוראותהמפקחלפיסעיף5)ג1(לפקודתהבנקאות,281941;

"חברתכרטיסיחיוב"-תאגידשערביוםהתחילהעסקבתפעולהנפקהשלכרטיסי
חיובובסליקהשלעסקאותבכרטיסיחיוב;

"חוזהכרטיסאשראי","חוזהכרטיסחיוב","כרטיסאשראי","כרטיסחיוב"ו"מנפיק"-
כמשמעותםבחוקכרטיסיחיוב;

"חוקכרטיסיחיוב"-חוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-1986;

"מועדההפרדה"-המועדשבובנקבעלהיקףפעילותרחבהפסיקלשלוטולהחזיק
אמצעישליטהבחברתכרטיסיחיוב;

"הנגיד"-נגידבנקישראלשמונהלפיסעיף6לחוקבנקישראל,התש"ע-292010ר

תחילתושלחוקזהביוםפרסומו)בפרקזה-יוםהתחילה(,ואולם-7רתחילהותחולה )א(

תחילתושלסעיף15ב)א(לחוקמערכותתשלומים,כנוסחובסעיף2)3(לחוק )1(
זה,ביוםז'בסיווןהתשע"ז)1ביוני2017(;

תחילתושלסעיף7הלחוקהבנקאות)שירותללקוח(,כנוסחובסעיף3)3( )2(
לחוקזה,18חודשיםמיוםהתחילה;

תחילתםשלסעיפים7וו–7זלחוקהבנקאות)שירותללקוח(,כנוסחםבסעיף )3(
3)3(לחוקזה,שנתייםמיוםהתחילה;

)2(ו–)3(,תחילתםשלסעיפים7דעד7ולחוק עלאףהאמורבפסקאות )4(
הבנקאות)שירותללקוח(,כנוסחםבסעיף3)3(לחוקזה,לענייןבנקבעלהיקף

פעילותצר,שלוששניםמיוםהתחילה;

ע"ר1941,תוס'1,עמ')ע(69,)א(85ר 28
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תחילתושלסעיף7חלחוקהבנקאות)שירותללקוח(,כנוסחובסעיף3)3( )5(
לחוקזה,חודשייםמיוםהתחילהר

בצו,לדחותאתתחילתםשלהסעיפים הנגיד,רשאי, שרהאוצר,בהסכמת )ב(
המפורטיםבסעיףקטן)א()2(או)3(בתקופהשלאתעלהעלשניםעשרחודשים;דחייה

כאמוריכולשתינתןלכללהתאגידיםהבנקאייםאולסוגמסויםמהםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(ובסעיף11בלחוקהבנקאות)רישוי(,כנוסחובסעיף )ג(
1)2(לחוקזה,רשאיבנקבעלהיקףפעילותרחבששלטאושהחזיקאמצעישליטה
בחברתכרטיסיחיובערביוםהתחילה,להמשיךולשלוטאולהחזיקאמצעישליטה
באותהחברהעדתוםשלוששניםמיוםהתחילה,ואםבתקופההאמורהפחתשיעור
החזקותיושלהבנקבאמצעיהשליטהבחברהל–40%אופחותו–25%לפחותמאמצעי
השליטהבחברההונפקולציבור-עדתוםארבעשניםמיוםהתחילה;עלאףהאמור
בסעיף27לחוקהבנקאות)רישוי(,שלטאוהחזיקבנקבעלהיקףפעילותרחבאמצעי
שליטהבתאגידהעוסקבתפעולהנפקהשלכרטיסיחיובאובסליקהשלעסקאות
בכרטיסיחיוב,בניגודלהוראותסעיףקטןזה,רשאיביתהמשפט,לבקשתהמפקחאו

לבקשתהתאגיד,למנותכונסנכסיםלמכירתאמצעיהשליטהכאמורר

הוראותסעיף7חלחוקהבנקאות)שירותללקוח(,כנוסחובסעיף3)3(לחוקזה,לא )ד(
יחולועלשעבודשנוצרערביוםתחילתושלסעיף7חכאמורבסעיףקטן)א()5(;לעניין
זה,"שעבודשנוצרערביוםתחילתושלסעיף7ח"-למעטשעבודשחודשלאחריום

התחילהכאמור,אלאאםכןהלקוחהואהיחידהרשאילחדשור

תקנותוהוראות
ראשונות

שרהאוצרוהמפקח,לפיהעניין,יקבעותקנותוהוראותראשונותלפיסעיפים8ר )א(
3)3(לחוקזה,הנדרשות 7זלחוקהבנקאות)שירותללקוח(,כנוסחםבסעיף 7העד
לשםהיערכותטכנולוגיתשלהתאגידיםהבנקאיים,לאיאוחרמשישהחודשיםמיום

התחילהר

הנגידיקבעכלליםראשוניםלפיסעיף36יב1לחוקהבנקאות)רישוי(,כנוסחו )ב(
בסעיף1)4(לחוקזה,לאיאוחרמשלושהחודשיםמיוםהתחילהר

הגבלותבתקופת
המעברלענייןבנק

המנפיקכרטיסי
חיוב

בתקופהשמיוםהתחילהעדתוםחמששניםמהמועדהאמור,ולגביבנקבעל9ר )א(
היקףפעילותרחב-מיוםהתחילהעדתוםשלוששניםממועדההפרדהאועדתום
חמששניםמיוםהתחילה,לפיהמאוחר)להלן-תקופתהמעבר(יחולוהוראותאלה:

עלבנקהמנפיקכרטיסיחיוב,שערביוםהתחילהשלטאוהחזיקאמצעי )1(
שליטהבחברתכרטיסיחיוב,יחולוהוראותאלה:

הבנקיבצעאתתפעולההנפקהשלכרטיסיהחיובשהואמנפיק )א(
באמצעותחברהמתפעלת,ויאפשרלחברההמתפעלתלהיותצדלחוזה

כרטיסהחיוב;

מתוםשנתייםמיוםהתחילהועדתוםתקופתהמעבר,לאיבצעהבנק )ב(
באמצעותחברהמתפעלתאחת,תפעולהנפקהשליותרמ–52%מסך
כרטיסיהאשראיהחדשיםשהואמנפיקללקוחותיו;לענייןחישובהשיעור
לפיפסקתמשנהזו,לאיובאבחשבוןכרטיסאשראישהונפקעלפיחוזה
כרטיסאשראישנחתםלפנייוםהתחילהוחודשבמהלךתקופתהמעבר
לפיסעיף2)ב(לחוקכרטיסיחיוב;שרהאוצר,בהסכמתהנגידובאישור
ועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאי,בכלעתבמהלךתקופתהמעבר,לשנות
בצו,לכללהבנקיםאולסוגמסויםמהם,אתהשיעורהקבועבפסקהזו,

אםמצאכיהדברמוצדקלשםקידוםהתחרותבשוקהאשראי;

תחילתושלסעיף7חלחוקהבנקאות)שירותללקוח(,כנוסחובסעיף3)3( )5(
לחוקזה,חודשייםמיוםהתחילהר

בצו,לדחותאתתחילתםשלהסעיפים הנגיד,רשאי, שרהאוצר,בהסכמת )ב(
המפורטיםבסעיףקטן)א()2(או)3(בתקופהשלאתעלהעלשניםעשרחודשים;דחייה

כאמוריכולשתינתןלכללהתאגידיםהבנקאייםאולסוגמסויםמהםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(ובסעיף11בלחוקהבנקאות)רישוי(,כנוסחובסעיף )ג(
1)2(לחוקזה,רשאיבנקבעלהיקףפעילותרחבששלטאושהחזיקאמצעישליטה
בחברתכרטיסיחיובערביוםהתחילה,להמשיךולשלוטאולהחזיקאמצעישליטה
באותהחברהעדתוםשלוששניםמיוםהתחילה,ואםבתקופההאמורהפחתשיעור
החזקותיושלהבנקבאמצעיהשליטהבחברהל–40%אופחותו–25%לפחותמאמצעי
השליטהבחברההונפקולציבור-עדתוםארבעשניםמיוםהתחילה;עלאףהאמור
בסעיף27לחוקהבנקאות)רישוי(,שלטאוהחזיקבנקבעלהיקףפעילותרחבאמצעי
שליטהבתאגידהעוסקבתפעולהנפקהשלכרטיסיחיובאובסליקהשלעסקאות
בכרטיסיחיוב,בניגודלהוראותסעיףקטןזה,רשאיביתהמשפט,לבקשתהמפקחאו

לבקשתהתאגיד,למנותכונסנכסיםלמכירתאמצעיהשליטהכאמורר

הוראותסעיף7חלחוקהבנקאות)שירותללקוח(,כנוסחובסעיף3)3(לחוקזה,לא )ד(
יחולועלשעבודשנוצרערביוםתחילתושלסעיף7חכאמורבסעיףקטן)א()5(;לעניין
זה,"שעבודשנוצרערביוםתחילתושלסעיף7ח"-למעטשעבודשחודשלאחריום

התחילהכאמור,אלאאםכןהלקוחהואהיחידהרשאילחדשור

שרהאוצרוהמפקח,לפיהעניין,יקבעותקנותוהוראותראשונותלפיסעיפים8ר )א(
3)3(לחוקזה,הנדרשות 7זלחוקהבנקאות)שירותללקוח(,כנוסחםבסעיף 7העד
לשםהיערכותטכנולוגיתשלהתאגידיםהבנקאיים,לאיאוחרמשישהחודשיםמיום

התחילהר

תקנותוהוראות
ראשונות

הנגידיקבעכלליםראשוניםלפיסעיף36יב1לחוקהבנקאות)רישוי(,כנוסחו )ב(
בסעיף1)4(לחוקזה,לאיאוחרמשלושהחודשיםמיוםהתחילהר

בתקופהשמיוםהתחילהעדתוםחמששניםמהמועדהאמור,ולגביבנקבעל9ר )א(
היקףפעילותרחב-מיוםהתחילהעדתוםשלוששניםממועדההפרדהאועדתום
חמששניםמיוםהתחילה,לפיהמאוחר)להלן-תקופתהמעבר(יחולוהוראותאלה:

הגבלותבתקופת
המעברלענייןבנק

המנפיקכרטיסי
חיוב

עלבנקהמנפיקכרטיסיחיוב,שערביוםהתחילהשלטאוהחזיקאמצעי )1(
שליטהבחברתכרטיסיחיוב,יחולוהוראותאלה:

הבנקיבצעאתתפעולההנפקהשלכרטיסיהחיובשהואמנפיק )א(
באמצעותחברהמתפעלת,ויאפשרלחברההמתפעלתלהיותצדלחוזה

כרטיסהחיוב;

מתוםשנתייםמיוםהתחילהועדתוםתקופתהמעבר,לאיבצעהבנק )ב(
באמצעותחברהמתפעלתאחת,תפעולהנפקהשליותרמ–52%מסך
כרטיסיהאשראיהחדשיםשהואמנפיקללקוחותיו;לענייןחישובהשיעור
לפיפסקתמשנהזו,לאיובאבחשבוןכרטיסאשראישהונפקעלפיחוזה
כרטיסאשראישנחתםלפנייוםהתחילהוחודשבמהלךתקופתהמעבר
לפיסעיף2)ב(לחוקכרטיסיחיוב;שרהאוצר,בהסכמתהנגידובאישור
ועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאי,בכלעתבמהלךתקופתהמעבר,לשנות
בצו,לכללהבנקיםאולסוגמסויםמהם,אתהשיעורהקבועבפסקהזו,

אםמצאכיהדברמוצדקלשםקידוםהתחרותבשוקהאשראי;





ספרהחוקים2601,ד'בשבטהתשע"ז,2017ר1ר31 380

התקשרותשלבנקעםחברהמתפעלתלצורךביצועתפעולהנפקה )ג(
לכרטיסיאשראיחדשיםשהבנקמנפיקללקוחותיוכאמורבסעיףקטן)ב(,
תיעשהלאחרעריכתהליךהמקנהלכלחברהמתפעלתהזדמנותנאותה

והוגנתלהציעאתשירותיה;

עלבנקבעלהיקףפעילותרחבהמנפיקכרטיסיחיוביחולו,נוסףעלהוראות )2(
פסקה)1(,הוראותאלה:

חיוב כרטיסי של ההנפקה מתפעול הנובעות הכנסות חלוקת )א(
ומפעילותהלקוחותבכרטיסיחיוב,ביןהבנקלביןחברתכרטיסיהחיוב
)להלן-חלוקתההכנסות(,תהיהבהתאםלהוראותשנקבעולענייןזה
בהסכםההתקשרותביניהםשהיהבתוקףביוםט"זבסיווןהתשע"ה
)3ביוני2015()בסעיףזה-המועדהקובע(,אלאאםכןהורההמפקחאחרת
בהוראותניהולבנקאיתקין;לאהיההסכםהתקשרותביןהבנקלביןחברת
כרטיסיהחיובבמועדהקובע,תהיהחלוקתההכנסותבהתאםלהסכמת

הצדדים,אלאאםכןהורההמפקחאחרת;

הבנקרשאילפנותללקוחבענייןחידושכרטיסאשראירקבתוך45 )ב(
ימיהעבודהשלפניהמועדלסיוםחוזהכרטיסהאשראי,ואולםרשאיהבנק

לפנותללקוחלפניהתקופההאמורהבהתקייםאחדמאלה:

חלשינוימהותיבמצבוהכלכלישלהלקוח,ובלבדשהבנק )1(
יתעדאתפנייתוללקוחואתהנימוקיםלהכפישיורההמפקח

בהוראותניהולבנקאיתקין;

קיימתמניעהלשימושבכרטיסהאשראיהקיים;הנפיקהבנק )2(
זו,יהיותנאיחוזהכרטיס כרטיסאשראיחדשלפיפסקתמשנה

האשראיהחדשזהיםלתנאיחוזהכרטיסהאשראיהקיים;

הפנייההיארקלשםהפחתתמסגרתהאשראישלהלקוח; )3(
פנייהכאמורתהיהבכתב,באופןשהורההמפקחבהוראותניהול

בנקאיתקיןר

שרהאוצר,בהסכמתהנגיד,רשאילשנותבצואתהתקופההאמורה )ג(
בפסקתמשנה)ב(ר

מתוםשנהמיוםהתחילהועדלמועדשקבעשרהאוצר,בשיםלבלהתפתחות )ב(
התחרותבשוקתפעולההנפקה,לאתסרבחברהמתפעלתלהתקשרעםבנקאועם
בעלרישיוןלפיחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים,לשםתפעולהנפקהשל

כרטיסחיובשמנפיקהבנקאובעלהרישיון,מטעמיםבלתיסביריםר

מתוםארבעשניםמיוםהתחילהועדתוםשבעשניםמיוםהתחילה,סךמסגרות )ג(
האשראיבכרטיסיאשראישללקוחותבנקבעלהיקףפעילותרחבהמנפיקכרטיסיחיוב,
בכלשנה,לאיעלהעל50%מסךמסגרותהאשראיבכרטיסיהאשראישללקוחותהבנק
כפישהיהבשנת2015;בחישובסךמסגרותהאשראיכאמור,יובאובחשבוןמסגרות
אשראישללקוחותהבנקהגבוהותמ–5,000שקליםחדשים;לאתופחתמסגרתאשראי
שללקוחלסכוםנמוךמ–5,000שקליםחדשיםרקבשלהאמורבסעיףקטןזה;שרהאוצר,

בהסכמתהנגידובאישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילקבועבצו-

שיעורשונהמהשיעורהאמורבפסקהזולענייןסךמסגרותהאשראי; )1(

סכומיםשוניםמהסכומיםהמפורטיםבפסקהזו; )2(
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הוראותלענייןההיערכותהנדרשתמבנקלשינוימסגרותהאשראיולעניין )3(
אופןמתןהודעהללקוחותהבנקבדברשינויהמסגרותכאמור;

בסעיףזה- )ד(

"חברהמתפעלת"-כלאחדמאלה:

חברתכרטיסיחיוב; )1(

חברהאחרתשהנגיד,בהסכמתשרהאוצר,קבעבצו,ביןהשארבשיםלב )2(
לאיתנותההפיננסיתכמתפעלתהנפקה,כיהבנקרשאילבצעבאמצעותהתפעול

הנפקהשלכרטיסיחיוב;

גוףאחרהעוסקבתפעולהנפקהומפוקחעלפידיןלענייןפעילותזו; )3(

"חידושכרטיסאשראי"-כלאחדמאלה:

חידושחוזהכרטיסאשראיקייםלפיסעיף2)ב(לחוקכרטיסיחיוב; )1(

שינויתנאיםבחוזהכרטיסאשראיקיים; )2(

התקשרותעםלקוחשהואצדלחוזהכרטיסאשראיקיים,בחוזהכרטיס )3(
אשראיחדש;

"חוזהכרטיסאשראיקיים"-חוזהכרטיסאשראישבוהתקשרהבנקעםלקוחלפני
יוםהתחילה;

"יוםעבודה"-יוםמימיהשבוע,למעטיוםשישי,יוםמנוחהכמשמעותובסעיף18א)א(
לפקודתסדריהשלטוןוהמשפט,התש"ח-301948,וערביוםמנוחהכאמור,חול

המועדויוםשבתוןשנקבעבחיקוק;

"כרטיסאשראיקיים"-כרטיסאשראישהונפקלפיחוזהכרטיסאשראיקייםר

איסוררכישת
אמצעישליטה
בחברתכרטיסי

חיוב

בנקוגוףמוסדיגדוללאירכשומבנקבעלהיקףפעילותרחבאמצעישליטה10ר )א(
בחברתכרטיסיחיובר

תאגידריאלימשמעותילאירכושמבנקבעלהיקףפעילותרחביותרמ–10%מסוג )ב(
מסויםשלאמצעישליטהבחברתכרטיסיחיוב,לאישלוטבהולאיהיהרשאילמנות

דירקטורבחברהכאמורר

אדםהמחזיקיותרמ–5%מסוגמסויםשלאמצעישליטהבחברתכרטיסיחיוב )ג(
אחת,לאישלוטבחברתכרטיסיחיובנוספתולאיחזיקבהיותרמ–5%מסוגמסויםשל
אמצעישליטה;לענייןזה,יראוחברותכרטיסיחיובשערביוםהתחילהנשלטובידי

אותואדם,כחברתכרטיסיחיובאחתר

בסעיףזה- )ד(

"גוףמוסדי"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח,למעטמשקיעמוסדי;

"גוףמוסדיגדול"-כלאחדמאלה:

גוףמוסדישהיקףהנכסיםהמנוהליםעלידועולהעל100מיליארדשקלים )1(
חדשים;

תאגידהשולטבגוףמוסדי,אחדאויותר,ובלבדשסךהנכסיםהמנוהלים )2(
עלידיהגופיםהמוסדייםשבשליטתועולהעל100מיליארדשקליםחדשים;

גוףמוסדיהנשלטבידיתאגידשמתקיימתבוהוראתפסקה)2(; )3(

הוראותלענייןההיערכותהנדרשתמבנקלשינוימסגרותהאשראיולעניין )3(
אופןמתןהודעהללקוחותהבנקבדברשינויהמסגרותכאמור;

בסעיףזה- )ד(

"חברהמתפעלת"-כלאחדמאלה:

חברתכרטיסיחיוב; )1(

חברהאחרתשהנגיד,בהסכמתשרהאוצר,קבעבצו,ביןהשארבשיםלב )2(
לאיתנותההפיננסיתכמתפעלתהנפקה,כיהבנקרשאילבצעבאמצעותהתפעול

הנפקהשלכרטיסיחיוב;

גוףאחרהעוסקבתפעולהנפקהומפוקחעלפידיןלענייןפעילותזו; )3(

"חידושכרטיסאשראי"-כלאחדמאלה:

חידושחוזהכרטיסאשראיקייםלפיסעיף2)ב(לחוקכרטיסיחיוב; )1(

שינויתנאיםבחוזהכרטיסאשראיקיים; )2(

התקשרותעםלקוחשהואצדלחוזהכרטיסאשראיקיים,בחוזהכרטיס )3(
אשראיחדש;

"חוזהכרטיסאשראיקיים"-חוזהכרטיסאשראישבוהתקשרהבנקעםלקוחלפני
יוםהתחילה;

"יוםעבודה"-יוםמימיהשבוע,למעטיוםשישי,יוםמנוחהכמשמעותובסעיף18א)א(
לפקודתסדריהשלטוןוהמשפט,התש"ח-301948,וערביוםמנוחהכאמור,חול

המועדויוםשבתוןשנקבעבחיקוק;

"כרטיסאשראיקיים"-כרטיסאשראישהונפקלפיחוזהכרטיסאשראיקייםר

בנקוגוףמוסדיגדוללאירכשומבנקבעלהיקףפעילותרחבאמצעישליטה10ר )א(
בחברתכרטיסיחיובר

איסוררכישת
אמצעישליטה
בחברתכרטיסי

חיוב תאגידריאלימשמעותילאירכושמבנקבעלהיקףפעילותרחביותרמ–10%מסוג )ב(
מסויםשלאמצעישליטהבחברתכרטיסיחיוב,לאישלוטבהולאיהיהרשאילמנות

דירקטורבחברהכאמורר

אדםהמחזיקיותרמ–5%מסוגמסויםשלאמצעישליטהבחברתכרטיסיחיוב )ג(
אחת,לאישלוטבחברתכרטיסיחיובנוספתולאיחזיקבהיותרמ–5%מסוגמסויםשל
אמצעישליטה;לענייןזה,יראוחברותכרטיסיחיובשערביוםהתחילהנשלטובידי

אותואדם,כחברתכרטיסיחיובאחתר

בסעיףזה- )ד(

"גוףמוסדי"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח,למעטמשקיעמוסדי;

"גוףמוסדיגדול"-כלאחדמאלה:

גוףמוסדישהיקףהנכסיםהמנוהליםעלידועולהעל100מיליארדשקלים )1(
חדשים;

תאגידהשולטבגוףמוסדי,אחדאויותר,ובלבדשסךהנכסיםהמנוהלים )2(
עלידיהגופיםהמוסדייםשבשליטתועולהעל100מיליארדשקליםחדשים;

גוףמוסדיהנשלטבידיתאגידשמתקיימתבוהוראתפסקה)2(; )3(

ע"רהתש"ח,תוס'א',עמ'1ר 30
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"נכסיםמנוהלים"-לגביגוףמוסדישהואמבטח-הנכסיםהמוחזקיםעלידולכיסוי
התחייבויותתלויותתשואהכהגדרתןבחוקהפיקוחעלהביטוח,ולגביגוףמוסדי
שהואחברהמנהלת-נכסיקופותהגמלשבניהולהחברהכהגדרתםבחוק

הפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-312005;

"חברהמנהלת"ו"קופתגמל"-כהגדרתןבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופות
גמל(,התשס"ה-2005;

"חוקהפיקוחעלהביטוח"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-321981;

"מבטח"-כהגדרתוכחוקהפיקוחעלהביטוח;

"משקיעמוסדי"-כלאחדמאלה:

חברהמנהלת-לגביהשקעותהמבוצעותבעבורקופתגמלשבניהולה; )1(

מבטח-לגביהשקעותהעומדותכנגדהתחייבויותתלויותתשואה; )2(

"תאגידריאלימשמעותי"-כהגדרתובסעיף35בלחוקהבנקאות)רישוי(ר

הוראתמעבר
לענייןשימוש
במידעשהגיע
לחברתכרטיסי

חיובאגבביצוע
תפעולהנפקה

עלאףהוראותכלדין,רשאיתחברתכרטיסיחיוב,במהלךתקופתהמעבר,לעשות11ר )א(
שימושבפרטיההתקשרותשללקוח,ובהםבלבד,שהגיעולידיהחברהכדיןלפנייום
התחילהאובמהלךתקופתהמעבראגבביצועהנפקהאותפעולהנפקהשלכרטיסי
חיובבעבורבנק,לשםפנייהללקוחלצורךהצעהלמתןשירותיםכמנפיקופעילותנלווית
לכך,אולצורךהצעהלמתןאשראיופעילותנלוויתלכך,וזאתאףבלאשהלקוחנתןאת
הסכמתו;ביקשלקוחמחברתכרטיסיחיובשלאייעשהשימושבפרטיההתקשרות,לא
תהיהרשאיתהחברהלעשותשימושבמידעהאמור;בסעיףזה,"פרטיהתקשרות"של

לקוח-שם,מעןומספרטלפוןר

ביקשהחברתכרטיסיחיובלפנותללקוחלראשונהבהתאםלהוראותסעיף )ב(
קטן)א(,תיידעאותובפנייתוהראשונהאליו,בדברזכותולבקששלאייעשהשימוש

בפרטיההתקשרותשלור

איןבהוראותסעיףזהכדילמנועמחברתכרטיסיחיובלעשותשימושבמידע )ג(
שהגיעלידיהכדיןלפנייוםהתחילהאובמהלךתקופתהמעבר,אםהלקוחנתןלה,
לפנייוםהתחילהאובמהלךתקופתהמעבר,אתהסכמתולשימושבמידעבהתאם

להוראותחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-331981ר

הוועדהלבחינת
התחרותבשוק

האשראי

מוקמתבזההוועדהלבחינתהתחרותבשוקהאשראי)בסעיףזה-הוועדה(12ר )א(
שתפעלבתקופהשמיוםהתחילהועדתוםשששניםמהמועדהאמור)בסעיףזה-

תקופתעבודתהוועדה(,ואלהחבריה:

המנהלהכללישלמשרדהאוצרומנהלחטיבתהמחקרבבנקישראל,והם )1(
יהיויושביהראששלהוועדה;

הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצר; )2(

הממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכון; )3(

הממונהעלהגבליםעסקיים; )4(

המפקחעלהבנקים; )5(

הממונהעלמערכותתשלומיםבבנקישראלר )6(

ס"חהתשס"ה,עמ'889ר 31

ס"חהתשמ"א,עמ'208ר 32

ס"חהתשמ"א,עמ'128ר 33
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תפקידיהוועדההם: )ב(

לעקובאחריישוםהוראותחוקזהולהמליץעלצעדיםלשיפורולהגברת )1(
התחרותבשוקהאשראי;

לערוךבדיקותתקופתיותשלמצבהתחרותבשוקהאשראיולאתרחסמים )2(
בהתפתחותהתחרותבשוקזה;

להמליץלענייןהפעלתהסמכותלפיסעיף11ב)ד(לחוקהבנקאות)רישוי(, )3(
כנוסחובסעיף1)2(לחוקזהר

הוועדהתפרסם,בתוך90ימיםממועדהקמתה,תבחיניםמדידיםלבחינתהצלחה )ג(
בהגברתהתחרותבשוקהבנקאות;התבחיניםיפורסמובאתרהאינטרנטשלמשרד

האוצרר

בביצועתפקידיהתביאהוועדהבחשבון,ביןהשאר,ענייניםאלה: )ד(

התפתחותהתחרותבשוקהאשראיבישראל; )1(

השינוישחלבהיקףהאשראיהניתןבשוקהאשראיבישראלמיוםהתחילה; )2(

המחירשמשלםלקוחבעדקבלתאשראימגופיםפיננסיים,פעריהמחירים )3(
ביןלקוחותמסוגיםשוניםושיעורמעברהלקוחותביןגופיםפיננסייםמסוגים

שונים;

שמירהעלהיציבותהפיננסיתר )4(

עלאףהאמורבכלדין,תמסוררשותלוועדה,לבקשתה,מידעהמצויבידי)ה( )1(
הרשותוהדרושלוועדהלשםמילויתפקידיה,למעטמידעפרטניהנוגעלגוף
פיננסימסויםאומידעכהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1981ר

)1(,תמסוררשותלוועדה,לבקשתה,מידעפרטני עלאףהאמורבפסקה )2(
הנוגעלגוףפיננסימסוים,המצויבידיהרשותוהדרושלוועדהלשםמילוי
תפקידהלפיסעיףקטן)ב()3(,למעטמידעשישבוכדילזהותלקוחשלהגוף

הפיננסיר

חברהוועדהרשאילעשותשימושבמידעשהתקבללפיסעיףקטןזהלצורך )3(
תפקידיהוועדהבלבד,ורשאיהואלשםכךלגלותולעובדרשותר

לאישתמשאדםבמידעהאמורבסעיףקטןזהולאיגלהמידעזהלאחר, )4(
אלאבהתאםלהוראותפסקה)3(;המגלהמידעאועושהשימושבמידעבניגוד

להוראהזו,דינו-מאסרשנהר

לענייןזה,"רשות"-כלאחתמאלה: )5(

רשותשוקההוןביטוחוחיסכון; )א(

בנקישראל,לענייןמידעהמצויבידיחטיבתהפיקוחעלהבנקים )ב(
והמחלקההממונהעלמערכותתשלומים;

רשותניירותערך; )ג(

רשותההגבליםהעסקיים,לענייןמידעשנאסףמכוחסמכותהממונה )ד(
עלהגבליםעסקייםלפיסעיף44אלחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-
341988,ולענייןמידעאחרשברשותה-אםסברהממונהשמסירתונדרשת
לעבודתהוועדהואינהעלולהלגרוםנזקלביצועתפקידיהרשותלפידיןר

בתקופתעבודתה,תגישהוועדהלממשלה,לוועדתהכספיםולוועדתהכלכלה )ו(
שלהכנסת,אחתלשישהחודשים,דיןוחשבוןעלעבודתהוהמלצותיה;הדיןוחשבון

יפורסםבאתריהאינטרנטשלמשרדהאוצרושלבנקישראלר

תפקידיהוועדההם: )ב(

לעקובאחריישוםהוראותחוקזהולהמליץעלצעדיםלשיפורולהגברת )1(
התחרותבשוקהאשראי;

לערוךבדיקותתקופתיותשלמצבהתחרותבשוקהאשראיולאתרחסמים )2(
בהתפתחותהתחרותבשוקזה;

להמליץלענייןהפעלתהסמכותלפיסעיף11ב)ד(לחוקהבנקאות)רישוי(, )3(
כנוסחובסעיף1)2(לחוקזהר

הוועדהתפרסם,בתוך90ימיםממועדהקמתה,תבחיניםמדידיםלבחינתהצלחה )ג(
בהגברתהתחרותבשוקהבנקאות;התבחיניםיפורסמובאתרהאינטרנטשלמשרד

האוצרר

בביצועתפקידיהתביאהוועדהבחשבון,ביןהשאר,ענייניםאלה: )ד(

התפתחותהתחרותבשוקהאשראיבישראל; )1(

השינוישחלבהיקףהאשראיהניתןבשוקהאשראיבישראלמיוםהתחילה; )2(

המחירשמשלםלקוחבעדקבלתאשראימגופיםפיננסיים,פעריהמחירים )3(
ביןלקוחותמסוגיםשוניםושיעורמעברהלקוחותביןגופיםפיננסייםמסוגים

שונים;

שמירהעלהיציבותהפיננסיתר )4(

עלאףהאמורבכלדין,תמסוררשותלוועדה,לבקשתה,מידעהמצויבידי)ה( )1(
הרשותוהדרושלוועדהלשםמילויתפקידיה,למעטמידעפרטניהנוגעלגוף
פיננסימסויםאומידעכהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1981ר

)1(,תמסוררשותלוועדה,לבקשתה,מידעפרטני עלאףהאמורבפסקה )2(
הנוגעלגוףפיננסימסוים,המצויבידיהרשותוהדרושלוועדהלשםמילוי
תפקידהלפיסעיףקטן)ב()3(,למעטמידעשישבוכדילזהותלקוחשלהגוף

הפיננסיר

חברהוועדהרשאילעשותשימושבמידעשהתקבללפיסעיףקטןזהלצורך )3(
תפקידיהוועדהבלבד,ורשאיהואלשםכךלגלותולעובדרשותר

לאישתמשאדםבמידעהאמורבסעיףקטןזהולאיגלהמידעזהלאחר, )4(
אלאבהתאםלהוראותפסקה)3(;המגלהמידעאועושהשימושבמידעבניגוד

להוראהזו,דינו-מאסרשנהר

לענייןזה,"רשות"-כלאחתמאלה: )5(

רשותשוקההוןביטוחוחיסכון; )א(

בנקישראל,לענייןמידעהמצויבידיחטיבתהפיקוחעלהבנקים )ב(
והמחלקההממונהעלמערכותתשלומים;

רשותניירותערך; )ג(

רשותההגבליםהעסקיים,לענייןמידעשנאסףמכוחסמכותהממונה )ד(
עלהגבליםעסקייםלפיסעיף44אלחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-
341988,ולענייןמידעאחרשברשותה-אםסברהממונהשמסירתונדרשת
לעבודתהוועדהואינהעלולהלגרוםנזקלביצועתפקידיהרשותלפידיןר

בתקופתעבודתה,תגישהוועדהלממשלה,לוועדתהכספיםולוועדתהכלכלה )ו(
שלהכנסת,אחתלשישהחודשים,דיןוחשבוןעלעבודתהוהמלצותיה;הדיןוחשבון

יפורסםבאתריהאינטרנטשלמשרדהאוצרושלבנקישראלר
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הוועדהתקבעאתסדריעבודתהר )ז(

הוראותמעבר
לענייןמפעיל
מערכתממשק

עלאףהאמורבסעיף15ב)א(ו–)ג(לחוקמערכותתשלומים,כנוסחובסעיף2)3(לחוק13ר )א(
זה,אדםאשרערביוםהתחילהשלטבמפעילאוהחזיקבויותרמ–10%מסוגמסויםשל
אמצעישליטה,יהיהרשאילהמשיךולשלוטבמפעילאולהחזיק,לפיהעניין,באותם
אמצעישליטה,עדתוםארבעשניםמיוםהתחילה,ובלבדשאמצעיהשליטהשהוא
מחזיקמעל10%לאיקנולו,החלביוםהתחילהכאמורבסעיף7)א()1(,זכויותבמפעיל,

כאמורבפסקאות)1(ו–)2(להגדרה""אמצעישליטה",בתאגיד"ר

מתוםשנהמיוםהתחילהוכלעודמשתתפיםבמערכתהממשקשולטיםאו )ב(
מחזיקיםב–50%אויותרמסוגמסויםשלאמצעישליטהבמפעיל,אולאפועלתמערכת
מבוקרתנוספתהמהווהממשקביןמנפיקלביןסולקלאישורעסקאותבכרטיסיחיוב,

יחולולענייןמינוידירקטורים,כהונתםוהפסקתכהונתם,הוראותאלה:

לאימנהמשתתףבמערכתהממשקיותרמדירקטוראחדבמפעיל; )1(

רובהדירקטוריםבמפעילימונובידיהאסיפההכלליתלפיהצעתהוועדה )2(
למינוידירקטורים;היההמפעילתאגידבנקאיאוהפךלחברהציבורית,יהיהניתן
לכלולביןהדירקטוריםשתציעהוועדהדירקטוריםחיצוניים;לענייןזה,"דירקטור
חיצוני"-כהגדרתובחוקהחברותאוכמשמעותובהוראותניהולבנקאיתקין

בענייןדירקטוריון;

הוועדהלמינוידירקטוריםתציעלאסיפההכלליתשלהמפעילמועמדים )3(
לכהונתדירקטורים,לשםמינויםכאמורבפסקה)2(,ועודמועמדאחדנוסףלכל
אחדמסוגיהכשירותשישלמנות:דירקטורחיצונילפיחוקהחברות,ודירקטור
אחר-שיתקיימובכולםהתנאיםהאמוריםבסעיף11ה)ב(לפקודתהבנקאות,1941;

עלדירקטורשיוצעבידיהוועדהלמינוידירקטורים,שאינודירקטורחיצוני )4(
לפיחוקהחברות,ועלמינויו,יחולוהוראותסעיפים239)ד(,245,244,241)א(,

245)א3(,245)ב(,247,246ו–249לחוקהחברותר

בסעיףזה- )ג(

"הוועדהלמינוידירקטורים"-הוועדהלמינוידירקטוריםבתאגידיםבנקאייםשמונתה
לפיסעיף36אלחוקהבנקאות)רישוי(,שתמנהשלושהחבריםכאמורבסעיףקטן

)ב()1(ו–)2(שבאותוסעיף;

"חוקהחברות"-חוקהחברות,התשנ"ט-351999;

"מפעיל"ו"מערכתממשק"-כהגדרתםבסעיף15אלחוקמערכותתשלומים,כנוסחו
בסעיף2)3(לחוקזה;

"משתתף"ו"מערכתמבוקרת"-כהגדרתםבחוקמערכותתשלומיםר

שרהאוצרממונהעלביצועהוראותחוקזהר14רביצוע

נתניהו  ן מי בני
ראשהממשלה

ן כחלו משה
שרהאוצר

ן בלי רי  ראובן
נשיאהמדינה

ן י אדלשטי ואל י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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