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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים( 
)תיקון מס' 4( )הפעלת מערכת לתיווך באשראי(, התשע"ז-2017

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

)2014 במרס 27( התשע"ד ב' באדר כ"ה ביום  כללי
הורההיועץהמשפטילממשלהעלהקמתצוות 
לממשלה המשפטי ליועץ המשנה בראשות בין־משרדי
)כלכלי-פיסקלי()להלן-הצוותהבין־משרדי(,שהתבקש
להמליץלפנישרהאוצרוהיועץהמשפטילממשלהעל
המטבע שירותי בענף הארוך לטווח הרגולציה הסדרת
את הגיש הבין־משרדי הצוות החוץ־בנקאיע והאשראי
)להרחבה 2015ע פברואר בחודש והמלצותיו מסקנותיו
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,
ולהסדרההנדרשתבועבמסגרתעבודתהצוות,ולאורהיקף
הנושאיםשהסדרתםנדרשה,הוחלטעלחלוקתהעבודה

למקטעיםלפיתחומיעיסוקע

הפיקוח חוק את הכנסת חוקקה הראשון במקטע
מוסדרים(, פיננסיים )שירותים פיננסיים שירותים על
התשע"ו בתמוז כ"ו ביום שהתפרסם התשע"ו-2016,
)1באוגוסט2016()ס"חהתשע"ו,עמ'1098()להלן-חוק
הפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדריםאוהחוק(עהוראות
החוקהאמורעוסקות,ביןהשאר,בהקמתרגולטורפיננסי
חדש)להלן-המפקחעלשירותיםפיננסייםמוסדריםאו
המפקח(,שיפקחעלשוקהשירותיםהפיננסייםשאינםנתונים
כיוםתחתפיקוחואסדרהעעודעוסקהחוקבקביעתאסדרה
ופיקוחעלגופיםשאינםגופיםמוסדיים,הפועליםבתחוםמתן
האשראיהחוץ־בנקאי,ובפרטעלנותנישירותיאשראיונותני
שירותבנכספיננסיכהגדרתםבאותוחוק,וכןבאסדרהופיקוח
עלהשירותיםהניתניםעלידינותנישירותימטבעכיום
)להרחבה,ראהדבריההסברלהצעתחוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)שירותיםפיננסייםחוץ־מוסדיים(התשע"ו-2015

)הצ"חהממשלההתשע"ו,עמ'202((ע

במקטעהשניתוקןחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
כרטיס מנפיקי לעניין אסדרה בו שנקבעה כך מוסדרים

אשראישלאעלידיסולקאותאגידבנקאיולענייןפעילות
אגודותשיתופיותהמורשותלתתשירותיפיקדוןואשראי,
)'בנקאותזעירה'(לחברי וכןשירותיםפיננסייםבסיסיים
האגודהאולקרוביהם,לרבותמתןאשראי,ניהולפיקדונות
וניהולתשלומיםעמקטעזהנחקקבמסגרתסעיף6ולחוק
המדיניות ליישום חקיקה )תיקוני הכלכלית התכנית
התשע"ז-2016 ו־2018(, 2017 התקציב לשנות הכלכלית

)ס"חהתשע"ז,עמ'2592(ע

הצעתחוקזומבקשתלעגןמקטענוסףהמסדיראת
באמצעות המתבצע החוץ־בנקאי האשראי מתן תחום
מערכתהמתווכתבאופןמקווןביןמלוויםללוויםשהם
יחידים)להלן-מערכתP2Pאוהמערכת(עיצויןלענייןזה
כיאסדרתתיווךמקווןבאשראיביןמלוויםללוויםשהם

תאגידים,תקודםבנפרדעלידיהרשותלניירותערךע

מערכת)P2P)PeertoPeer,בדומהלמערכותדומות
למלווים, לווים בין לקשר מאפשרת בעולם, המצויות
אשראיע עסקת יצירת לשם האינטרנט, רשת באמצעות
יובהר,כיפעילותמערכתP2P,בארץכמוגםבעולם,היא
ייחודיתבכךשמפעילהמערכתאינונושאבסיכוןהאשראי,

כיווןשהואאינוהגוףאשרמספקאתהאשראיע

הרציונליםהעומדיםבבסיסמערכותP2Pהפועלות
כיוםבעולםהם:יצירתאלטרנטיבהזמינהלהשקעהבעבור
משקיעיםאשרלהםכסףחופשי;יצירתאלטרנטיבהנוספת
- מערכתית ובהסתכלות לווים, בעבור אשראי לקבלת
הקמעונאיע האשראי בענף לתחרות נוסף אפיק הקמת
תפעולית, ובפשטות בשקיפות מתאפיינות המערכות
ובנוסף,מכיווןשהןמבוססותטכנולוגיה,ביכולתןלהוזיל
עלויותולצמצםבמידהרבהאתפעריהריביתביןהלווה
למלווהעכך,ביןהשאר,השימושבמערכתחוסךאתהצורך
בתיווךהמוסדותהפיננסייםהקלסייםכמוהבנקיםוחברות
כרטיסיאשראיעיודגשכיהןהלווהוהןהמלווהמתקשרים
כל עורכים ואינם המערכת עם ישיר באופן אחד כל
התקשרותביניהםעמעברלפעילותהתיווךבאשראימהווה
בהליכים ינקוט אשר תפעולי גורם גם המערכת מפעיל
כגון במערכת, המלווים ועבור הלווים כלפי מסוימים

פעילותחיתוםופעילותגבייתחובותע

כיום,לאקיימיםאסדרהופיקוחרגולטוריעלמערכות
P2Pעבהעדרפיקוחואסדרהאיןגורםמוסדרשמספקהגנה
למשתתפיםהקיימיםבמערכותאלה,וכמוכןהדברמהווה
איתותשלילילמשתתפיםפוטנציאלייםהחוששיםלפעול
באמצעותהמערכתבלישנקבעהלהאסדרהנאותהעלאור

ס"חהתשע"ו,עמ'1098;התשע"ז,עמ'446ע 1
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אחריההגדרה"רישיוןהנפקה"יבוא: )1(

""רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"-כהגדרתובסעיף25יז;";

בהגדרה"רישיוןלמתןשירותיםפיננסיים",בסופהיבוא: )2(

רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי;"; )5("

בהגדרה"שירותפיננסי",בסופהיבוא: )ו(

הפעלתמערכתלתיווךבאשראיכהגדרתהבסעיף25יז;"ע )5("

בסעיף5אלחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף5א

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא: )1(

מרשםשלבעלירישיונותלהפעלתמערכתלתיווךבאשראיע"; )5("

בסעיףקטן)ב(,בפסקה)2(,במקום"סעיפיםו25,2טאו25טז"יבוא"סעיפיםו2, )2(
25ט,25טזאו25כה"ע

בסעיףו1)א(לחוקהעיקרי,במקוםפסקה)16(יבוא:ועתיקוןסעיףו1

כהגדרתה באשראי לתיווך מערכת באמצעות אשראי במתן שעיסוקו יחיד  )16("
בסעיף25יז-לענייןעיסוקוכאמור,ובלבדשאינובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווך

באשראי;"ע

אחריההגדרה"רישיוןהנפקה"יבוא: )1(

""רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"-כהגדרתובסעיף25יז;";

בהגדרה"רישיוןלמתןשירותיםפיננסיים",בסופהיבוא: )2(

רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי;"; )5("

בהגדרה"שירותפיננסי",בסופהיבוא: )ו(

הפעלתמערכתלתיווךבאשראיכהגדרתהבסעיף25יז;"ע )5("

תיקוןסעיף5אבסעיף5אלחוקהעיקרי-2ע

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא: )1(

מרשםשלבעלירישיונותלהפעלתמערכתלתיווךבאשראיע"; )5("

בסעיףקטן)ב(,בפסקה)2(,במקום"סעיפיםו25,2טאו25טז"יבוא"סעיפיםו2, )2(
25ט,25טזאו25כה"ע

תיקוןסעיףו1בסעיףו1)א(לחוקהעיקרי,במקוםפסקה)16(יבוא:וע

כהגדרתה באשראי לתיווך מערכת באמצעות אשראי במתן שעיסוקו יחיד  )16("
בסעיף25יז-לענייןעיסוקוכאמור,ובלבדשאינובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווך

באשראי;"ע

האמור,מוצעלהסדיראתפעילותהשלמערכתהתיווך
שהם ללווים מלווים בין אשראי מתן לעניין המקוונת
יחידיםעהוראותהאסדרההמוצעותמהוותתיקוןלחוק

הפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדריםע

בהתאםלתיקוןהמוצע,המפקחעלשירותיםפיננסיים
והפיקוח האסדרה על האמון הרגולטור יהיה מוסדרים
שיחולעלמערכתP2Pעעלפיהמוצעתוטלחובתרישוי
עלמישמפעילמערכתמקוונתלתיווךבאשראי,תוךחלוקה
ביןסוגיהרישיונותהניתניםלפיהיקףפעילותושלנותן
שירותכאמור-רישיוןבסיסי-להיקףפעילותמצומצם,
רישיוןמורחב-להיקףפעילותמשמעותיעהתיקוןהמוצע
קובעהסדריםלענייןרישיונותכאמורוכןקובעהגבלות
וחובותשונותשיחולועלפעילותםשלבעליהרישיונות
בעלי על יחולו בנוסף, למפקחע פיקוח סמכויות ומקנה
הרישיונותההוראותהכלליותהחלותעלנותןשירותים
שליטה לעניין הוראות השאר, בין הכוללות, פיננסיים,
והחזקתאמצעישליטהבמערכתP2Pולענייןהאורגנים
ובעליהתפקידיםשיכהנובהעכלזאתבמטרהלהבטיחאת
פעילותםהתקינהשלמפעילימערכתה–P2Pואתהשמירה

עלענייניהמלוויםוהלוויםהפועליםבאמצעותהע

הצעתהחוקהמתפרסמתבזהמהווהכאמורעודצעד
מהצעדיםהמתוכנניםליישוםהמלצותומסקנותהצוות
הבין־משרדיעהמטרההיאליצורבסופושלהתהליךאסדרה
כוללתמקיפהוקוהרנטיתככלהאפשר,שלכלשוקמתן
השירותיםהפיננסייםוהגופיםהפועליםבו,כךששוקזה

יהיהשוקמשוכלל,תחרותי,הוגן,יעילויציבע

מוצעלהוסיףהגדרותשלמונחיםהמשמשים  סעיף 1
מונחים של הגדרות לתקן וכן החוק בהצעת 

קיימיםבחוקכדילהתאימםלשינויהמוצעע

- להגדרה "רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי" 
מוצעלקבועסוגחדששלרישיוןהמוסדרבמסגרתהחוק,
25יז בסעיף כמוגדר באשראי, לתיווך מערכת להפעלת

המוצעע

להגדרה "רישיון למתן שירותים פיננסיים" -בהגדרהזו
מפורטיםכלסוגיהרישיונותהניתניםבמסגרתהחוקעמוצע
להוסיףלהגדרהזואתהרישיוןלהפעלתמערכתלתיווך

באשראי,שאותויהיההמפקחמוסמךלתתעע

להגדרה "שירות פיננסי" -מוצעלתקןאתהגדרתשירות
פיננסיכךשתכלולגםהפעלתמערכתלתיווךבאשראי
כהגדרתהבסעיף25יזהמוצע,כךשיחולועלבעלהרישיון
להפעלתמערכתלתיווךבאשראיכלהחובותהמוטלות

בחוקעלבעלירישיונותלמתןשירותיםפיננסייםע

סעיף5אלחוקקובעכיהמפקחינהלמרשמים  סעיף 2
להוסיף מוצע פיננסייםע שירותים נותני של 
לסעיףאתמרשםבעליהרישיונותלהפעלתמערכתלתיווך
באשראי,וכןלהתאיםאתההפניההקבועהבסעיףקטן
)ב()2(שבוכךשהמפקחינהלמרשםאףלבעלירישיונות
אלהשרישיונםהותלה,בדומהלכלבעליהרישיונותלמתן

שירותיםפיננסייםע

סעיףו1)א(לחוקקובעפטורמחובתהרישוילפי  סעיף 3
פרקג'לחוקומצייןאתהגופיםהפטוריםמחובה 
להפעלת רישיון של המוצעת לאסדרה בהתאם כאמורע
מערכתלתיווךבאשראימוצעלהחליףאתנוסחפסקה)16(

שלהסעיףהאמור,כךשיכלולפטורכאמורליחידשעיסוקו
כמו באשראיע לתיווך מערכת באמצעות אשראי במתן
כן,לאורהמוצעלאפשרבמקריםמסוימיםלבעלרישיון
25יז להפעלתמערכתלתיווךבאשראיכהגדרתהבסעיף
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אחריסעיף25טזלחוקהעיקרייבוא:4עהוספתפרקג'ו

"פרק ג'3: רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי

בפרקזה-25יזעהגדרות-פרקג'ו

25מיליון "היקףפעילותנרחב"-צבראשראיהעולהעל
שקליםחדשיםאועלסכוםגבוהיותרשקבעהשר;

"לווה"-יחידהמקבלאשראיממלווהבאמצעותמערכת
לתיווךבאשראי;

"לקוח"-מלווהאולווה;

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

ללווהבאמצעותהמערכת;

"מערכתחברתיתלתיווךבאשראי"-מערכתלתיווךבאשראי
הפועלתרקלענייןעסקאותלמתןאשראישאינןנושאות
ריבית,ואשרסכוםהאשראיהניתןבאמצעותה,ללווה

המוצעלעסוקגםבמתןאשראי)ראודבריההסברלסעיף
יכול כאמור האשראי שמתן העובדה ולאור 8וו)א((,
שייעשהגםבאמצעותהמערכת,מוצעלהבהירכיפטור
מחובתרישוילפיפרקג'לחוקליחידשעיסוקובמתןאשראי
באמצעותמערכתלתיווךבאשראי,יינתןרקאםאותויחיד

אינובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראיע

וזהנוסחהשלפסקה)16(שמוצעלבטלה:

")16(יחידשעיסוקובמתןאשראיבאמצעותמפעיל
אתראינטרנטהמיועדלמתןהלוואותולקבלתן,אםמפעיל
עיסוק לעניין - מקבלה או ההלוואה נותן אינו האתר

כאמור;"ע

שכותרתו לחוק ג'ו פרק את להוסיף מוצע  סעיף 4
באשראי"ע לתיווך מערכת להפעלת "רישיון 
בפרקזהמוצעלהסדיראתדרךהגשתבקשתהרישיוןשל
מישמבקשלעסוקבהפעלתמערכתלתיווךבאשראי,את
התנאיםשייקחהמפקחבחשבוןבבואולתתרישיוןכאמור,
וכןאתהתנאיםשבהםרשאיהמפקחלבטלאולהתלות

רישיוןכאמורע

לסעיף 25יז המוצע

מוצעלהוסיףהגדרותשלמונחיםחדשיםהרלוונטיים
לענייןבעלירישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי,וזאת

במסגרתההתאמהלתיקוןהמוצעע

להגדרות "היקף פעילות נרחב", "רישיון בסיסי", "רישיון 
-מכיווןשאיןמקוםלהחילעל מורחב" ו"צבר אשראי" 
המערכותהקטנותאתאותההרגולציהשישלהחילעל
המערכותהגדולותיותר,ישמקוםליצורשתירמותשל
רישוי,בדומהלקבועלענייןרישיונותמכוחפרקיםג'ו־ג'1
לחוקעלפיכךמוצעלקבוערףמסויםהמבטאהיקףפעילות,
כךשכלעוסקשהיקףהפעילותשלונמוךמרףזה,יחויב
ב"רישיוןבסיסי",וכלעוסקשהיקףהפעילותשלוגבוהמרף

זה,יחויבב"רישיוןמורחב"שיאפשרלולעסוקבהפעלת
מערכתלתיווךבאשראיבהיקףפעילותנרחבעהרףשנקבע
הואצבראשראיהעולהעל25מיליוןשקליםחדשיםאועל
סכוםגבוהיותרשקבעהשרעלענייןזהמוצעלחשב"צבר
אשראי"עלפיסךכלחובותהלוויםלמלוויםבמערכת
לתיווךבאשראישמפעילבעלהרישיון,בתוספתסךכל
הוקצו ושטרם הרישיון לבעל שהועברו המלווים כספי

כהלוואותללוויםע

להגדרה "לווה" -מוצעלקבועכילווההואיחידהמקבל
אשראיממלווהבאמצעותמערכתלתיווךבאשראיעיצוין
מערכות אסדרת על מדובר זו חוק הצעת במסגרת כי
שבאמצעותןניתןלהעניקאשראיללוויםשהםיחידיםאך

לאלתאגידיםע

-בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווך להגדרה "לקוח" 
באשראינותןשירותיםהןלמלווההמבקשלהשקיעאת
כספו,והןללווההמבקשלקבלאשראי,עלכןמוצעכי
גםהמלווהוגםהלווהייחשבוכלקוחותשלבעלהרישיון

וייכללובהגדרהזוע

להגדרת "מלווה" -מוצעלקבועכימלווההואמישנותן
אשראיללווהבאמצעותמערכתלתיווךבאשראיוכןמי
לתיווך מערכת להפעלת רישיון לבעל כספים שמעביר

באשראיבמטרהשיינתנוכאשראיללווהע

לתיווך  מערכת  להפעלת  חברתית  "מערכת  להגדרה 
באשראי" -מוצעלאפשרלבעלרישיוןלהפעלתמערכת
לתיווךבאשראילהפעילמערכתחברתיתלתיווךבאשראי
אשרתהנהמהקלותמסוימותבמסגרתהאסדרהעמדובר
במערכתאשרתכליתההיאיצירתמערכתחברתיתשל
עזרההדדיתשבמסגרתהיתאפשרלמלוויםלהעניקללווים
שייבחרועלידם,אשראיבלאריביתשאינונושאתשואה
פיננסיתלמלוויםעיובהרכיסכוםהאשראישיכוללהינתן
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מסוים,אינועולהעל100,000שקליםחדשיםבשנהאו 
סכוםאחרשקבעהשר;לענייןזה,"ריבית"-כלתמורה
הניתנתבקשרעםאשראישישבהמשוםתוספתלקרן,

יהיהכינויהאשריהיה,למעט-

עמלותלצורךכיסויהוצאותתפעול,מסוג,בסכום )1(
אובשיעורשקבעהשר;

החזרהוצאותסבירותשהוצאובשלפיגורבהחזר )2(
האשראי,מסוג,בסכוםאובשיעורשקבעהשר;

כלסכוםהמתווסףלקרןעקבתנאיהצמדהלאחד )ו(
מאלה:

שערהחליפיןלמטבעהישראליאולמטבע )א(
אחרשאישרהמפקח,שמפרסםבנקישראל;

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

לסטטיסטיקה;

הפועלת מקוונת מערכת - באשראי" לתיווך "מערכת
באמצעותרשתהאינטרנטאובאמצעיםטכנולוגיים
אחריםשקבעהשרבצו,המשמשתלתיווךביןמלווים
ללוויםלשםביצועעסקאותלמתןאשראיולתפעולן

שלעסקאותכאמור;

במערכת חובותהלוויםלמלווים, סךכל "צבראשראי"-
לתיווךבאשראישמפעילבעלרישיון,בתוספתסךכל
כספיהמלוויםשהועברולבעלהרישיוןוטרםהוקצו

כהלוואותללווים;

"רישיוןבסיסי"-רישיוןלעיסוקבהפעלתמערכתלתיווך
באשראי,בהיקףפעילותשאינוהיקףפעילותנרחב;

"רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי","רישיון"-רישיון
לעסוקבהפעלתמערכתלתיווךבאשראישניתןלפיפרק

זה,ביןשהוארישיוןבסיסיוביןשהוארישיוןמורחב;

""רישיוןמורחב"-רישיוןלעיסוקבהפעלתמערכתלתיווך
באשראי,בהיקףפעילותנרחבע

מסוים,אינועולהעל100,000שקליםחדשיםבשנהאו 
סכוםאחרשקבעהשר;לענייןזה,"ריבית"-כלתמורה
הניתנתבקשרעםאשראישישבהמשוםתוספתלקרן,

יהיהכינויהאשריהיה,למעט-

עמלותלצורךכיסויהוצאותתפעול,מסוג,בסכום )1(
אובשיעורשקבעהשר;

החזרהוצאותסבירותשהוצאובשלפיגורבהחזר )2(
האשראי,מסוג,בסכוםאובשיעורשקבעהשר;

כלסכוםהמתווסףלקרןעקבתנאיהצמדהלאחד )ו(
מאלה:

שערהחליפיןלמטבעהישראליאולמטבע )א(
אחרשאישרהמפקח,שמפרסםבנקישראל;

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

לסטטיסטיקה;

הפועלת מקוונת מערכת - באשראי" לתיווך "מערכת
באמצעותרשתהאינטרנטאובאמצעיםטכנולוגיים
אחריםשקבעהשרבצו,המשמשתלתיווךביןמלווים
ללוויםלשםביצועעסקאותלמתןאשראיולתפעולן

שלעסקאותכאמור;

במערכת חובותהלוויםלמלווים, סךכל - "צבראשראי"
לתיווךבאשראישמפעילבעלרישיון,בתוספתסךכל
כספיהמלוויםשהועברולבעלהרישיוןוטרםהוקצו

כהלוואותללווים;

"רישיוןבסיסי"-רישיוןלעיסוקבהפעלתמערכתלתיווך
באשראי,בהיקףפעילותשאינוהיקףפעילותנרחב;

"רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי","רישיון"-רישיון
לעסוקבהפעלתמערכתלתיווךבאשראישניתןלפיפרק

זה,ביןשהוארישיוןבסיסיוביןשהוארישיוןמורחב;

""רישיוןמורחב"-רישיוןלעיסוקבהפעלתמערכתלתיווך
באשראי,בהיקףפעילותנרחבע

באמצעותמערכתזוללווהמסויםלאיעלהעל100,000
שקליםחדשים,אועלסכוםאחרשקבעהשרעעודיובהרכי
לאמדוברבתרומהשכןהלווהמחויבלהחזיראתכלכספי
ההלוואהשניתנולו,באמצעותהמערכת,לידיהמלווהע
לענייןזהמוצעלהגדיר"ריבית"ככלתמורההניתנתבקשר
עםאשראישישבהמשוםתוספתלקרן,למעטסכומים
כמפורטבסעיףוביניהםעמלותבסכוםאובשיעורשקבע
השר,שאותןיוכללגבותבעלהרישיוןהמפעילמערכת

חברתיתכאמורלשםכיסויהוצאותתפעולהע

כי לקבוע מוצע - להגדרה "מערכת לתיווך באשראי" 
האסדרההמוצעתבמסגרתהצעתחוקזותחולעלהפעלת

מערכתשתפעלבאמצעותרשתהאינטרנטאובאמצעים
טכנולוגייםאחריםשיקבעהשרבצו,ואשרתשמשלתיווך
ביןמלוויםללוויםבמטרהלבצעעסקאותלמתןאשראי

ולתפעולעסקאותכאמורע

באשראי"  לתיווך  מערכת  להפעלת  "רישיון  להגדרה 
-עלפיהצעתהחוק,הפעלתמערכתלתיווך ו"רישיון" 
באשראידרךעיסוק,מחייבתבקבלתרישיוןמאתהמפקחע
רישיוןזהיכולשיהיהרישיוןבסיסיויכולשיהיהרישיון
מורחב,הכוללפיהיקףצברהאשראישלבעלהרישיוןע
מוצעלקבועכילענייןפרקזה,"רישיון"הואכלאחדמשני

סוגיהרישיונותהאמוריםע
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לאיעסוקאדםבהפעלתמערכתלתיווךבאשראיאלא25יחעחובתרישוי )א(
אםכןבידורישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי,ובהתאם

לתנאיהרישיוןע

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

אםכןבידורישיוןמורחבע

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,מישבידורישיוןכאמור )ג(
בסעיףקטן)א(רשאילעסוקבהפעלתמערכתלתיווךבאשראי
בהיקףפעילותנרחב,גםאםאיןבידורישיוןמורחב,אםהגיש
בקשהלקבלתרישיוןמורחבעדתום0וימיםמהמועדשבו
היקףפעילותוהיהלהיקףפעילותנרחבוכלעודמתקיימים

בושנייםאלה:

רישיון לקבלת בבקשתו החלטה ניתנה טרם )1(
מורחב;

היקףפעילותואינועולהעלפישנייםמהיקף )2(
הפעילותהנרחבהמזעריהנדרשלקבלתרישיוןמורחבע

סייגיםלחובת
רישוי

חובתהרישוילפיסעיף25יחלאתחולעלאלה:25יטע )א(

סולקכהגדרתובסעיף6וטלחוקהבנקאות)רישוי(, )1(
וכןתאגידהנשלטעלידואותאגידשהסולקמחזיק

ביותרמ־20%מסוגמסויםשלאמצעישליטהבו;

תאגידבנקאיותאגידעזרע )2(

השר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאי,בתקנות, )ב(
לפטורסוגיגופיםנוספיםמחובתהרישוילפיסעיף25יחע

לסעיף 25יח המוצע

לסעיף קטן )א(

לתיווך מערכת בהפעלת עיסוק כי לקבוע מוצע
להפעלת ברישיון שמחזיק למי רק יתאפשר באשראי
המוצע, ג'ו פרק לפי שניתן באשראי לתיווך מערכת

ובהתאםלתנאיםשייקבעובוע

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג(

מכיווןשבעיסוקיםאלהניתןלמצואעסקיםקטנים
לפרק ההגדרות בסעיף נקבעו גדולים, עסקים לצד
בסיסי רישיון - רישיונות של מדרגים שני המוצע, ג'ו
מורחב בהיקףקטןיחסית,ורישיון הפועלים -לעסקים
דבריההסבר משמעותי)ראה הפועליםבהיקף לעסקים
רישיון בסיסי", רישיון נרחב", פעילות "היקף להגדרות

מורחב"ו"צבראשראי"לפרקג'והמוצע(ע

כאמור רישיון בעל כי לקבוע, מוצע לכך, בהתאם
בסעיףקטן)א(לאיעסוקבהפעלתמערכתלתיווךבאשראי

בהיקףפעילותנרחבאלאאםכןבידורישיוןמורחבע

כדישלאלעכבשלאצורךאתהתפתחותוהעסקית
שלבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישרוצה
להרחיבאתעסקיוולקבלרישיוןמורחב,מוצעלקבועכי
לעסוקבהפעלתמערכת בעלרישיוןבסיסייהיהרשאי
רישיון בלא גם נרחב פעילות בהיקף באשראי לתיווך
0וימים מורחב,אםהגישבקשהלרישיוןמורחבבתוך
מהמועדשבוהחללתתשירותיםבהיקףנרחב,וזאתכל
עודלאהתקבלההחלטהבבקשתווכלעודהיקףהפעילות
שבההואעוסקאינועולהעלפישנייםמהיקףהפעילות
הנרחבהמזעריהנדרשלקבלתרישיוןמורחב)הוראהדומה

קבועהבסעיפים12)ג(ו־25ב)ג(לחוק(ע

לסעיף 25יט המוצע

ג'ווכןכל מוצעלקבועכיחובתהרישוילפיפרק
החובותהחלותעלבעלרישיוןלפיהפרקהאמור,לאיחולו
)רישוי(, הבנקאות לחוק 6וט בסעיף כהגדרתו סולק על
תאגיד או ידו על הנשלט תאגיד על התשמ"א-1981,
אמצעי של מסוים מסוג מ־20% ביותר מחזיק שהסולק
שליטהבו,וכןעלתאגידבנקאיותאגידעזרהיותשהם

מפוקחיםעלידירגולטוראחרע

ר ב ס ה י  ר ב ד



1029 הצעותחוקהממשלה-כ"בבאדרהתשע"ז,2017עוע20

רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראייכולשיהיהרישיון25כעסוגירישיונות
בסיסיאורישיוןמורחבע

תנאיםלמתן
רישיוןבסיסי

המפקחרשאילתתרישיוןבסיסילמבקששמתקיימים25כאע )א(
לגביוכלאלה:

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

הואאזרחישראליאותושבישראל;

למבקשהרישיוןהוןעצמימזעריכנדרשמבעל )2(
ולתוספת 7ו סעיף להוראות בהתאם בסיסי, רישיון

הראשונה;

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

סעיף4)ב(;לענייןזהובלילגרועמכלליותהאמור-

רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראייכולשיהיהרישיון25כעסוגירישיונות
בסיסיאורישיוןמורחבע

תנאיםלמתן
רישיוןבסיסי

המפקחרשאילתתרישיוןבסיסילמבקששמתקיימים25כאע )א(
לגביוכלאלה:

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

הואאזרחישראליאותושבישראל;

למבקשהרישיוןהוןעצמימזעריכנדרשמבעל )2(
ולתוספת 7ו סעיף להוראות בהתאם בסיסי, רישיון

הראשונה;

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

סעיף4)ב(;לענייןזהובלילגרועמכלליותהאמור-

לסעיף 25כ המוצע

מוצעלהבהירמהםסוגיהרישיונותלהפעלתמערכת
לתיווךבאשראילפיפרקג'ועכאמורלעיל,סוגיהרישיונות

הםרישיוןבסיסיורישיוןמורחבע

לסעיף 25כא המוצע 

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועאתהתנאיםשבהתקיימםרשאיהמפקח
לתתלמבקשרישיוןבסיסיעיצוין,כיתנאיםאלהקיימים
כיוםמכוחהחוקגםביחסלקבלתרישיונותלמתןאשראי,
למתןשירותבנכספיננסיולמתןשירותיפיקדוןואשראי,
ומטרתםלהבטיחכימישעוסקבמתןשירותיםפיננסיים,
מעורב היה או מעורב אינו אשר נורמטיבי גורם הוא
בפעילותפליליתחמורה,שאינהמתיישבתעםפעילות

שלמתןשירותיםכאמורע

מוצעלקבועכימבקשרישיוןשהואיחידחייבלהיות
פסול הוכרז שלא ישראל תושב או ישראלי אזרח בגיר,
דיןולאניתןלגביוצוכינוסנכסיםבהליכיפשיטתרגלע
עודמוצעלקבועשאםמבקשהרישיוןהואתאגיד,עליו
להתאגדולהירשםבישראל,ביתהמשפטלאמינהלוכונס
נכסיםולאציווהעלפירוקוולפחותאחדמנושאיהמשרה

בוהואאזרחישראליאותושבישראלע

כמוכןמוצעלקבועכתנאילרישיון,עמידהבדרישות
)ר'גםדברי הוןעצמימזערילענייןמבקשרישיוןבסיסי
19 בסעיף כנוסחו הראשונה התוספת לתיקון ההסבר

להצעתהחוק(ע

בנוסף,מוצעלקבועדרישהשלפיהמבקשהרישיון,
ואםהואיחיד-גםבעלהשפעהבו,לאהורשעבעבירה,
או חומרתה מהותה, שמפאת לה, מחוצה או בארץ
בהפעלת לעסוק ראוי אינו הרישיון מבקש נסיבותיה
מערכתלתיווךבאשראי,ולאתלויועומדנגדוכתבאישום
בעבירהכאמור,וכןלאמתקיימותלדעתהמפקחנסיבות
אחרותהמטילותדופיביושרווביושרתושלמבקשהרישיון

אובעלהשפעהכאמורע

לרשימת להפנות מוצע כאמור, עבירות לעניין
העבירותהמנויותבסעיף15)א()ו()א(לחוקולהחילןלעניין
רישיוןהפעלתמערכתלתיווךבאשראיעברירתהמחדללגבי
עבירותאלההיאשהןחמורותדייןבאופןהמצדיקסירוב
למתןרישיון,אלאאםכןמצאהמפקחכימתקיימיםטעמים
מיוחדיםהנוגעיםלנסיבותביצועהעבירהומידתחומרתה,
לתיווך מערכת בהפעלת לעסוק מניעה אין שבשלהם
באשראיעהטעםלכךהואשהמדוברבעבירותהנמצאות
בליבתהעיסוקשלתחוםהפעלתהמערכתלתיווךבאשראי,
ועלכןהליכיםפלילייםבעבירותאלהמצדיקיםאתהיפוך

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

מערכתלתיווךבאשראי;

"הורשעבעבירה"-לרבותהורשעבעבירה )ב(
דומהבמדינהאחרת;

בנושאיהמשרהשלמבקשהרישיוןמתקיימים )4(
התנאיםלמינויולכהונהשלנושאמשרהבבעלרישיון

לפיפרקה';

לגבימבקשרישיוןשהואתאגיד-מתקיימים )5(
בבעלשליטהובבעלענייןבוהתנאיםלקבלתהיתר

לפיפרקד'ע

מבקש הציבור שבטובת טעמים בשל כי המפקח מצא )ב(
הרישיוןאינוראוילעסוקבהפעלתמערכתלתיווךבאשראי,רשאי
הואשלאלתתרישיוןלמבקש,אףאםמתקיימיםלגביוהתנאים
שבסעיףקטן)א(ובלבדשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיולפניו

אולפנימישהואהסמיכולכךמביןעובדיו,בדרךשהורהע

תנאיםלמתן
רישיוןמורחב

המפקחרשאילתתרישיוןמורחבלמבקששמתקיימים25כבע )א(
לגביו,נוסףעלהתנאיםהאמוריםבסעיף25כא,כלאלה:

מבקשהרישיוןהתאגדונרשםבישראל; )1(

למבקשהרישיוןהוןעצמימזעריכנדרשמבעלרישיון )2(
מורחב,בהתאםלהוראותסעיף7וולתוספתהראשונה;

מבנההתאגידעומדבדרישותפרקה'ע )ו(

"בעל על גם הדרישה החלת כי יובהר זה לעניין
לסייע באה יחיד, שהוא רישיון במבקש השפעה"
בהתמודדותעםהתופעהשלהצבת"אנשיקש"בחזית,
כאשרבפועלהעסקמנוהלעלידיגורמיםאחריםעלגבי
לגבי מבקשרישיוןשהואתאגידנקבעוהוראותדומות
בעלשליטהאובעלענייןבו-והדרישהלגביולפיהסעיף
עניין ובבעל השליטה בבעל מתקיימים כי היא המוצע
במבקשהרישיוןהתנאיםלקבלתהיתרישליטהוהחזקת
אמצעישליטהלפיפרקד'לחוק)הכולליםגםאתהתנאי

שליושרויושרהובכללזההעדרהרשעה(ע

תנאינוסףהנדרשלצורךקבלתרישיוןהואעמידת
נושאיהמשרהבמבקשהרישיוןבתנאיםשנקבעובפרקה'
לענייןמינויוכהונהשלנושאימשרהעויובהר,כיהכוונה
הןלנושאימשרהבמבקששהואיחידוהןלנושאימשרה

במבקששהואתאגידע

לסעיף קטן )ב(

ולמתן אשראי למתן רישיון לעניין לקבוע בדומה
שירותבנכספיננסי,וכןלענייןרישיוןלמתןשירותיפיקדון

ואשראיורישיוןהנפקה,מוצעלאפשרלמפקחשלאלתת
רישיוןלמבקשרישיוןלפיפרקזה,גםאםמתקיימיםבו
התנאיםלקבלתרישיוןשצוינולעיל,אםמצאכיבשל
טעמיםשבטובתהציבור,מבקשהרישיוןאינוראוילעסוק
במתןשירותיפיקדוןואשראיעיובהרכישיקולזהמוגבל

וכפוףלטעמיםהמנוייםבסעיףולשיקוליסבירותע

לסעיף 25כב המוצע

המפקח רשאי שבהתקיימם תנאים לקבוע מוצע
לתתלמבקשרישיוןמורחבעתנאיםאלהבאיםלהוסיףעל
התנאיםהדרושיםלקבלתרישיוןבסיסילפיסעיף25כא

המוצע,החליםגםעלהמבקשרישיוןמורחבע

מוצעלדרושכימבקשרישיוןמורחביתאגדויירשם
בישראלעמכיווןשהמדוברברישיוןלפעולבהיקףפעילות
כך כתאגיד יפעל הרישיון בעל כי לדרוש מוצע נרחב,
על החלים והפיקוח הבקרה מנגנוני כל עליו שיחולו
תאגידיםעבנוסף,מוצעכיהמבנההתאגידישלהמבקש

יהיהכנדרשלפיפרקה'לחוקע
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יביא מורחב רישיון למתן בבקשה להחליט בבואו )ב(
המפקחבחשבון,ביןהשאר,שיקוליםשבטובתהציבורע

ו–)ב(,25כגעבקשהלרישיון 17)א( עלהגשתבקשהלרישיוןיחולוהוראותסעיף
בשינוייםהמחויביםע

החלתהוראות
לענייןרישיון

22,ו־24יחולולענייןרישיוןובעל25כדע 18עד הוראותסעיפים
רישיוןלפיפרקזה,בשינוייםהמחויביםע

ביטולאוהתליה
שלרישיון

בהתקיים25כהע להתלותו או רישיון לבטל רשאי המפקח )א(
האמורבסעיףו2)א()1(עד)6(,בשינוייםהמחויבים,וכןאם
ביטול את הציבורהמצדיקים שבטובת טעמים מתקיימים

הרישיוןאואתהתלייתוע

יחולו זה סעיף לפי רישיון של התליה או ביטול על )ב(
הוראותסעיףו2)ב(עד)ד(,בשינוייםהמחויביםע"

בסעיף26)ג(לחוקהעיקרי,במקום"25ו)ב(או25יג)ג("יבוא"25ו)ב(,25יג)ג(או25כב)ב("ע5עתיקוןסעיף26

הוספתסימןד'
לפרקו'

אחריסעיף8וגלחוקהעיקרייבוא:6ע

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

בסימןזה,"לווה","לקוח","מלווה","מערכתחברתיתלתיווך8ודעהגדרות
באשראי"ו"מערכתלתיווךבאשראי"-כהגדרתםבסעיף25יזע

ניהולהכספים
בחשבוןנאמנות

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראיינהלאת8והע )א(
כאשראי שיינתנו במטרה אליו המועברים המלווים כספי
ללווים,ואתהכספיםהמועבריםאליוכהחזראשראימאת
גוף אצל המלווים, לטובת נפרד נאמנות בחשבון הלווים,

מהגופיםהמפורטיםלהלן)בסימןזה-חשבוןהנאמנות(:

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

ו–)ב(,25כגעבקשהלרישיון 17)א( עלהגשתבקשהלרישיוןיחולוהוראותסעיף
בשינוייםהמחויביםע

החלתהוראות
לענייןרישיון

22,ו־24יחולולענייןרישיוןובעל25כדע 18עד הוראותסעיפים
רישיוןלפיפרקזה,בשינוייםהמחויביםע

ביטולאוהתליה
שלרישיון

בהתקיים25כהע להתלותו או רישיון לבטל רשאי המפקח )א(
האמורבסעיףו2)א()1(עד)6(,בשינוייםהמחויבים,וכןאם
ביטול את הציבורהמצדיקים שבטובת טעמים מתקיימים

הרישיוןאואתהתלייתוע

יחולו זה סעיף לפי רישיון של התליה או ביטול על )ב(
הוראותסעיףו2)ב(עד)ד(,בשינוייםהמחויביםע"

תיקוןסעיף26בסעיף26)ג(לחוקהעיקרי,במקום"25ו)ב(או25יג)ג("יבוא"25ו)ב(,25יג)ג(או25כב)ב("ע5ע

הוספתסימןד'אחריסעיף8וגלחוקהעיקרייבוא:6ע
לפרקו'

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

בסימןזה,"לווה","לקוח","מלווה","מערכתחברתיתלתיווך8ודעהגדרות
באשראי"ו"מערכתלתיווךבאשראי"-כהגדרתםבסעיף25יזע

ניהולהכספים
בחשבוןנאמנות

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראיינהלאת8והע )א(
כאשראי שיינתנו במטרה אליו המועברים המלווים כספי
ללווים,ואתהכספיםהמועבריםאליוכהחזראשראימאת
גוף אצל המלווים, לטובת נפרד נאמנות בחשבון הלווים,

מהגופיםהמפורטיםלהלן)בסימןזה-חשבוןהנאמנות(:

עודמוצעלקבועכיבבואולהחליטבבקשהלמתן
שבטובת שיקולים בחשבון המפקח יביא מורחב רישיון

הציבור)המצטרפיםלשיקוליםהמנוייםבסעיףולחוק(ע

לסעיף 25כג המוצע

מוצעלקבועכיבקשהלקבלתרישיוןלהפעלתמערכת
לתיווךבאשראיתוגשבדומהלהגשתבקשהלקבלתרישיון
למתןאשראיאולמתןשירותבנכספיננסי,לפיהתנאים

הקבועיםבסעיף17לחוק,בשינוייםהמחויביםע

לסעיף 25כד המוצע

רישיון מתן לעניין החוק הוראות כי לקבוע מוצע
)סעיף18(,פירוטסוגיהשירותיםהפיננסייםברישיון)סעיף
20(,הודעהעלמתןהרישיון 19(,תקופתהרישיון)סעיף
שינויים על למפקח דיווח ,)21 )סעיף לציבור והצגתו
כפי )24 )סעיף בוטל שרישיונו מי על ופיקוח )22 )סעיף
שאלהנקבעולענייןרישיוןלמתןאשראיאולמתןשירות
בנכספיננסי,יחולובשינוייםהמחויביםגםלענייןרישיון

להפעלתמערכתלתיווךבאשראיע

לסעיף 25כה המוצע

מוצעלקבועכיבדומהלסמכותושלהמפקחלבטלאו
להתלותרישיוןלמתןאשראיאולמתןשירותבנכספיננסי,
או לבטל המפקח רשאי יהיה לחוק, ו2 בסעיף הקבועה

להתלותרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראיע

מוצעלתקןאתסעיף26)ג(לחוקכךשהאמורבו  סעיף 5
שירותים בנותן שליטה היתר מתן לעניין 
פיננסייםשהואבעלרישיוןמורחב,יחולגםעלבעלרישיון

להפעלתמערכתלתיווךבאשראיע

ו'לחוקהעוסקבהגבלות מוצעלהוסיףלפרק  סעיף 6
עלפעילותםשלנותנישירותיםפיננסיים,את 
להפעלת רישיון בעל על מיוחדות הגבלות ובו ד' סימן

מערכתלתיווךבאשראי,כפישיפורטלהלןע

לסעיף 38ה המוצע 

לסעיף קטן )א(

כספי על ושמירה תקין ניהול להבטיח במטרה
מערכת להפעלת רישיון בעל אל המועברים המלווים
בעל מכספי אלה כספים הפרדת תוך באשראי, לתיווך
הרישיוןעצמו,מוצעלקבועחובהעלבעלרישיוןלנהלאת
כספיהמלוויםהמועבריםאליובמטרהשיינתנוכאשראי
ללוויםואתהכספיםהמועבריםאליוכהחזראשראימאת
למטרה רק ישמש זה חשבון נאמנותע בחשבון הלווים,
המפורטתכאמורויהיהנפרדמחשבונוהפרטישלבעל

הרישיוןע
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תאגידבנקאי; )1(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןאשראי; )2(

החברהכהגדרתהבחוקהדואר,התשמ"ו-21986, )ו(
בנותנהאתהשירותיםהכספייםכהגדרתםבאותוחוק
מטעםהחברההבת,כמשמעותהבסעיף88יאלחוקהאמור;

גוףאחרשקבעשרהאוצרבהסכמתשרהמשפטים )4(
ובלבדשהואמפוקחעלפידין,לרבותלפיחוקאיסור

הלבנתהוןע

רשאי באשראי לתיווך מערכת להפעלת רישיון בעל )ב(
לגבותאתהעמלותבעדהשירותשהואנותןמתוךהכספים

המנוהליםבחשבוןהנאמנותע

להפעלת רישיון לבעל הוראות לתת רשאי המפקח )ג(
מערכתלתיווךבאשראילענייןניהולחשבוןהנאמנותע

הגבלותלעניין
עיסוקבמתן

אשראי

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראילאיעסוק8ווע )א(
במתןאשראיכהגדרתובסעיף11א,אלאבאישורמאתהמפקח
ובהתאםלתנאיהאישור;איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרוע

מחובתהרישוילפיסעיף12ע

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

יכול שאצלם הגופים את להגביל מוצע כן, כמו
בעלהרישיוןלפתוחולנהלחשבוןנאמנותכאמור,לאלה:
תאגידבנקאי,בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,
החברהכהגדרתהבחוקהדואר,התשמ"ו-1986,בנותנה
אתהשירותיםהכספייםכהגדרתםבאותוחוקמטעםחברת
הבת,כמשמעותהבסעיף88יאלחוקהאמור)בנקהדואר(,
וכןגוףאחרשיקבעשרהאוצרבהסכמתשרהמשפטים
איסור חוק לפי לרבות דין, פי על מפוקח שהוא ובלבד

הלבנתהון,התש"ס-2000ע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכיבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווך
השירות בעד העמלות את לגבות רשאי יהיה באשראי
מהכספים מהלווים, והן מהמלווים הן נותן, שהוא
כאמור עמלות כי יצוין, הנאמנותע בחשבון המנוהלים
כוללותכלתמורההמגיעהלבעלהרישיוןבעדהשירותים

שנותןבעלהרישיוןללקוחותיוע

לסעיף קטן )ג(

במטרהלהבטיחאתהניהולהתקיןוהשמירהעלכספי
המלוויםהמועבריםלמערכתלתיווךבאשראי,מוצעלקבוע
כיהמפקחיהיהרשאילתתהוראותלבעלרישיוןלהפעלת

מערכתלתיווךבאשראילענייןניהולחשבוןהנאמנותע

לסעיף 38ו המוצע

לסעיף קטן )א(

מוצעכברירתמחדללאסורעלבעלרישיוןלהפעלת
אשראי, במתן בעצמו לעסוק באשראי לתיווך מערכת

במקביל באשראי לתיווך מערכת שהפעלת מכיוון זאת
למתןאשראיעלולהלהקיםניגודענייניםמובנהעניגוד
ענייניםזהבאלידיביטויביןהשארבכךשבעלרישיון
להפעלתמערכתלתיווךבאשראישנותןאשראיבאמצעות
המערכת,הופךלמעשהלאחדמהמלוויםבמערכת,ובכך
ישבידואפשרותלתעדףאתהאשראיהניתןעלידועל
פניהאשראיהניתןעלידימלוויםאחריםעעםזאת,בחינת
פעילותהמערכותהפועלותכיוםבישראלובעולםמלמדת
כיכדישמערכתמעיןזותוכללצמוחולהתפתח,ישצורך
ובלבד אשראי מתן של בפעילות גם לעסוק לה לאפשר
זותנוטרותפוקחבאופןשבויהיהניתןלאיין שפעילות
אתניגודהענייניםהאמורעלפיכך,מוצעלקבועכיבעל
רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראייוכללעסוקבמתן
11אלחוק,רקאםקיבלאישור אשראיכהגדרתובסעיף
מאתהמפקחובהתאםלתנאיהאישורעיובהר,כיאיןבקבלת
לגרוע כדי אשראי, במתן לעסוק המפקח מאת האישור
מהחובהלקבלרישיוןלמתןאשראיכהגדרתובפרקג'לחוקע

לסעיף קטן )ב(

בשלניגודהענייניםהטמוןבהפעלתמערכתלתיווך
באשראיבמקביללמתןאשראי,מוצעלקבועכיבאישור
שייתןהמפקחלמתןאשראיכאמור,יקבעהמפקחתנאים
שמטרתםלהבטיח,ביןהשאר,העדרניגודענייניםכמפורט
להלן:ניגודענייניםביןמתןאשראימכספיבעלהרישיון
לביןמתןאשראימכספימלוויםאחרים;ניגודענייניםבין
תפעולעסקאותאשראישבעלהרישיוןהואצדלהן,לבין
תפעולעסקאותאשראיאחרות;וניגודענייניםביןגביית

ס"חהתשמ"ו,עמ'79ע 2
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ניגודענייניםביןמתןאשראימכספיבעלהרישיון )1(
לביןמתןאשראימכספימלוויםאחרים;

ניגודענייניםביןתפעולעסקאותאשראישבעל )2(
הרישיוןהואצדלהן,לביןתפעולעסקאותאשראיאחרות;

ניגודענייניםביןגבייתחובותכלפיבעלהרישיון )ו(
לביןגבייתחובותכלפימלוויםאחריםע

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

שנשלטעלידיבעלהרישיוןאועלידיהשולטבוע

אי–גילויפרטים
מזהיםשללקוח

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראילאימסור8וזע )א(
פרטיםמזהיםשללקוחללקוחאחראלאבהתאםלהוראות

שנתןהמפקחלענייןזהע

במועד, לווה, פרע לא )א(, קטן סעיף הוראות אף על )ב(
אשראישנתןלומלווהבאמצעותהמערכתלתיווךבאשראי,
ולאעלהבידיבעלהרישיוןלגבותאתהחובבהתאםלהוראות
סעיף50ב)ז(,רשאיבעלהרישיוןלמסורלמלווהפרטיםמזהים
לגביית דין לפי הליכים נקיטת לשם הדרושים הלווה של

החוב,בהתאםלהוראותשנתןהמפקחלענייןזהע

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(רשאיבעלרישיון )ג(
למלווה למסור באשראי לתיווך חברתית מערכת המפעיל
פרטיםמזהיםשלהלווהולמסורללווהפרטיםמזהיםשל

ניגודענייניםביןמתןאשראימכספיבעלהרישיון )1(
לביןמתןאשראימכספימלוויםאחרים;

ניגודענייניםביןתפעולעסקאותאשראישבעל )2(
הרישיוןהואצדלהן,לביןתפעולעסקאותאשראיאחרות;

ניגודענייניםביןגבייתחובותכלפיבעלהרישיון )ו(
לביןגבייתחובותכלפימלוויםאחריםע

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

שנשלטעלידיבעלהרישיוןאועלידיהשולטבוע

אי–גילויפרטים
מזהיםשללקוח

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראילאימסור8וזע )א(
פרטיםמזהיםשללקוחללקוחאחראלאבהתאםלהוראות

שנתןהמפקחלענייןזהע

במועד, לווה, פרע לא )א(, קטן סעיף הוראות אף על )ב(
אשראישנתןלומלווהבאמצעותהמערכתלתיווךבאשראי,
ולאעלהבידיבעלהרישיוןלגבותאתהחובבהתאםלהוראות
סעיף50ב)ז(,רשאיבעלהרישיוןלמסורלמלווהפרטיםמזהים
לגביית דין לפי הליכים נקיטת לשם הדרושים הלווה של

החוב,בהתאםלהוראותשנתןהמפקחלענייןזהע

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(רשאיבעלרישיון )ג(
למלווה למסור באשראי לתיווך חברתית מערכת המפעיל
פרטיםמזהיםשלהלווהולמסורללווהפרטיםמזהיםשל

חובותכלפיבעלהרישיוןלביןגבייתחובתכלפימלווים
אחריםע

לסעיף קטן )ג(

רישיון בעל של בפעילותו עניינים שניגודי מכיוון
אף להיווצר עלולים באשראי לתיווך מערכת להפעלת
הקשוריםאליו, גורמים של לפעילות עקיףביחס באופן
מוצעלקבועכיהמפקחיהיהרשאילתתהוראותלמניעת
ניגודיענייניםכאמורבסעיףקטן)ב(וכןהוראותלמניעת
ניגודיענייניםשעלוליםלהיווצרבנסיבותשבהןצדקשור
לבעלהרישיוןעוסקבמתןאשראיע"צדקשור"לענייןזה
הואכלמיששולטבבעלהרישיוןוכןכלגוףשנשלטעלידי

בעלהרישיוןאועלידימיששולטבבעלהרישיוןע

לסעיף 38ז המוצע 

לסעיף קטן )א(

מוצעלאסורעלבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווך
באשראילמסורפרטיםמזהיםשללקוחללקוחאחר,זאת
במטרהלמנועניצולשלפעילותהמערכתלתיווךבאשראי
למטרותשלהלבנתהוןעעםזאת,מאחרוייתכנומקריםאוסוגי
פעילויותשבמסגרתםיצטרךבעלרישיוןלהעבירפרטילקוח
ללקוחאחר,מוצעלקבועכיהמפקחייתןהוראותלענייןזהע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכיעלאףהוראותסעיףקטן)א(,במקרה
שבולווהלאפרעבמועדאשראישנתןלומלווהבאמצעות
המערכתלתיווךבאשראי,ובעלהרישיוןפעללגבותאת
החובכנדרשבסעיף50ב)ז(המוצעאךלאעלהבידולעשות
כן,יהיהבעלהרישיוןרשאילמסורלמלווהפרטיםמזהים
שלהלווה,הדרושיםלשםנקיטתהליכיםלפידיןלגביית

חובו,בהתאםלהוראותשייתןהמפקחלענייןזהע

לסעיף קטן )ג(

בשלהעובדהכימערכתחברתיתלתיווךבאשראי
מערכת פועלת שבה מהדרך שונה במתכונת פועלת
לרוב שבו באופן הרגילה, במתכונתה באשראי לתיווך
המלווהבוחראתהלווההמסויםשאליוהואמייעדאת
כספיההלוואהשנתן,מוצעלהתירלבעלרישיוןלהפעלת
מערכתחברתיתלתיווךבאשראילמסורלמלווהפרטים
מזהיםשלהלווהוכןלהיפך,ובלבדשהלווהאוהמלווה,
לפיהעניין,הביעואתהסכמתםבכתבלענייןזהעמוצע
לקבועכיהמפקחיהיהרשאילתתהוראותלענייןהעברת

פרטיםמזהיםלפיסעיףקטןזהע
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המלווה,ובלבדשהלווהאוהמלווה,לפיהעניין,הביעואת
הסכמתםבכתבלהעברתהפרטיםהמזהיםשלהם;המפקח
רשאילתתהוראותלענייןהעברתפרטיםמזהיםלפיסעיף

קטןזהע

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותכלדיןלעניין )ד(
שמירתסודיותוהגנתפרטיותע"

הוספתכותרת
סימןא'לפרקח'

אחריכותרתפרקח'לחוקהעיקרייבוא:7ע

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

בסעיף44)ב(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)2(יבוא:8עתיקוןסעיף44

המפקחאישרכיבנסיבותהענייןקייםקשרעסקיסבירביןהשירותהפיננסי ")2א(
המבוקשלביןהתנאילקנייתנכסאושירותאחר;"ע

בסעיף50לחוקהעיקרי,אחרי"אומבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"יבוא"או9עתיקוןסעיף50
באמצעותבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"ע

הוספתסימןב'
לפרקח'

אחריסעיף50לחוקהעיקרייבוא:10ע

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

בסימןזה-50אעהגדרות

"חשבוןהנאמנות"-כמשמעותובסעיף8וה;

לסעיף קטן )ד(

מוצעלהבהירכיהאיסורבסעיףזהלענייןהעברת
פרטילקוחללקוחאחר,אינוגורעמהוראתכלדיןלעניין

שמירתסודיותוהגנתהפרטיותע

מוצעלחלקאתפרקח'לחוקהעוסקבשמירה  סעיף 7
עלעניינילקוחות,לשלושהסימנים: 

סימןא'שעניינושמירהעלעניינילקוחותשלנותני
עד 41 סעיפים הוראות את הכולל פיננסיים שירותים
נותני כל על החלות צרכניות הגנות שעניינן לחוק, 50
הרישיונות בעלי על גם ובכללם הפיננסיים השירותים

להפעלתמערכתלתיווךבאשראיע

סימןב'שעניינובהוראותמיוחדותלשמירהעלענייני
לקוחותשלבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי
הכוללאתהוראותסעיפים50אעד50ההמוצעיםעבשונה
מנותנישירותיםפיננסייםאחרים,בעלרישיוןכאמורמספק
שירותיתיווךוחבבחובותצרכניותהןכלפילוויםוהןכלפי
מלוויםונדרשבשלכךלהוראותמיוחדותעיובהרכיהוראות
סימןב'המוצעיחולועלבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווך
באשראינוסףעלהוראותסימןא')ראהגםדבריההסבר

לסעיף50בהמוצעכנוסחובסעיף10להצעתהחוק(ע

סימןג'הכוללאתהוראותסעיפים51עדו5לחוק,
שעניינןסמכותהמפקחלבררתלונותציבורלענייןכלל
נותניהשירותיםהפיננסיים,וכןהוראותבדברדרכיהבירור

ותוצאותיוע

סעיף44)א(לחוקקובעאיסורעלנותןשירותים  סעיף 8
בקניית פיננסי שירות מתן להתנות פיננסיים 
)ב(קובע נכסאושירותאחרממנואומאחרעסעיףקטן
נסיבותשבהןאיסורזהלאיחולעיצויןכיהןבחוקהפיקוח
עלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-1981,והןבחוק
הוראה יש התשמ"א-1981, ללקוח(, )שירות הבנקאות
המאפשרתלמבטחיםאולתאגידיםבנקאיים,לפיהעניין,
להתנותשירותבשירותאחראםקייםקשרעסקיסבירבין
השירותיםכאמורעלפיכך,כדישנותניהשירותיםהפיננסיים
יוכלולהתחרותבגופיםהאמוריםבצורהשווה,מוצעלתקן
להתנות פיננסיים שירותים לנותני ולאפשר הסעיף את
שירותבשירותאםאישרהמפקחכיבנסיבותהענייןקיים
התנאי לבין המבוקש הפיננסי השירות בין סביר קשר

לקנייתנכסאושירותאחרע

50 בסעיף הקבוע ההסדר את להרחיב מוצע  סעיף 9
לחוקלענייןיכולתושללווהלפרועאתיתרת 
ההלוואהשקיבללפניהמועדשנקבעלפירעונה,בהתאם
לתנאיםשייקבעועלידישרהאוצרבאישורועדתהכספים,
כךשהסדרזהיחולגםעלהלוואותשהתקבלובאמצעות

מערכתלתיווךבאשראיע

ח' פרק של המוצע המבני השינוי במסגרת  סעיף 10
לחוק,מוצעלהוסיףאתסימןב'שעוסקבשמירה 
עלעניינילקוחותשלבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווך

באשראיע
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"לווה","לקוח","מלווה","מערכתחברתיתלתיווךבאשראי"
ו"מערכתלתיווךבאשראי"-כהגדרתםבסעיף25יזע

שמירהעלענייני
המלווים

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי)בסימן50בע )א(
זה-בעלהרישיון(יפעללטובתהמלוויםבאמונהובשקידהע

בעלהרישיוןיקבעסולםהשוואתי,אומודלאחרשאישר )ב(
המפקח,להערכתהסיכוישלוויםיעמדובפירעוןהאשראי

שהםמקבלים)בסעיףזה-מודללהערכתסיכוייהפירעון(ע

בעלהרישיוןימסורלמלווה,לפניהקצאתכספיהמלווה )ג(
ללווים,מידעבענייניםאלה:

הסיכוניםהכרוכיםבמתןהאשראיבהתאםלמודל )1(
להערכתסיכוייהפירעוןשקבעובהתאםלרמתפיזור

האשראיביןהלווים;

ייתן המפקח האשראי; מתן על התשואה שיעור )2(
הוראותבדבראופןחישובשיעורהתשואהלענייןפסקהזוע

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

"לווה","לקוח","מלווה","מערכתחברתיתלתיווךבאשראי"
ו"מערכתלתיווךבאשראי"-כהגדרתםבסעיף25יזע

שמירהעלענייני
המלווים

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי)בסימן50בע )א(
זה-בעלהרישיון(יפעללטובתהמלוויםבאמונהובשקידהע

בעלהרישיוןיקבעסולםהשוואתי,אומודלאחרשאישר )ב(
המפקח,להערכתהסיכוישלוויםיעמדובפירעוןהאשראי

שהםמקבלים)בסעיףזה-מודללהערכתסיכוייהפירעון(ע

בעלהרישיוןימסורלמלווה,לפניהקצאתכספיהמלווה )ג(
ללווים,מידעבענייניםאלה:

הסיכוניםהכרוכיםבמתןהאשראיבהתאםלמודל )1(
להערכתסיכוייהפירעוןשקבעובהתאםלרמתפיזור

האשראיביןהלווים;

ייתן המפקח האשראי; מתן על התשואה שיעור )2(
הוראותבדבראופןחישובשיעורהתשואהלענייןפסקהזוע

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

לסעיף 50א המוצע

מכיווןשעניינושלסימןזההואשמירהעלענייני
לקוחותשלבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי,
מוצעלהחיללענייןסימןזהאתההגדרה"חשבוןנאמנות"
8וההמוצעוכןאתההגדרות"לווה","מלווה" שבסעיף

ו–"מערכתלתיווךבאשראי"שבסעיף25יזהמוצעע

לסעיף 50ב המוצע

לסעיף קטן )א(

חב באשראי לתיווך מערכת להפעלת רישיון בעל
בכלהחובותהקבועותבפרקח'שעניינןשמירהעלענייני
ענייני על והן המלווים ענייני על הן דהיינו, לקוחות,
הלווים)ראודבריההסברלסעיף7להצעתהחוק(עמוצע
להוסיףלחובותאלהחובהנוספתעלבעלהרישיוןלפעול
לטובתהמלוויםבאמונהובשקידהעחובהזונדרשתהיות
שבמתכונתהפעילותשלהמערכת,הכספיםאשרעוברים
בהקצאת שמדובר בין למלווים, בפועל שייכים דרכה
אשראי בהחזרי שמדובר ובין אשראי, מתן לשם כספים
שהגיעומאתהלוויםעמשכך,מלבדהיותושלבעלהרישיון
אמוןעלשמירתםוניהולםשלכספיהמלווה,יכולבעל
הרישיוןלספקלמלוויםגםשירותיםנוספיםכגוןשירותי

גבייהושירותיחיתוםע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלהטילחובהעלבעלרישיוןלהפעלתמערכת
אחר מודל או השוואתי, סולם לקבוע באשראי לתיווך
שיאשרהמפקח,שיעריךאתהסיכוישלוויםיעמדובפירעון
האשראישהםמקבליםעיובהרכימדוברבסולםשעניינו
שקיבלו ההלוואה את לפרוע הלווים סיכויי הערכת
באמצעותהמערכתולכןגםמודלאחרשלפיויקבעבעל
הרישיוןתנאיסףלענייןהלוויםאשריהיוזכאיםלקבל
אשראיבאמצעותהמערכת,יכולשיעמודבחובהכאמורע

לסעיף קטן )ג(

לתיווך מערכת להפעלת רישיון בעל לחייב מוצע
באשראילמסורלמלווה,עודבטרםהקצאתכספיההלוואה
שהעבירלמערכת,מידעבענייניםכמפורטלהלןבמטרה
לחשוףלפניהמלווהאתרמתהסיכוןשבההואעלוללשאת
בעתמתןאשראיבאמצעותהמערכתעמידעכאמוריכלול
מידעבדברהסיכוניםהכרוכיםבמתןהאשראיבהתאם
לרמת ובהתאם שקבע הפירעון סיכויי להערכת למודל
פיזורהאשראיביןהלוויםוכןמידעבדברשיעורהתשואה
עלמתןהאשראיעמוצעלקבועכיהמפקחייתןהוראות

בדבראופןחישובשיעורהתשואהלענייןזהע

לסעיף קטן )ד(

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

הוראותלענייןהשבתהכספיםכאמורע

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

סעיףקטןזהע

יפעל באשראי לתיווך מערכת להפעלת רישיון בעל )ז(
לגבייתהחזרהאשראימאתהלווהבמועדשנקבעלפירעונו;
לאנפרעהאשראיבמועדינקוטבעלהרישיוןאמצעיגבייה
סביריםלפידיןלצורךגבייתהחובמאתהלווה;המפקחרשאי
לתתהוראותלענייןאמצעיגבייהשעלבעלהרישיוןלנקוט

לפיסעיףקטןזהע

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

רישוםשינהלבעלהרישיוןבכלהנוגעלכספים )1(
שהועברואליובידימלווהבמטרהשיינתנוכאשראי
ללוויםולכספיםשהועברואליובידיהלוויםכהחזרי

אשראילאותומלווה;

האופןשבויקצהבעלהרישיוןאתכספיהמלווים, )2(
ללווים;

הלוואות יש שבהם במקרים כי לקבוע מוצע המלווים,
ובכלל המפקח, שיורה מסוג במאפיינים לזו זו הדומות
במודל הלווים של הדירוג וברמת ההלוואה במטרת זה
הרישיון בעל רשאי יהיה לא הפירעון, סיכויי להערכת
להעדיףאתעניינושלמלווהאחדעלפנימלווהאחרעעם
זאת,מוצעלקבועכיהמפקחיהיהרשאילקבועבהוראות
שייתן,נסיבותשבהתקיימןלאיראואתבעלהרישיוןכמי
שהקצהאתכספיהמלווהתוךהעדפהשלמלווהאחד

עלפניאחרע

לסעיף קטן )ה(

מוצעלקבועכילמלווהתהיהשמורהזכותלדרוש
באשראי לתיווך למערכת שהעביר הכספים השבת את
ואשרטרםניתנוכאשראיללווים,כאשרבמקביל,עלבעל
הרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי,תחולהחובה
להשבתכספיםאלהעעודמוצעלקבועכיהמפקחיהיה

רשאילתתהוראותלענייןהסדרתדרכיההשבהכאמורע

לסעיף קטן )ו(

לאורהעובדהכיכספיהמלווההוזרמולמערכתלשם
מטרהספציפית-הקצאתםכאשראי,וכדילאפשרלמלווה
לקבלאינדיקציהראשוניתעלהכספיםשהעבירלמערכת,
מוצעלהטילחובהעלבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווך
באשראילדווחלמלווהעלכספיםשהעבירושלאהוקצו

למתןאשראיללוויםבתוך15ימיםממועדהעברתםלידי
בעלהרישיוןעעודמוצעלקבועכיהמפקחיהיהרשאילתת

הוראותלענייןדיווחכאמורע

לסעיף קטן )ז(

היותשלפיאופןפעולתהמערכתאיןקשרישירבין
המלוויםללווים,ובשיםלבלכךשבעלהרישיוןלהפעלת
מערכתלתיווךבאשראיהואהגורםאשריוצראתעסקת
האשראיומנהלאותה,מוצעלקבועכיבעלהרישיון,יהיה
לטובת מהלווים במועד האשראי החזר גביית על אמון
המלווים,וכןינקוטצעדיםסביריםלצורךגבייתחובאשר
לאנפרעבמועדועכלזאתבמטרהלהבטיחסךפירעוןחובות
גבוהככלהאפשר,ובכךלעודדמלוויםלהשקיעאתכספם

באמצעותהמערכתלתיווךבאשראיע

לתת רשאי יהיה המפקח כי לקבוע מוצע כן, כמו
הרישיוןלנקוט בעל שעל גבייה אמצעי לעניין הוראות
כאמור,וביןהשארלענייןהצעדיםהמינימלייםשאותם

חייבלנקוטבעלהרישיוןלשםגבייתהחובע

לסעיף קטן )ח( 

מוצעלאפשרלמפקחלתתהוראותלשםשמירהעל
ענייניהמלווים,ביןהשאר,בענייניםהמפורטיםבסעיף,
וזאתלשםשמירהעלניהולתקיןשלהמערכת,וכןשמירה
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אופןהעברתהחזריהאשראישהתקבלומהלווים, )ו(
למלווים;

רישוםשעבודיםלהבטחתהחזרהאשראישקיבלו )4(
לווים,בפנקסיםהמתנהליםלפידין;

הבטחתהמשךיכולתהגבייהשלחובותהלווים )5(
כלפיהמלווים,בנסיבותשבהןבוטלאוהותלהרישיונו

שלבעלהרישיוןאושהפךלחדלפירעון;

רמהמזעריתלפיזורהאשראישנותןמלווהמסוים )6(
ביןלוויםשונים;

לקבלכספים הרישיון בעל של יכולתו הגבלת )7(
מאתמלוויםבנסיבותשבהןקייםעודףבהיצעהאשראי

עלפניהביקושלאשראיע

שמירהעלענייני
הלווה

מידע50גע האשראי, מתן לפני ללווה, ימסור רישיון בעל )א(
בענייניםאלה:

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

שהואיידרשלשלם;

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

האשראי,כאמורבסעיף8וז)ב(ע

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

הרישיוןבכלהנוגעלהחזריהאשראיבידיהלוויםע

אופןהעברתהחזריהאשראישהתקבלומהלווים, )ו(
למלווים;

רישוםשעבודיםלהבטחתהחזרהאשראישקיבלו )4(
לווים,בפנקסיםהמתנהליםלפידין;

הבטחתהמשךיכולתהגבייהשלחובותהלווים )5(
כלפיהמלווים,בנסיבותשבהןבוטלאוהותלהרישיונו

שלבעלהרישיוןאושהפךלחדלפירעון;

רמהמזעריתלפיזורהאשראישנותןמלווהמסוים )6(
ביןלוויםשונים;

לקבלכספים הרישיון בעל של יכולתו הגבלת )7(
מאתמלוויםבנסיבותשבהןקייםעודףבהיצעהאשראי

עלפניהביקושלאשראיע

שמירהעלענייני
הלווה

מידע50גע האשראי, מתן לפני ללווה, ימסור רישיון בעל )א(
בענייניםאלה:

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

שהואיידרשלשלם;

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

האשראי,כאמורבסעיף8וז)ב(ע

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

הרישיוןבכלהנוגעלהחזריהאשראיבידיהלוויםע

והגנהעלהאינטרסיםשלהמלווים-הןלצורךשמירהעל
האינטרסיםהכלכלייםשלהםשהופקדובידיבעלהרישיון
להפעלתמערכתלתיווךבאשראיוהןלצורךהבטחתהמשך

קיומםשלמלוויםבמערכותלתיווךבאשראיע

כךביןהשאר,מוצעלאפשרלמפקחלקבועהוראות
לכספים הנוגע בכל הרישיון בעל שינהל רישום לעניין
שהועברואליו,באופןשיבטיחהבחנהברורהומעשיתבין
כספיהמלוויםהשונים,הוראותלענייןאופןהקצאתכספי
יכולתהגבייה לענייןהבטחתהמשך המלווים,הוראות
שלחובותהלוויםכלפיהמלווים,בנסיבותשבהןבוטלאו
הותלהרישיונושלבעלהרישיוןאושהפךלחדלפירעון
וכןהוראותלענייןרמתהפיזורהמזעריתשלהלוואהאחת
ביןמספרלוויםלשםהפחתתהסיכוניםהטמוניםבמתן

הלוואהלגורםיחידע

לסעיף 50ג המוצע

הצרכניות ההגנות כל כאמור חלות הלווה על 
ההסבר דברי )ראו ח' לפרק המוצע א' בסימן הקבועות
לסעיף7להצעתהחוק(עעםזאת,בשלאופייההייחודישל
פעילותמערכותה–P2P,מוצעלקבועחובהעלבעלרישיון
להפעלתמערכתלתיווךבאשראילמסורללווה,לפנימתן

האשראי,מידעבענייניםאלה:

קבלת עם בקשר הלווה יישא שבהן העלויות סך
שאותם והעמלות הריבית שיעורי זה ובכלל האשראי,
יידרשלשלםעיובהרכיעלויותאלהכוללותכלתמורה
שבהיישאהלווהבקשרעםקבלתהאשראיעזאתבמטרה
להבטיחכיהלווהיביןאתהיקףההתחייבותשבחרלקחת

עלעצמוע

הפרטים את למסור הרישיון בעל של האפשרות
המזהיםשלהלווהלמלווה,בנסיבותשבהןהלווהאינו
עומדבפירעוןהאשראיכאמורבסעיף8וז)ב(המוצעעסעיף
50ב)ז(המוצעמטילחובהעלבעלרישיוןלהפעלתמערכת
דין לפי סבירים גבייה באמצעי לנקוט באשראי לתיווך
לצורךגבייתהאשראיבנסיבותכאמורעעםזאת,במקרים
בהםבעלהרישיוןלאהצליחלגבותאתהאשראימאת
הלווה,מתירסעיף8וז)ב(לבעלהרישיוןלהעביראתפרטי
הלווהלמלווהכדישזהיוכללעמודעלזכויותיועלפיכך,

עלבעלהרישיוןליידעמראשאתהלווהעלאפשרותזוע

עודמוצעלקבועכיהמפקחיהיהרשאילתתהוראות
לשםשמירהעלענייניהלווים,וביןהשארלקבועחובות
האשראי להחזרי הרישיוןבנוגע בעל דיווחשיחולועל

בידיהלוויםע
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חובתפרסוםבאתר
האינטרנטשלבעל

רישיוןלהפעלת
מערכתלתיווך

באשראי

בעלהרישיוןיפרסםבאתרהאינטרנטשלו,פרטיםבעניינים50דע
אלה:

דרכיפעולתהמערכתלתיווךבאשראי;המפקחרשאי )1(
לתתהוראותלענייןהפרטיםשייכללובפרסוםלפיפסקהזה;

העמלותשגובהבעלהרישיוןמהלוויםומהמלווים; )2(

שיעורהאשראישלכללהלוויםבאמצעותהמערכת )ו(
לתיווךבאשראי,שלאנפרע,וכןשיעורהאשראישלאנפרע
כאמורביחסללוויםבכלאחתמרמותהדירוגבמודללהערכת

סיכוייהפירעון,ככלשנקבעורמותדירוגכאמור;

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

שיעורהתשואהלענייןפסקהזוע

הוראותמיוחדות
לענייןמערכת

חברתיתלתיווך
באשראי

עלאףהוראותסעיף50ב)ב(בעלרישיוןהמפעילמערכת50הע )א(
חברתיתלתיווךבאשראי,אינוחייבלקבועמודללהערכת

סיכוייהפירעוןכאמורבאותוסעיףע

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

הלווים,שלאנפרע,לפיסעיף50ד)ו(ע"

הוספתכותרת
סימןג'לפרקח'

לפניסעיף51לחוקהעיקרייבוא:11ע

"סימן ג': בירור תלונות הציבור".

בסעיף71לחוקהעיקרי-12עתיקוןסעיף71

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

לסעיף 50ד המוצע 

מוצעלהטילחובהעלבעלרישיוןלהפעלתמערכת
לתיווךבאשראי,לפרסםבאתרהאינטרנטשלופרטימידע
שישלהםחשיבותלענייןהפעלתהמערכת,במטרהשהן
המלוויםוהןהלווים)לרבותמלוויםולוויםפוטנציאליים(
להתקשרות כניסתם בטרם המערכת פעילות את יכירו
בביצועעסקתאשראיעביןהשאר,מוצעכיבעלהרישיון
העמלות המערכת, פעולת דרכי לעניין פרטים יפרסם
האשראי מתן על התשואה ושיעור מהלקוחות שייגבו

באמצעותהמערכתע

לסעיף 50ה המוצע 

בשלהתכליתהשונהשלהמערכתהחברתיתלתיווך
חברתית "מערכת להגדרת הסבר דברי )ראה באשראי
4 בסעיף כנוסחו המוצע 25יז בסעיף באשראי" לתיווך
של הפעילות שבמסגרת העובדה ובשל החוק(, להצעת
הוא שאליו הלווה את לבחור המלווה יכול זו מערכת
מייעדאתההלוואה,מוצעשלאלחייבבעלרישיוןהמפעיל
מערכתחברתיתלתיווךבאשראילקבועמודללהערכת

סעיף הוראות שמחייבות כפי האשראי פירעון סיכויי
50ב)ב(המוצעעעםזאתאיןבאמורכדילפטורבעלרישיון
כאמורמהחובהלמסורלכלמלווהמידעבדברהסיכונים
הכרוכיםבמתןהאשראישהואנותן)סעיף50ב)ג(המוצע(,
שיעורהאשראישל את באינטרנט וכןמהחובהלפרסם
כללהלוויםשלאנפרע,באמצעותהמערכתשבהפעלתו

)סעיף50ד)ו(המוצע(ע

במסגרתהשינויהמבניהמוצעשלפרקח'לחוק,  סעיף 11
מוצעלקבועאתכותרתסימןג'לפרקח',שעניינו 

הוראותלענייןבירורתלונותהציבורע

במסגרתהסמכויותהמינהליותהנתונותלמפקח,  סעיף 12
מוצע ומהירה, יעילה אכיפה לאפשר וכדי 
להעניקלמפקחסמכותלהטילעיצוםכספיגםעלבעל
מחזיק על באשראי, לתיווך מערכת להפעלת רישיון
אמצעישליטהבואועלנושאמשרהבו,וכןעלמישפועל
בלאהיתראורישיוןלפיהחוק,בשלהפרהשלהוראה
מההוראותהמנויותבסעיף72לחוק,שהואמחויבלפעול

עלפיהע
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לגביבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי- ")ה(

אםצברהאשראישלואינועולהעל100מיליוןשקליםחדשים- )1(
50,000שקליםחדשים;

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

בהגדרה"נותןשירותיםפיננסיים",במקום"סעיפים25חאו25טו"יבוא"25ח,25טו )2(
או25כד"ע

בסעיף72לחוקהעיקרי-ו1עתיקוןסעיף72

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)1ב(יבוא: )1(

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

בסעיףקטן)ב(- )2(

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

25טו 25ח, "סעיפים יבוא 25טו" או 25ח "סעיפים במקום )ו(, בפסקה )ב(
או25כד";

25טו 25ח, "סעיפים יבוא 25טו" או 25ח "סעיפים במקום ,)4( בפסקה )ג(
או25כד";

אחריפסקה)17ג(יבוא: )ד(

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישלאניהלכספים ")17ד(
בחשבוןנאמנות,בניגודלהוראותסעיף8וה)א(;

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

סעיף8וה)ג(;

לגביבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי- ")ה(

אםצברהאשראישלואינועולהעל100מיליוןשקליםחדשים- )1(
50,000שקליםחדשים;

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

בהגדרה"נותןשירותיםפיננסיים",במקום"סעיפים25חאו25טו"יבוא"25ח,25טו )2(
או25כד"ע

תיקוןסעיף72בסעיף72לחוקהעיקרי-ו1ע

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)1ב(יבוא: )1(

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

בסעיףקטן)ב(- )2(

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

25טו 25ח, "סעיפים יבוא 25טו" או 25ח "סעיפים במקום )ו(, בפסקה )ב(
או25כד";

25טו 25ח, "סעיפים יבוא 25טו" או 25ח "סעיפים במקום ,)4( בפסקה )ג(
או25כד";

אחריפסקה)17ג(יבוא: )ד(

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישלאניהלכספים ")17ד(
בחשבוןנאמנות,בניגודלהוראותסעיף8וה)א(;

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

סעיף8וה)ג(;

הטלת שלעניין כך לחוק 71 סעיף את לתקן מוצע
עיצומיםעלבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי,
"הסכוםהבסיסי"המשמשכבסיסלהטלתעיצוםיעמוד
50,000שקליםחדשיםלבעלרישיוןשצברהאשראי על
שלואינועולהעל100מיליוןשקליםעלגביבעלרישיון
שצברהאשראיעולהעל100מיליוןשקליםחדשים,יעמוד
הסכוםהבסיסיעל200,000שקליםחדשיםעיצוין,כיחלוקת
סכומיםאלהאינהדומהלחלוקתסכומיהעיצוםשנקבעו
ביחסלשארבעליהרישיונותלפיהחוקעבשונהמשארבעלי
הרישיונות,שלגביהםנקבעבסיסהחלוקהלפיסוגהרישיון
להפעלת רישיון בבעל הפעילות, היקף לפי מכן ולאחר
רק המתייחסת חלוקה נקבעה באשראי לתיווך מערכת
להיקףהפעילותשלבעלהרישיון,וזאתמשוםשהרווח
שמפיקבעלרישיוןכאמור,איננונובעמתשלומיריבית,
אלאמהעמלותהמשתלמותבעדהשירותיםהניתניםעל
ידיבעלהרישיוןואשרנגזרותבהתאםלהיקףהאשראי
הרי יחסית, קטנים רווח בשולי שמדובר מכיוון שניתןע
שישלהתאיםאתגובההעיצוםליכולתושלבעלהרישיון

לעמודבסכומיםהאמוריםע

שירותים "נותן הגדרת את להתאים מוצע עוד
פיננסיים",המחילהאתהוראותהפרקגםעלנותןשירותים
פיננסייםשרישיונובוטל,כךשתחולגםעלבעלרישיון

להפעלתמערכתלתיווךבאשראישרישיונובוטלע

מוצעלתקןאתסעיף72לחוקשעניינופירוט  סעיף 13
הפרותשלהוראותהחלותעלנותנישירותים 
פיננסייםשבשלהןניתןלהטילעלנותןהשירותיםהפיננסיים
עיצוםכספיעמוצעלתקןאתהסעיףהאמורכךשייווספו
הפרותהןבמדרגהחומרההנמוך)סעיף72)ב((והןבמדרג
החומרההגבוה)סעיף72)ג((הרלוונטיותלפעילותשלבעל
רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי,בהתאםלהוראות
המוצעותהחלותעליועכךלמשל,ניתןלהטילעיצוםכספי
עלמישעסקבהפעלתמערכתלתיווךבאשראיבלארישיון

מתאים,בניגודלחובתהרישוימכוחסעיף25יחע

יובהרכישארהמנגנוניםהמנוייםבפרקי"בלחוק
לענייןעיצומיםכספיים,וההוראותהמפורטותהמסדירות
אתהפרוצדורהשלההליךהמינהלישבמסגרתומתקבלת
ההחלטהלהטילעיצוםכספי,יחולוגםעלבעלרישיון

להפעלתמערכתלתיווךבאשראיע
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בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישפעלבניגודעניינים )17ו(
בניגודלתנאיםשקבעהמפקחאולהוראותשנתןלפיסעיף8וו)ב(או)ג(;

פרטים שהעביר באשראי לתיווך מערכת להפעלת רישיון בעל )17ז(
מזהיםשללקוחללקוחאחר,בניגודלהוראותלפיסעיף8וז;";

בפסקה)0ו(,במקום"בעלרישיוןלמתןאשראיאובעלרישיוןלמתןשירותי )ה(
פיקדוןואשראי"יבוא"בעלרישיוןלמתןאשראי,בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדון
ואשראיאובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"ובמקום"למישקיבל

ממנוהלוואה"יבוא"למישקיבלממנואובאמצעותו,הלוואה";

אחריפסקה)0ו(יבוא: )ו(

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישלאמסרלמלווה ")0וא(
מידעבהתאםלהוראותסעיף50ב)ג(;

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישלאהשיבלידי )0וב(
המלווהאתהכספיםשדרשלפיסעיף50ב)ה(;

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישלאדיווחלמלווה )0וג(
עלאיהקצאתכלהכספיםשהעבירלוהמלווה,ללווים,בניגודלהוראות

לפיסעיף50ב)ו(;

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישלאפעללגביית )0וד(
להוראות בניגוד לפירעונו, הקבוע במועד הלווה מאת האשראי החזר

סעיף50ב)ז(,אושלאהפעילאמצעיגבייהסביריםלצורךגבייתהחובמאת
הלווה,בניגודלהוראותלפיהסעיףהאמור;

הוראה שהפר באשראי לתיווך מערכת להפעלת רישיון בעל )0וה(
מההוראותשנתןהמפקחלפיסעיף50ב)ח(;

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישלאמסרללווה )0וו(
מידעבהתאםלהוראותסעיף50ג)א(;

הוראה שהפר באשראי לתיווך מערכת להפעלת רישיון בעל )0וז(
מההוראותשנתןהמפקחלפיסעיף50ג)ב(;

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישלאפרסםבאתר )0וח(
האינטרנטשלואתהפרטיםהמנוייםבסעיף50ד;";

בסעיףקטן)ג(- )ו(

בפסקה)1(,במקום"סעיף12)ב(או)ג(אוסעיף25ב)ב(או)ג("יבוא"סעיף )א(
12)ב(או)ג(,סעיף25ב)ב(או)ג(אוסעיף25יח)ב(או)ג(";

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

אחריפסקה)ו(יבוא: )ג(

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראישעסקבמתןאשראי ")וא(
בלאאישורמאתהמפקח,בניגודלהוראותסעיף8וו)א(;"ע
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בסעיף94)א(לחוקהעיקרי-14עתיקוןסעיף94

אחריפסקה)1ב(יבוא: )1(

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

בפסקה)2(,במקום"סעיף12)ב(או)ג(אוסעיף25ב)ב(או)ג("יבוא"סעיף12)ב( )2(
או)ג(,סעיף25ב)ב(או)ג(אוסעיף25יח)ב(או)ג("ע

בסעיף97)2(לחוקהעיקרי,במקום"מבעליהרישיונותלמתןאשראיאומבעליהרישיונות15עתיקוןסעיף97
למתןשירותיפיקדוןואשראי"יבוא"מבעליהרישיונותלמתןאשראי,מבעליהרישיונות
למתןשירותיפיקדוןואשראיאומבעליהרישיונותלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"ע

בסעיף114)ב(לחוקהעיקרי,אחרי"מישעיסוקובמתןשירותבנכספיננסי"יבוא"אומי16עתיקוןסעיף114
שעיסוקובהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"ע

בסעיף115לחוקהעיקרי-17עתיקוןסעיף115

בסעיףקטן)א(,בהגדרה"עוסקותיק",בפסקה)2(,בסופהיבוא"אובהפעלתמערכת )1(
לתיווךבאשראי";

25יאו־25יח" ,12 12ו־25יא"יבוא"סעיפים בסעיףקטן)א1(,במקום"סעיפים )2(
ובמקום"בקשהלקבלתרישיוןלמתןשירותבנכספיננסי,אובקשהלקבלתרישיון
הנפקהלפיסעיפים17או25יד"יבוא"בקשהלקבלתרישיוןלמתןשירותבנכספיננסי,
בקשהלקבלתרישיוןהנפקהאובקשהלקבלתרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי

לפיסעיפים25,17ידאו25כג"ע

תיקוןסעיף94בסעיף94)א(לחוקהעיקרי-14ע

אחריפסקה)1ב(יבוא: )1(

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

בפסקה)2(,במקום"סעיף12)ב(או)ג(אוסעיף25ב)ב(או)ג("יבוא"סעיף12)ב( )2(
או)ג(,סעיף25ב)ב(או)ג(אוסעיף25יח)ב(או)ג("ע

בסעיף97)2(לחוקהעיקרי,במקום"מבעליהרישיונותלמתןאשראיאומבעליהרישיונות15ע
למתןשירותיפיקדוןואשראי"יבוא"מבעליהרישיונותלמתןאשראי,מבעליהרישיונות
למתןשירותיפיקדוןואשראיאומבעליהרישיונותלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"ע

תיקוןסעיף97

בסעיף114)ב(לחוקהעיקרי,אחרי"מישעיסוקובמתןשירותבנכספיננסי"יבוא"אומי16ע
שעיסוקובהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"ע

תיקוןסעיף114

תיקוןסעיף115בסעיף115לחוקהעיקרי-17ע

בסעיףקטן)א(,בהגדרה"עוסקותיק",בפסקה)2(,בסופהיבוא"אובהפעלתמערכת )1(
לתיווךבאשראי";

25יאו־25יח" ,12 12ו־25יא"יבוא"סעיפים בסעיףקטן)א1(,במקום"סעיפים )2(
ובמקום"בקשהלקבלתרישיוןלמתןשירותבנכספיננסי,אובקשהלקבלתרישיון
הנפקהלפיסעיפים17או25יד"יבוא"בקשהלקבלתרישיוןלמתןשירותבנכספיננסי,
בקשהלקבלתרישיוןהנפקהאובקשהלקבלתרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי

לפיסעיפים25,17ידאו25כג"ע

סעיף94מפרטאתהוראותהחוקשהפרתןעולה  סעיף 14
שבצד העונש את וקובע פלילית עבירה כדי 
עבירותאלהעמוצעלהתאיםסעיףזהולקבועבועבירות
שעסק למי הנוגעות הוראות של הפרות בשל פליליות
מתאים, רישיון בלא באשראי לתיווך מערכת בהפעלת
בסיסיאומורחב,להפעלתמערכתלתיווךבאשראיעכמו
כן,לאורהכללתושלבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווך
באשראיבהגדרת"נותןשירותיםפיננסיים",הרישיחולו
בעניינוהוראותהעונשיןהחלותעלמיששלטאוהחזיק
אמצעישליטהבבעלרישיוןכאמורבלאהיתרמתאים,או
מישהעביראמצעישליטהבבעלהרישיוןלגורםשאינובעל

היתרכאמור,בידיעהשאותוגורםאינומחזיקבידוהיתרע

מוצעלתקןאתסעיף97)2(לחוקכךשהמפקח  סעיף 15
יוכללפרסםנתוניריביותהנגבותגםעלידיבעל 

רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראיע

סעיף114לחוקקובעהוראותלענייןתחילתושל  סעיף 16
ביחס התחילה מועדי את ומסדיר החוק 
כי לקבוע מוצע השוניםע הפיננסיים השירותים לנותני
יוםהתחילהלענייןבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווך
,)2018 )1ביוני באשראייחולביוםי"חבסיווןהתשע"ח
בדומהלבעלרישיוןלמתןשירותבנכספיננסי,זאתכדי
לאפשרהןלמפקחוהןלמפעילימערכתלתיווךבאשראי

הפועליםבשוקכיום,להיערךלהוראותהצעתהחוקע

הקבועות המעבר הוראות את להחיל מוצע  סעיף 17
בסעיף115לחוקעלבעלרישיוןלהפעלתמערכת 
לתיווךבאשראי,עלמחזיקאמצעישליטהבוועלנושא

משרהבוע

לפיכך,מישעסקערביוםהתחילהבהפעלתמערכת
לתיווךבאשראיוהגישלפנייוםהתחילההמאוחר,בקשה
וקיבל באשראי לתיווך מערכת להפעלת רישיון לקבלת
מאתהמפקחאישורעלהגשתבקשהכאמור,יראואותו
כ"עוסקותיק"כהגדרתובסעיףהאמורוהואיהיהרשאי
להמשיךבעיסוקואףשאיןבידורישיוןכאמור,כלעודלא
ניתנההחלטתהמפקחבבקשתועהוראותהחוקהחלותעל
בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי,יחולועל

מפעילמערכתכאמור,כאילוהיהבעלרישיוןע

החזיק התחילה יום שערב מי כי יובהר, כן כמו
באמצעישליטהבעוסקותיקכאמורבשיעורהטעוןהיתר
בהיתר כמחזיק אותו יראו לחוק, 26 סעיף הוראות לפי

והכולבכפוףלהוראותהסעיףע

משרה כנושא יוםהתחילהכיהן שערב בנוסף,מי
בעוסקותיק,יוכללהמשיךולכהןבעוסק)ובלבדשאותו
עוסקקיבלרישיוןלפיחוקזה(,והכולבכפוףלהוראות

הסעיףע
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אחריסעיףו11הלחוקהעיקרייבוא:18עהוספתסעיףו11ו

"תיקוןחוקהסדרת
הלוואותחוץ־

בנקאיות

בחוקהסדרתהלוואותחוץ־בנקאיות,התשנ"ג-ו199ו-ו11וע

בסעיף1- )1(

לפניההגדרה"לווה"יבוא: )א(

""חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים"-
חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותים

פיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-2016;";

בהגדרה"מלווה",בסופהיבוא"וכןמישעוסק )ב(
בהפעלתמערכתלתיווךבאשראיכהגדרתהבסעיף25יז

לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים";

בסעיף15,בסופויבוא: )2(

מלווה על יחולו לא 7 עד 2 סעיפים הוראות ")ד(
הנותןהלוואהבאמצעותבעלרישיוןלהפעלתמערכת
לתיווךבאשראיכהגדרתובסעיף25יזלחוקהפיקוחעל

שירותיםפיננסייםמוסדריםע"
תיקוןהתוספת

הראשונה
בתוספתהראשונהלחוקהעיקרי-19ע

בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )1(

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

בפסקה)2(,אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )2(

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

חוץ־ הלוואות הסדרת חוק את לתקן מוצע  סעיף 18
הסדרת חוק - )להלן התשנ"ג-ו199 בנקאיות, 
הלוואותחוץ־בנקאיות(,כךשהחובותשחלותעלמלווה
בהפעלת שעוסק מי על יחולו האמור בחוק כהגדרתו
המוצעע 25יז בסעיף כהגדרתה באשראי לתיווך מערכת
כריתת לעניין הוראות השאר, בין כוללות, אלה חובות
מיידי לפירעון העמדה הגילוי, חובות ההלוואה, חוזה
לתיווך המערכת מפעיל המותרע המרבי הריבית ושיעור
באשראיהואלמעשההגורםשמתקשרעםהלווים,מסדיר
ההלוואהע החזרי לגביית פועל ואף ההלוואה תנאי את
לפיכך,מוצעלהטילחובותאלהעליועבהתאםלכך,מוצע
לפטוראתהמלווהשנותןהלוואהבאמצעותבעלרישיון
להפעלתמערכתלתיווךבאשראימאותןחובותעיצויןכי
הפטורמחובותאלהיוחלרקעלמלוויםשפעלובאמצעות
מתאים, רישיון שקיבל באשראי לתיווך מערכת מפעיל
הלוואות נותנים מלווים שבו מצב למנוע כדי וזאת
באמצעותמערכתלתיווךבאשראישפועלתבלארישיון
באופןבלתיחוקי,כדילהתחמקמהחובותהקבועותבחוק
הריבית שיעור לעניין חוץ־בנקאיות הלוואות הסדרת

המרביהמותרע

לתיקון החוק הצעת נמצאת אלה בימים כי יצוין
ו(, מס' )תיקון חוץ־בנקאיות הלוואות הסדרת חוק
התשע"ה-2015,בדיוניםבכנסת,בהכנהלקריאהשנייה
תיקונים לתקן מציעה האמורה החוק הצעת ושלישיתע
החקיקה שהליך בהנחה לפיכך, הקייםע בחוק נרחבים
לתיקוןחוקהסדרתהלוואותחוץ־בנקאיותיושלםבטרם
שיושלםהליךהחקיקהשלהצעתחוקזו,ייערכותיקונים

והתאמותבתיקוןהמוצעבסעיף18להצעתהחוקע

לחוק הראשונה התוספת את לתקן מוצע  סעיף 19
המזערי העצמי ההון סכומי את בה ולקבוע 
שנדרשמבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראיכדי
להבטיחאתהתנהלותוהתקינהואתיציבותוהתפעוליתע
מכיווןשבעלרישיוןכאמורעוסקבתיווך,הרישהסיכונים
החליםעליוהםסיכוניםתפעולייםבלבד)שכןהואאינו
נושאבסיכוניהאשראי(עלפיכךאיןמקוםלהבחיןביןבעל
רישיוןבסיסילבעלרישיוןמורחבלענייןזהעיובהרכיככל
שיותרלבעלהרישיוןלעסוקבמקבילגםבמתןאשראי)ראו
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