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קבעהשרצוכאמורבסעיףקטן)ב(והסדירהמועצתהרבנותהראשיתתקןכשרות )ג(
)2()ג(עד)ה(המובאתבסעיףקטן)ב(שירותי רגיל,ייתנוהגורמיםהמנוייםבפסקה
השגחהותעודתהכשרבהתאםלתקןהכשרותכאמור,ורשאיםהם,נוסףעלכך,לתת
מועצהנוספים,אםנקבעו; לתקניכשרות השגחהותעודתהכשרבהתאם שירותי
הממונהכהגדרתובחוקאיסורהונאהבכשרות,כנוסחובחוקזה,יודיעלגורמיםכאמור

עלהתקןשהוסדר45ימיםלפניתחילתתוקפור

פרק י"ח: שירות מידע פיננסי
פרקזהיהיה"חוקשירותמידעפיננסי,התשפ"ב-2021"ר94רהשם

ואלהסעיפיחוקשירותמידעפיננסי,התשפ"ב-95:2021רסעיפיהחוק

"פרק א': הגדרות
בחוקזה-1רהגדרות

"אבטחתמידע"-כהגדרתהבסעיף7לחוקהגנתהפרטיות;

"איסוף",שלמידעפיננסי-גישהלמידעפיננסיהנמצאאצל
אחר,שהואמקורמידע,באמצעותמערכתהממשק
למידעפיננסי,וכןקבלתהמידעהאמורוהחזקתו,בין
אםקבלתהמידעוהחזקתוכאמורנעשותבאמצעות

אותהמערכתוביןאםלאו;

"אישורלמתןשירותמידעפיננסי","אישור"-אישורמאת
מאסדרלעסוקבמתןשירותמידעפיננסישניתןלפי

סימןד'לפרקב';

"אמצעישליטה","בורסה","הוןעצמי","החזקה",שלאמצעי
שליטה,"נושאמשרהבכירה",ו"שליטה"-כהגדרתם

בחוקניירותערך;

"בנק"-כמשמעותובחוקהבנקאות)רישוי(;

"בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"-מישבידו
כהגדרתו באשראי לתיווך מערכת להפעלת רישיון

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"בעלרישיוןלמתןאשראי"-מישבידורישיוןלמתןאשראי
כהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"-מישבידורישיון
למתןשירותיפיקדוןואשראיכהגדרתובחוקהפיקוח

עלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"בעלרישיוןמנהלתיקים"-מישבידורישיוןמנהלתיקים
לפיחוקייעוץהשקעות;

"גוףמוסדי"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"גוףפיננסי"-גוףכמפורטלהלן:

בנק; )1(

תאגידעזר; )2(
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סולק; )3(

גוףמוסדי; )4(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )5(

בעלרישיוןלמתןאשראי; )6(

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי; )7(

בעלרישיוןמנהלתיקים; )8(

חברבורסה; )9(

גוףאחרשנקבעלפיסעיף68)א(; )10(

"הוראותמאסדר"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןהמפקחעלהבנקים-הוראותהניתנותלפי )1(
סעיף5)ג1(לפקודתהבנקאות;

- פיננסיים שירותים נותני על המפקח לעניין )2(
על הפיקוח לחוק 4)א( סעיף לפי הניתנות הוראות

שירותיםפיננסייםמוסדרים;

לענייןהממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכון- )3(

לפי הניתנות הוראות - מבטח לגבי )א(
סעיף2)ב(לחוקהפיקוחעלהביטוח;

לגביחברהמנהלת-הוראותהניתנותלפי )ב(
סעיף39)ב()1(לחוקהפיקוחעלקופותהגמל;

לענייןרשותניירותערך- )4(

לגביבעלרישיוןמנהלתיקים-הוראות )א(
הניתנותלפיסעיף28)ב(לחוקייעוץהשקעות;

הוראות חוקזה- לגביבעלרישיוןלפי )ב(
הניתנותלפיסעיף62)ב(;

- אשראי בנתוני שיתוף על הממונה לעניין )5(
הוראותהניתנותלפיסעיף68לחוקנתוניאשראי;

להגדרה )2()ה( בפסקה כאמור מאסדר לעניין )6(
להגדרה )4( בפסקה כאמור השירות", נותן "מאסדר
"מאסדרמקורהמידע"אוכאמורבפסקה)5(להגדרה
"מאסדרהגוףהפיננסי"-הוראותכמפורטבתוספת

הראשונה;

"היקףפעילותקטן",לענייןמקורמידע-כמפורטלהלן,לפי
העניין:

5% לענייןבנק-שווינכסיםשאינועולהעל )1(
משוויהנכסיםשלכללהבנקיםבישראלאועלשיעור
סעיף לפי הנגיד שקבע כאמור הנכסים משווי אחר
69)א()1(,לענייןזה,"שווינכסים",שלבנק-שווינכסיו
שלהבנקכפישמופיעבמאזןהבנקבדוחהכספיהשנתי
האחרוןשנערךעלבסיסמאוחדעלפיכלליחשבונאות

מקובליםהחליםעליו;

סולק; )3(

גוףמוסדי; )4(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )5(

בעלרישיוןלמתןאשראי; )6(

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי; )7(

בעלרישיוןמנהלתיקים; )8(

חברבורסה; )9(

גוףאחרשנקבעלפיסעיף68)א(; )10(

"הוראותמאסדר"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןהמפקחעלהבנקים-הוראותהניתנותלפי )1(
סעיף5)ג1(לפקודתהבנקאות;

- פיננסיים שירותים נותני על המפקח לעניין )2(
על הפיקוח לחוק 4)א( סעיף לפי הניתנות הוראות

שירותיםפיננסייםמוסדרים;

לענייןהממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכון- )3(

לפי הניתנות הוראות - מבטח לגבי )א(
סעיף2)ב(לחוקהפיקוחעלהביטוח;

לגביחברהמנהלת-הוראותהניתנותלפי )ב(
סעיף39)ב()1(לחוקהפיקוחעלקופותהגמל;

לענייןרשותניירותערך- )4(

לגביבעלרישיוןמנהלתיקים-הוראות )א(
הניתנותלפיסעיף28)ב(לחוקייעוץהשקעות;

הוראות חוקזה- לגביבעלרישיוןלפי )ב(
הניתנותלפיסעיף62)ב(;

- אשראי בנתוני שיתוף על הממונה לעניין )5(
הוראותהניתנותלפיסעיף68לחוקנתוניאשראי;

להגדרה )2()ה( בפסקה כאמור מאסדר לעניין )6(
להגדרה )4( בפסקה כאמור השירות", נותן "מאסדר
"מאסדרמקורהמידע"אוכאמורבפסקה)5(להגדרה
"מאסדרהגוףהפיננסי"-הוראותכמפורטבתוספת

הראשונה;

"היקףפעילותקטן",לענייןמקורמידע-כמפורטלהלן,לפי
העניין:

5% לענייןבנק-שווינכסיםשאינועולהעל )1(
משוויהנכסיםשלכללהבנקיםבישראלאועלשיעור
סעיף לפי הנגיד שקבע כאמור הנכסים משווי אחר
69)א()1(,לענייןזה,"שווינכסים",שלבנק-שווינכסיו
שלהבנקכפישמופיעבמאזןהבנקבדוחהכספיהשנתי
האחרוןשנערךעלבסיסמאוחדעלפיכלליחשבונאות

מקובליםהחליםעליו;

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18 290

לענייןמקורמידעהמפוקחעלידיבנקישראל )2(
ושאינובנק-היקףפעילותהנמוךמהיקףהפעילות

שקבעהנגידלפיסעיף69)א()2(;

לענייןמקורמידעשהואבעלרישיוןלמתןאשראי )3(
אובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי-
צבראשראישאינועולהעלמאתייםוחמישיםמיליון
לפי השר שקבע אחר סכום על או חדשים שקלים
סעיף69)ב()1(;ולענייןמקורמידעשהואבעלרישיון
למתןשירותיפיקדוןואשראי-צברפיקדונותאוצבר
אשראישאינועולהעלהסכוםהאמוראועלסכום
אחרשקבעהשרלפיסעיף69)ב()2(;לענייןזה,"צבר
אשראי"-כהגדרתובסעיפים11א,25או־25יזלחוק
הפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים,לפיהעניין,
ו"צברפיקדונות"-כהגדרתובסעיף25אלחוקהאמור;

)1( בפסקאות מנוי שאינו מידע מקור לעניין )4(
עד)3(-היקףפעילותהנמוךמהיקףהפעילותשקבע

השרלפיסעיף69)ג(;

"היתרשליטה"-היתרלשליטהבבעלרישיוןשניתןלפי
סעיף9;

"הרשאתגישה"-כמשמעותהבסעיף40)א(;

זה ובכלל עלויות מחירים, השוואת - עלויות" "השוואת
ריביותועמלותאותשואותלגבימוצרפיננסיאושירות

פיננסי;

"ועדתהכלכלה"-ועדתהכלכלהשלהכנסת;

"חברבורסה"-כהגדרתובחוקניירותערך,למעטתאגיד
בנקאי;

"חברהמנהלת"-כהגדרתהבחוקהפיקוחעלקופותהגמל;

)רישוי(, הבנקאות חוק - )רישוי(" הבנקאות "חוק
התשמ"א-1911981;

)שירות הבנקאות חוק - ללקוח(" )שירות הבנקאות "חוק
ללקוח(,התשמ"א-1921981;

"חוקהגנתהפרטיות"-חוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1931981;

"חוקהחברות"-חוקהחברות,התשנ"ט-1941999;

בייעוץ העיסוק הסדרת חוק - השקעות" ייעוץ "חוק
השקעות, תיקי ובניהול השקעות בשיווק השקעות,

התשנ"ה-1951995;

ס"חהתשמ"א,עמ'232ר 191

ס"חהתשמ"א,עמ'258ר 192

ס"חהתשמ"א,עמ'128ר 193

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ר 194

ס"חהתשנ"ה,עמ'416ר 195

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



291 ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18

"חוקייעוץ,שיווקומערכתסליקהפנסיוניים"-חוקהפיקוח
)ייעוץ,שיווקומערכתסליקה עלשירותיםפיננסיים

פנסיוניים(,התשס"ה-1962005;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-1971977;

שירותים על הפיקוח חוק - הביטוח" על הפיקוח "חוק
פיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-1981981;

"חוקהפיקוחעלקופותהגמל"-חוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-1992005;

"חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים"-חוקהפיקוח
עלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,

התשע"ו-2002016;

"חוקניירותערך"-חוקניירותערך,התשכ"ח-2011968;

"חוקנתוניאשראי"-חוקנתוניאשראי,התשע"ו-2022016;

"חוקשירותיתשלום"-חוקשירותיתשלום,התשע"ט-2032019;

"חשבוןמשותף"-חשבוןהמתנהלאצלמקורמידעשלגביו
רשומיםאצלמקורהמידעיותרמבעלחשבוןאחד;

"יועץהשקעות"-כהגדרתובחוקייעוץהשקעות;

"יועץפנסיוני"-כהגדרתובחוקייעוץ,שיווקומערכתסליקה
פנסיוניים;

"לקוח",שלנותןשירותאושלמקורמידע-אדםהמקבל
שירותמידעפיננסימנותןהשירותאוהמקבלשירות

ממקורהמידע,לפיהעניין;

"לשכתאשראי"ו"לשכתמידעעלעוסקים"-כהגדרתןבחוק
נתוניאשראי;

"מאסדר",שלגוףהעוסקבתחוםהפיננסי-מישמוענקת
לולפידיןסמכותלפקחעלפעילותוהפיננסיתשל

אותוגוף;

גוףפיננסיכמפורט של "מאסדרהגוףהפיננסי"-מאסדר
להלן,לפיהעניין:

על המפקח - עזר ותאגיד סולק בנק, לעניין )1(
הבנקים;

לענייןגוףמוסדי-הממונהעלשוקההוןביטוח )2(
וחיסכון;

"חוקייעוץ,שיווקומערכתסליקהפנסיוניים"-חוקהפיקוח
)ייעוץ,שיווקומערכתסליקה עלשירותיםפיננסיים

פנסיוניים(,התשס"ה-1962005;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-1971977;

שירותים על הפיקוח חוק - הביטוח" על הפיקוח "חוק
פיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-1981981;

"חוקהפיקוחעלקופותהגמל"-חוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-1992005;

"חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים"-חוקהפיקוח
עלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,

התשע"ו-2002016;

"חוקניירותערך"-חוקניירותערך,התשכ"ח-2011968;

"חוקנתוניאשראי"-חוקנתוניאשראי,התשע"ו-2022016;

"חוקשירותיתשלום"-חוקשירותיתשלום,התשע"ט-2032019;

"חשבוןמשותף"-חשבוןהמתנהלאצלמקורמידעשלגביו
רשומיםאצלמקורהמידעיותרמבעלחשבוןאחד;

"יועץהשקעות"-כהגדרתובחוקייעוץהשקעות;

"יועץפנסיוני"-כהגדרתובחוקייעוץ,שיווקומערכתסליקה
פנסיוניים;

"לקוח",שלנותןשירותאושלמקורמידע-אדםהמקבל
שירותמידעפיננסימנותןהשירותאוהמקבלשירות

ממקורהמידע,לפיהעניין;

"לשכתאשראי"ו"לשכתמידעעלעוסקים"-כהגדרתןבחוק
נתוניאשראי;

"מאסדר",שלגוףהעוסקבתחוםהפיננסי-מישמוענקת
לולפידיןסמכותלפקחעלפעילותוהפיננסיתשל

אותוגוף;

גוףפיננסיכמפורט של "מאסדרהגוףהפיננסי"-מאסדר
להלן,לפיהעניין:

על המפקח - עזר ותאגיד סולק בנק, לעניין )1(
הבנקים;

לענייןגוףמוסדי-הממונהעלשוקההוןביטוח )2(
וחיסכון;

ס"חהתשס"ה,עמ'918ר 196

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 197

ס"חהתשמ"א,עמ'208ר 198

ס"חהתשס"ה,עמ'889ר 199

ס"חהתשע"ו,עמ'1098ר 200

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ר 201

ס"חהתשע"ו,עמ'838ר 202

ס"חהתשע"ט,עמ'201ר 203
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לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי, )3(
בעלרישיוןלמתןאשראיובעלרישיוןלהפעלתמערכת
לתיווךבאשראי-המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים;

לענייןבעלרישיוןמנהלתיקים-הרשות; )4(

לענייןגוףאחרשנקבעלפיפסקה)10(להגדרה )5(
"גוףפיננסי"-מאסדרהגוףהאמור;

"מאסדרמקורהמידע"-מאסדרשלמקורמידע,כמפורט
להלן,לפיהעניין:

על המפקח - עזר ותאגיד סולק בנק, לעניין )1(
הבנקים;

לענייןגוףמוסדי-הממונהעלשוקההוןביטוח )2(
וחיסכון;

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי, )3(
בעלרישיוןלמתןאשראיובעלרישיוןלהפעלתמערכת
לתיווךבאשראי-המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים;

)8(להגדרה לענייןגוףאחרשנקבעלפיפסקה )4(
"מקורמידע"-מאסדרהגוףהאמור;

"מאסדרנותןהשירות"-מאסדרשלנותןשירות,כמפורט
להלן,לפיהעניין:

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותמידעפיננסי- )1(
הרשות;

לענייןבעלאישורלמתןשירותמידעפיננסי- )2(
כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןבנק,סולקותאגידעזר-המפקחעל )א(
הבנקים;

לענייןגוףמוסדי-הממונהעלשוקההון )ב(
ביטוחוחיסכון;

פיקדון שירותי למתן רישיון בעל לעניין )ג(
ואשראי,בעלרישיוןלמתןאשראיובעלרישיון
להפעלתמערכתלתיווךבאשראי-המפקחעל

נותנישירותיםפיננסיים;

על מידע ולשכת אשראי לשכת לעניין )ד(
עוסקים-הממונהעלשיתוףבנתוניאשראי;

2)ג(- סעיף לפי שנקבע אחר גוף לעניין )ה(
מאסדרהגוףהאמור;

"מבטח"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"מוצרפיננסי","שירותפיננסי"-מוצראושירות,לפיהעניין,
עיסוקו במסגרת הפיננסי בתחום העוסק גוף שנותן

כאמור;
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"מידעפיננסי"-מידעהמצויבידימקורמידע,עלאודות
פעילותוהפיננסיתשלהלקוחאצלאותומקורמידע,
למעטמידעשנוצרעלידימקורהמידעעלבסיסניתוח

הפעילותכאמור;

"מידעלאמזוהה"-מידעשאינומידעמזוהה;

"מידעמזוהה"-מידעהכוללפרטמזההשללקוח,אומידע
שפרטמזההשללקוחהופרדממנואךניתןלזהותאת
הלקוחשאליומתייחסהמידעבמאמץסביר,לרבות
בדרךשלהצלבתהמידעמולמידעאחרהזמיןלגוף
לציבור הזמין מידע מול או כאמור במידע המחזיק
הרחב;לענייןזה,"פרטמזהה"-שםפרטי,שםמשפחה,
מספרזהותוכלמידעאחרשישבוכדילהביא,במישרין

אובעקיפין,לזיהוישללקוחמסוים;

"משווקהשקעות"-כהגדרתובחוקייעוץהשקעות;

"מייצג"-כלאחדמאלה:

חשבון, רואי בחוק כהגדרתו חשבון רואה )1(
התשט"ו-2041955;

יועץמסמייצגכהגדרתובחוקהסדרתהעיסוק )2(
בייצוגעלידייועצימס,התשס"ה-2052005;

גורםאחרשנקבעלפיסעיף68)ב(; )3(

"הממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכון"-הממונהעלשוק
ההוןביטוחוחיסכוןשמונהלפיסעיף2לחוקהפיקוח

עלהביטוח;

"הממונהעלשיתוףבנתוניאשראי"-הממונהעלשיתוף
בנתוניאשראישמונהלפיסעיף66לחוקנתוניאשראי;

"מערכתהממשקלמידעפיננסי"-מערכתמקוונתומאובטחת
גישהלמידע מחויבלתת מידע מקור שבאמצעותה
שמאפייניה ,39 סעיף לפי ברשותו הנמצא פיננסי

מפורטיםבתוספתהשנייה;

"המפקחעלהבנקים"-המפקחעלהבנקיםשמונהלפיסעיף
5לפקודתהבנקאות;

"המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים"-כמשמעותובסעיף2
לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"מקוון"-באמצעותרשתהאינטרנטאובאמצעיםטכנולוגיים
אחריםשקבעהשרלפיסעיף70)ג(;

"מקורמידע"-כלאחדמאלה:

בנק; )1(

סולק; )2(

"מידעפיננסי"-מידעהמצויבידימקורמידע,עלאודות
פעילותוהפיננסיתשלהלקוחאצלאותומקורמידע,
למעטמידעשנוצרעלידימקורהמידעעלבסיסניתוח

הפעילותכאמור;

"מידעלאמזוהה"-מידעשאינומידעמזוהה;

"מידעמזוהה"-מידעהכוללפרטמזההשללקוח,אומידע
שפרטמזההשללקוחהופרדממנואךניתןלזהותאת
הלקוחשאליומתייחסהמידעבמאמץסביר,לרבות
בדרךשלהצלבתהמידעמולמידעאחרהזמיןלגוף
לציבור הזמין מידע מול או כאמור במידע המחזיק
הרחב;לענייןזה,"פרטמזהה"-שםפרטי,שםמשפחה,
מספרזהותוכלמידעאחרשישבוכדילהביא,במישרין

אובעקיפין,לזיהוישללקוחמסוים;

"משווקהשקעות"-כהגדרתובחוקייעוץהשקעות;

"מייצג"-כלאחדמאלה:

חשבון, רואי בחוק כהגדרתו חשבון רואה )1(
התשט"ו-2041955;

יועץמסמייצגכהגדרתובחוקהסדרתהעיסוק )2(
בייצוגעלידייועצימס,התשס"ה-2052005;

גורםאחרשנקבעלפיסעיף68)ב(; )3(

"הממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכון"-הממונהעלשוק
ההוןביטוחוחיסכוןשמונהלפיסעיף2לחוקהפיקוח

עלהביטוח;

"הממונהעלשיתוףבנתוניאשראי"-הממונהעלשיתוף
בנתוניאשראישמונהלפיסעיף66לחוקנתוניאשראי;

"מערכתהממשקלמידעפיננסי"-מערכתמקוונתומאובטחת
גישהלמידע מחויבלתת מידע מקור שבאמצעותה
שמאפייניה ,39 סעיף לפי ברשותו הנמצא פיננסי

מפורטיםבתוספתהשנייה;

"המפקחעלהבנקים"-המפקחעלהבנקיםשמונהלפיסעיף
5לפקודתהבנקאות;

"המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים"-כמשמעותובסעיף2
לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"מקוון"-באמצעותרשתהאינטרנטאובאמצעיםטכנולוגיים
אחריםשקבעהשרלפיסעיף70)ג(;

"מקורמידע"-כלאחדמאלה:

בנק; )1(

סולק; )2(

ס"חהתשט"ו,עמ'26ר 204

ס"חהתשס"ה,עמ'114ר 205
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תאגידעזר; )3(

גוףמוסדי; )4(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )5(

בעלרישיוןלמתןאשראי; )6(

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי; )7(

גוףאחרשנקבעלפיסעיף68)ג(; )8(

"משווקהשקעות"-כהגדרתובחוקייעוץהשקעות;

"הנגיד"-נגידבנקישראל;

"נותןשירותמידעפיננסי","נותןשירות"-בעלרישיוןלמתן
שירותמידעפיננסיאובעלאישורלמתןשירותמידע

פיננסי;

"סוכןביטוח"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"סוכןפנסיוני"-כהגדרתובחוקייעוץ,שיווקומערכתסליקה
פנסיוניים;

"סולק"-כהגדרתובסעיף36טלחוקהבנקאות)רישוי(;

"סלימידע",לענייןכלמקורמידע-סוגיהמידעהפיננסי
המפורטיםלגביאותומקורמידעבתוספתהשלישית;

"פקודתהבנקאות"-פקודתהבנקאות,2061941;

"רישיוןלמתןשירותמידעפיננסי","רישיון"-רישיוןמאת
הרשותלעסוקבמתןשירותמידעפיננסישניתןלפי

סימןב'לפרקב';

"הרשות"-רשותניירותערך;

"שירותמידעפיננסי"-כלאחדמאלה:

איסוףמידעפיננסיוהעברתולאחר; )1(

איסוףמידעפיננסי,ושימושבובאופןמקוון,בידי )2(
מישאסףאתהמידע;

שימוש,באופןמקוון,במידעפיננסישנאסףבידי )3(
אחרוהועברלעושההשימוש,כאמורבפסקה)1(;

"תאגידבנקאי"-כהגדרתובחוקהבנקאות)שירותללקוח(,
בחוק כמשמעותה משותפת שירותים חברת למעט

האמור;

"תאגידעזר"-כהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(;

"תיווך"-העברתמידעמנותןשירותלגוףפיננסיבהתאם
להוראותסעיף29)א()1(לשםקבלתהצעהמטעמושל
אותוגוףלהתקשרותעםהלקוח,והעברתהצעהכאמור
ללקוח,ביןאםנותןהשירותמסייעללקוחבהתקשרות

עםגוףכאמורוביןאםלאו;

ע"ר1941,תוס'1,עמ')ע(69)א(85ר 206
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"תקנוןהבורסה"-כמשמעותובסעיף46לחוקניירותערך;

"השר"-שרהאוצרר

פרק ב': רישוי

סימן א': חובת רישיון או אישור

חובתרישיוןאו
אישור

לאיעסוקאדםשאינומהמנוייםבסעיףקטן)ב(במתן2ר )א(
שניתן לכך רישיון בידו כן אם אלא פיננסי, מידע שירות
מאתהרשותלפיהוראותסימןב',ובהתאםלתנאיהרישיון

ולהוראותלפיחוקזהר

מקורמידעהמנויבפסקאות)1(עד)7(להגדרה"מקור )ב(
מידע",לשכתאשראיולשכתמידעעלעוסקיםלאיעסקו
במתןשירותמידעפיננסי,אלאאםכןבידםאישורלכךשניתן
בנתוני שיתוף על הממונה או המידע מקור מאסדר מאת
אשראי,לפיהעניין,לפיהוראותסימןד',ובהתאםלתנאי

האישורולהוראותלפיחוקזהר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו־)ב(,השר,באישור )ג(
ועדתהכלכלה,רשאילקבועסוגיםנוספיםשלגופיםהעוסקים
דין, לפי מפוקחת הפיננסית ושפעילותם הפיננסי בתחום
שלאתחולעליהםחובתהרישיוןלפיסעיףקטן)א(ותחול
עליהםחובתהאישורלפיסעיףקטן)ב(;תקנותלפיסעיףקטן
זהיותקנולפיהצעתהמאסדרשלהגוףשנקבעכאמוראו
בהתייעצותעימו,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעם
הרשות,ולגביגוףהמפוקחעלידיבנקישראל-לפיהצעת
הנגידאובהסכמתו,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעם

הרשותר

פטורמרישיון
ומאישור

עלאףהאמורבסעיף2,גוףפיננסי,מייצגאוגוףאחר3ר )א(
שנקבעלפיסעיף29)ו()2()ב(,שקיבלמידעפיננסימנותןשירות
לפיהוראותסעיף29,פטורמרישיוןאומאישורלגבישימוש
במידעלמטרהשלשמההועברלוהמידעבהתאםלהוראות

סעיף29ר

השר,בהסכמתשרהמשפטיםוהנגיד,בהתייעצותעם )ב(
הרשותובאישורועדתהכלכלה,רשאילקבועגופיםנוספים
שיהיופטוריםמחובתרישיוןאואישורלפיסעיף2,דרךכלל
אולגבישירותמסויםשהםנותנים,כפישיקבע;בתקנות
לפיסעיףקטןזה,רשאיהשרלקבועתנאיםשיחולועלמתן

השירותבידיגוףהפטורכאמורר

סימן ב': רישיון מאת הרשות

תנאיםלמתן
רישיון

הרשותרשאיתלתתרישיוןלמתןשירותמידעפיננסי4ר )א(
למבקששמתקיימיםלגביוכלאלה:

הואחברהכהגדרתהבחוקהחברותאושהוא )1(
רשוםכחברתחוץלפיסעיף346לחוקהחברות;

"תקנוןהבורסה"-כמשמעותובסעיף46לחוקניירותערך;

"השר"-שרהאוצרר

פרק ב': רישוי

סימן א': חובת רישיון או אישור

חובתרישיוןאו
אישור

לאיעסוקאדםשאינומהמנוייםבסעיףקטן)ב(במתן2ר )א(
שניתן לכך רישיון בידו כן אם אלא פיננסי, מידע שירות
מאתהרשותלפיהוראותסימןב',ובהתאםלתנאיהרישיון

ולהוראותלפיחוקזהר

מקורמידעהמנויבפסקאות)1(עד)7(להגדרה"מקור )ב(
מידע",לשכתאשראיולשכתמידעעלעוסקיםלאיעסקו
במתןשירותמידעפיננסי,אלאאםכןבידםאישורלכךשניתן
בנתוני שיתוף על הממונה או המידע מקור מאסדר מאת
אשראי,לפיהעניין,לפיהוראותסימןד',ובהתאםלתנאי

האישורולהוראותלפיחוקזהר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו־)ב(,השר,באישור )ג(
ועדתהכלכלה,רשאילקבועסוגיםנוספיםשלגופיםהעוסקים
דין, לפי מפוקחת הפיננסית ושפעילותם הפיננסי בתחום
שלאתחולעליהםחובתהרישיוןלפיסעיףקטן)א(ותחול
עליהםחובתהאישורלפיסעיףקטן)ב(;תקנותלפיסעיףקטן
זהיותקנולפיהצעתהמאסדרשלהגוףשנקבעכאמוראו
בהתייעצותעימו,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעם
הרשות,ולגביגוףהמפוקחעלידיבנקישראל-לפיהצעת
הנגידאובהסכמתו,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעם

הרשותר



פטורמרישיון
ומאישור

עלאףהאמורבסעיף2,גוףפיננסי,מייצגאוגוףאחר3ר )א(
שנקבעלפיסעיף29)ו()2()ב(,שקיבלמידעפיננסימנותןשירות
לפיהוראותסעיף29,פטורמרישיוןאומאישורלגבישימוש
במידעלמטרהשלשמההועברלוהמידעבהתאםלהוראות

סעיף29ר

השר,בהסכמתשרהמשפטיםוהנגיד,בהתייעצותעם )ב(
הרשותובאישורועדתהכלכלה,רשאילקבועגופיםנוספים
שיהיופטוריםמחובתרישיוןאואישורלפיסעיף2,דרךכלל
אולגבישירותמסויםשהםנותנים,כפישיקבע;בתקנות
לפיסעיףקטןזה,רשאיהשרלקבועתנאיםשיחולועלמתן

השירותבידיגוףהפטורכאמורר

סימן ב': רישיון מאת הרשות

תנאיםלמתן
רישיון

הרשותרשאיתלתתרישיוןלמתןשירותמידעפיננסי4ר )א(
למבקששמתקיימיםלגביוכלאלה:

הואחברהכהגדרתהבחוקהחברותאושהוא )1(
רשוםכחברתחוץלפיסעיף346לחוקהחברות;
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השליטהעלעסקיווניהולםמופעליםבישראל, )2(
ואםאינםמופעליםבישראל-ביכולתולקייםאתכל

ההוראותלפיחוקזה,וניתןלאכוףאותןלגביו;

ישלואמצעיםטכנולוגייםמתאימיםלשםמתן )3(
שירותהמידעהפיננסישהואמבקשלתתומיומנות
המערכות אמינות את שיבטיח באופן בהפעלתם,
שבאמצעותןיינתןהשירותואתקיוםההוראותלפי
חוקזה,ובכללזהההוראותהנוגעותלהגנתהפרטיות,

אבטחתמידע,הגנתסייברוניהולסיכונים;

האמצעים על וההצהרה העסקית התכנית )4(
5,מעידים הכספייםשלו,שצירףלבקשתולפיסעיף
שהוא הפיננסי המידע שירות את לתת יכולתו על

מבקשלתתולעמודבהוראותלפיחוקזה;

עצמי הון ביטוח, לעניין בדרישות עומד הוא )5(
מזעריאובטוחהאחרת,כנדרשמבעלרישיוןלפיסעיף

36)א(;

ביתהמשפטלאמינהלוכונסנכסיםאוציווהעל )6(
פירוקווהמבקשלאהחליטעלפירוקומרצון;

אםקייםבעלשליטה-מתקיימיםבוהתנאים )7(
לקבלתהיתרשליטהלפיסעיף9ר

מצאההרשותכימבקשהרישיוןאינוראוילעסוקבמתן )ב(
שירותמידעפיננסי,בשלטעמיםשבטובתהציבוראובשל
טעמיםהנוגעיםלמהימנותו,למהימנותושלבעלשליטהבו
אולמהימנותושלנושאמשרהבכירהבואובבעלשליטה
בו,רשאיתהיא,בהחלטהמנומקתבכתב,שלאלתתרישיון
למבקשאףאםמתקיימיםלגביוהתנאיםשבסעיףקטן)א(,
ובלבדשנתנהלוהזדמנותלטעוןאתטענותיולפניהאולפני

מישהיאהסמיכהלכךמביןעובדיה,בדרךשהורתהר

מבקש5רבקשהלרישיון יפרט בבקשה לרשות; תוגש לרישיון בקשה )א(
הרישיוןאתסוגשירותהמידעהפיננסישהואמבקשלתתר

קיום על המעידים מסמכים יצורפו לרישיון לבקשה )ב(
התנאיםלקבלתהרישיוןכאמורבסעיף4,ובכללזההצהרה
והתכנית הרישיון מבקש של הכספיים האמצעים בדבר
העסקיתשלו;הרשותתקבעבכלליםאתהפרטיםשיכלול
המבקשבהצהרהובתכניתהעסקיתכאמורוכןרשאיתהיא
שייכללו נוספים ודוחות מסמכים פרטים, בכללים לקבוע

בבקשהאושיצורפולבקשהר

יושבראשהרשותאועובדהרשותשהואהסמיכולכך )ג(
רשאילדרושממבקשהרישיוןפרטים,מסמכיםאודוחות
נוספיםעלהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,אםנראהלוכי
הדברדרושלבחינתהתקיימותושלתנאימהתנאיםלמתן

הרישיוןולקבלתהחלטהבבקשהר

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



297 ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18

ברישיוןיפורט,ביןהשאר,סוגשירותהמידעהפיננסי6רתנאיםברישיון )א(
שרשאיבעלהרישיוןלתת,ורשאיתהרשותלקבועברישיון

תנאיםשיחולועלבעלהרישיוןר

הרשותרשאיתלשנותאתהתנאיםשקבעהברישיון )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,ובלבדשהודיעהלבעלהרישיוןאת
נימוקיהונתנהלוהזדמנותלטעוןאתטענותיולפניהאולפני

מישהיאהסמיכהלכךמביןעובדיה,בדרךשהורתהר

ביטולאוהתלייה
שלרישיון

הרשותרשאית,בהחלטהמנומקתבכתב,לבטלרישיון7ר )א(
אולהתלותולתקופהשלאתעלהעלשנהאו-מנימוקים
מיוחדים-לתקופהשלאתעלהעלחמששנים,אםמצאה

כימתקייםאחדמאלה:

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

מהתנאים תנאי הרישיון בבעל להתקיים חדל )2(
למתןרישיוןכאמורבסעיף4)א(אושהואהפרתנאי

מהתנאיםשנקבעוברישיוןלפיסעיף6;

בעלהרישיוןהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה; )3(

ברשימה המנויות מהנסיבות נסיבה מתקיימת )4(
שנקבעהלפיסעיףקטן)ב(המעידהעלפגםבמהימנות
כאמורבאותוסעיףקטן;נסיבותכאמורייבחנולגבי
בכירה משרה ונושא בו שליטה בעל הרישיון, בעל

בבעלהרישיוןאובבעלשליטהבו;

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )5(
הרישיוןאואתהתלייתור

הרשותתקבערשימהשלנסיבותשישבהןכדילהעיד )ב(
עלפגםבמהימנותשלבעלרישיון,שלבעלשליטהבואושל
נושאמשרהבכירהבואובבעלשליטהבו)בסעיףקטןזה-
הרשימה(;הרשימהתפורסםבאתרהאינטרנטשלהרשות
ואינהטעונהפרסוםברשומות;הרשימהתיכנסלתוקףבתום
30ימיםמיוםהפרסום,אולםשינויברשימהלאיחולעלהליך
תלויועומדלפיסעיףקטן)א()4(;הודעהעלפרסוםהרשימה

ועלכלשינוישלהומועדתחילתם,תפורסםברשומותר

סבריושבראשהרשותכיפגםכאמורבסעיףקטן)א()1( )ג(
עד)5(שבשלורשאיתהרשותלנקוטאמצעיםכאמורבאותו
הרישיון לבעל להורות הוא רשאי לתיקון, ניתן קטן, סעיף
לתקנו,ורשאיהואלהורותעלאופןהתיקוןוהמועדלתיקון;
חלףהמועדכאמורוהפגםלאתוקןלהנחתדעתושליושב
ראשהרשות,רשאיתהרשותלנקוטאמצעיםכאמורבסעיף

קטן)א(ר

ברישיוןיפורט,ביןהשאר,סוגשירותהמידעהפיננסי6רתנאיםברישיון )א(
שרשאיבעלהרישיוןלתת,ורשאיתהרשותלקבועברישיון

תנאיםשיחולועלבעלהרישיוןר

הרשותרשאיתלשנותאתהתנאיםשקבעהברישיון )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,ובלבדשהודיעהלבעלהרישיוןאת
נימוקיהונתנהלוהזדמנותלטעוןאתטענותיולפניהאולפני

מישהיאהסמיכהלכךמביןעובדיה,בדרךשהורתהר

ביטולאוהתלייה
שלרישיון

הרשותרשאית,בהחלטהמנומקתבכתב,לבטלרישיון7ר )א(
אולהתלותולתקופהשלאתעלהעלשנהאו-מנימוקים
מיוחדים-לתקופהשלאתעלהעלחמששנים,אםמצאה

כימתקייםאחדמאלה:

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(

מהתנאים תנאי הרישיון בבעל להתקיים חדל )2(
למתןרישיוןכאמורבסעיף4)א(אושהואהפרתנאי

מהתנאיםשנקבעוברישיוןלפיסעיף6;

בעלהרישיוןהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה; )3(

ברשימה המנויות מהנסיבות נסיבה מתקיימת )4(
שנקבעהלפיסעיףקטן)ב(המעידהעלפגםבמהימנות
כאמורבאותוסעיףקטן;נסיבותכאמורייבחנולגבי
בכירה משרה ונושא בו שליטה בעל הרישיון, בעל

בבעלהרישיוןאובבעלשליטהבו;

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )5(
הרישיוןאואתהתלייתור

הרשותתקבערשימהשלנסיבותשישבהןכדילהעיד )ב(
עלפגםבמהימנותשלבעלרישיון,שלבעלשליטהבואושל
נושאמשרהבכירהבואובבעלשליטהבו)בסעיףקטןזה-
הרשימה(;הרשימהתפורסםבאתרהאינטרנטשלהרשות
ואינהטעונהפרסוםברשומות;הרשימהתיכנסלתוקףבתום
30ימיםמיוםהפרסום,אולםשינויברשימהלאיחולעלהליך
תלויועומדלפיסעיףקטן)א()4(;הודעהעלפרסוםהרשימה

ועלכלשינוישלהומועדתחילתם,תפורסםברשומותר

סבריושבראשהרשותכיפגםכאמורבסעיףקטן)א()1( )ג(
עד)5(שבשלורשאיתהרשותלנקוטאמצעיםכאמורבאותו
הרישיון לבעל להורות הוא רשאי לתיקון, ניתן קטן, סעיף
לתקנו,ורשאיהואלהורותעלאופןהתיקוןוהמועדלתיקון;
חלףהמועדכאמורוהפגםלאתוקןלהנחתדעתושליושב
ראשהרשות,רשאיתהרשותלנקוטאמצעיםכאמורבסעיף

קטן)א(ר
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הרשותלאתבטלרישיוןאותתלהאותוכאמורבסעיף )ד(
קטן)א(אלאלאחרשנתנהלבעלהרישיוןהזדמנותלטעוןאת
טענותיולפניהאולפנימישהיאהסמיכהלכךמביןעובדיה,
בהחלטה רשאי, הרשות ראש יושב אולם שהורתה, בדרך
קיימים אם מיידי, באופן רישיון להתלות בכתב, מנומקת
טעמיםמיוחדיםהמצדיקיםזאת,ובלבדשייתןלבעלהרישיון
הזדמנותלטעוןאתטענותיולפניהרשותכאמור,בסמוךככל
האפשרלאחרהתלייתהרישיוןולאיאוחרמ־30ימיםלאחר

התלייהכאמורר

ביטלההרשותרישיוןאוהתלתהרישיוןלפיסעיףזה, )ה(
תפרסםעלכךהודעהבאתרהאינטרנטשלהרשות,ולעניין
תקופת את גם האמור באופן תפרסם - רישיון התליית

ההתליהר

פיקוחעלמי
שרישיונובוטלאו

הותלה

כל8ר אחר למלא חייב הותלה או בוטל שרישיונו מי )א(
ההוראותהחלותעלבעלרישיוןלפיחוקזה,כלעודקיימות
התחייבויותשנתןללקוחותלפניביטולהרישיוןאוהתלייתור

יושבראשהרשותאועובדהרשותשהואהסמיכולכך )ב(
בדבר הוראות הותלה או בוטל שרישיונו למי לתת רשאי
ניהולעסקיוככלשהדברייראהלונחוץכדילהגןעללקוחות
שהתקשרועםבעלהרישיוןלפניביטולהרישיוןאוהתלייתו;
איןבהוראהכאמורכדילפטוראתמישרישיונובוטלאו
הותלהמאחריותולמילויהתחייבויותשנתןללקוחותלפני

ביטולהרישיוןאוהתלייתור

סימן ג': היתר לשליטה בבעל רישיון

לאישלוטאדםבבעלרישיוןאלאעלפיהיתרשליטה9רהיתרשליטה )א(
מאתהרשותר

הרשותרשאיתשלאלתתהיתרשליטהלפיסעיףזה, )ב(
מטעמיםאלהבלבד:

ניתןלגבימבקשההיתרצולפתיחתהליכיםלפי )1(
חוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי,התשע"ח-2072018,

אושמתקייםלגביואחדמאלה,לפיהעניין:

הוכרז הוא - יחיד שהוא מבקש לעניין )א(
פסולדין;

צו ניתן - תאגיד שהוא מבקש לעניין )ב(
לפירוקואומונהכונסנכסיםלנכסיואולחלק

מהותימהםבשלאי–תשלוםחוב;

מטעמיםהנוגעיםלטובתהציבוראולמהימנותו )2(
שלמבקשההיתראושלנושאמשרהבכירהבור

לבעל שהיה מי על יחולו לא )א( קטן סעיף הוראות )ג(
שליטהבבעלרישיוןמכוחהעברתאמצעישליטהעלפידיןר

ס"חהתשע"ח,עמ'310ר 207
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העברתאמצעי
שליטה

מישמחזיקאמצעישליטהבבעלרישיוןלאיעביראותולאחר10ר
שחייבבהיתרשליטהואיןבידוהיתרכאמורר

ביטולהיתר
שליטה

הרשותרשאיתלבטלהיתרשליטה,בהחלטהמנומקת11ר )א(
בכתב,אםמצאהכיהתקייםאחדמאלה:

התקייםהאמורבסעיף9)ב()1(; )1(

ברשימה המנויות מהנסיבות נסיבה התקיימה )2(
פגם על המעידה 7)ב(, סעיף לפי הרשות שקבעה

במהימנותבעלההיתראונושאמשרהבכירהבו;

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )3(
ההיתרר

סבריושבראשהרשותכיפגםכאמורבסעיףקטן)א( )ב(
)1(עד)3(שבשלורשאיתהרשותלבטלאתהיתרהשליטה,
ניתןלתיקון,רשאיהואלהורותלבעלהיתרהשליטהלתקנו,
ורשאיהואלהורותעלאופןהתיקוןוהמועדלתיקון;חלף
המועדהאמורוהפגםלאתוקןלהנחתדעתושליושבראש

הרשות,רשאיתהרשותלבטלאתהיתרהשליטהר

הוראותלמישפעל
בלאהיתרשליטה

ראהיושבראשהרשותשאדםהואבעלשליטהבבעל12ר )א(
מנומקת בהחלטה הוא, רשאי שליטה, היתר בלא רישיון
בכתב,לאחרשנתןלאותואדםהזדמנותלטעוןאתטענותיו,

להורות-

עלמכירתאמצעיהשליטהשמחזיקאותואדם, )1(
כולםאוחלקם,בתוךתקופהשיורה,כךשלאיהיהעוד

בעלשליטה;

שלאיופעלוזכויותההצבעהאוזכויותלמינוי )2(
דירקטוראומנהלכללימכוחאמצעישליטהשמחזיק

אותואדםבלאהיתרשליטה;

אותו שהחזיק שליטה אמצעי מכוח שהצבעה )3(
קולות במניין תבוא לא שליטה, היתר בלא אדם

ההצבעה;

כללי מנהל או דירקטור של מינויו ביטול על )4(
שנגרםבידיאותואדםר

העברת מכוח רישיון בבעל שליטה בעל אדם היה )ב(
שנתנה לאחר הרשות, רשאית דין, פי על שליטה אמצעי
לאותואדםהזדמנותלטעוןאתטענותיו,להורותלולמכור
אתאמצעיהשליטההאמורים,כולםאוחלקם,בתוךתקופה

שתורה,כךשלאיהיהעודבעלשליטהכאמורר

הורתההרשותלפיהוראותסעיףקטן)ב(למכוראמצעי )ג(
שליטה,רשאיתהיאלתתהוראהכאמורבסעיףקטן)א()2(

עד)4(,בשינוייםהמחויביםר

העברתאמצעי
שליטה

מישמחזיקאמצעישליטהבבעלרישיוןלאיעביראותולאחר10ר
שחייבבהיתרשליטהואיןבידוהיתרכאמורר

ביטולהיתר
שליטה

הרשותרשאיתלבטלהיתרשליטה,בהחלטהמנומקת11ר )א(
בכתב,אםמצאהכיהתקייםאחדמאלה:

התקייםהאמורבסעיף9)ב()1(; )1(

ברשימה המנויות מהנסיבות נסיבה התקיימה )2(
פגם על המעידה 7)ב(, סעיף לפי הרשות שקבעה

במהימנותבעלההיתראונושאמשרהבכירהבו;

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )3(
ההיתרר

סבריושבראשהרשותכיפגםכאמורבסעיףקטן)א( )ב(
)1(עד)3(שבשלורשאיתהרשותלבטלאתהיתרהשליטה,
ניתןלתיקון,רשאיהואלהורותלבעלהיתרהשליטהלתקנו,
ורשאיהואלהורותעלאופןהתיקוןוהמועדלתיקון;חלף
המועדהאמורוהפגםלאתוקןלהנחתדעתושליושבראש

הרשות,רשאיתהרשותלבטלאתהיתרהשליטהר

הוראותלמישפעל
בלאהיתרשליטה

ראהיושבראשהרשותשאדםהואבעלשליטהבבעל12ר )א(
מנומקת בהחלטה הוא, רשאי שליטה, היתר בלא רישיון
בכתב,לאחרשנתןלאותואדםהזדמנותלטעוןאתטענותיו,

להורות-

עלמכירתאמצעיהשליטהשמחזיקאותואדם, )1(
כולםאוחלקם,בתוךתקופהשיורה,כךשלאיהיהעוד

בעלשליטה;

שלאיופעלוזכויותההצבעהאוזכויותלמינוי )2(
דירקטוראומנהלכללימכוחאמצעישליטהשמחזיק

אותואדםבלאהיתרשליטה;

אותו שהחזיק שליטה אמצעי מכוח שהצבעה )3(
קולות במניין תבוא לא שליטה, היתר בלא אדם

ההצבעה;

כללי מנהל או דירקטור של מינויו ביטול על )4(
שנגרםבידיאותואדםר

העברת מכוח רישיון בבעל שליטה בעל אדם היה )ב(
שנתנה לאחר הרשות, רשאית דין, פי על שליטה אמצעי
לאותואדםהזדמנותלטעוןאתטענותיו,להורותלולמכור
אתאמצעיהשליטההאמורים,כולםאוחלקם,בתוךתקופה

שתורה,כךשלאיהיהעודבעלשליטהכאמורר

הורתההרשותלפיהוראותסעיףקטן)ב(למכוראמצעי )ג(
שליטה,רשאיתהיאלתתהוראהכאמורבסעיףקטן)א()2(

עד)4(,בשינוייםהמחויביםר
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בהתאם השליטה אמצעי את שליטה בעל מכר לא )ד(
להוראותיושבראשהרשותאוהרשותלפיסעיפיםקטנים
)א(או)ב(,רשאיביתהמשפט,לבקשתהרשות,למנותכונס

נכסיםלמכירתאמצעיהשליטהכאמורר

סימן ד': אישור מאת מאסדר

תנאיםלקבלת
אישור

בסימןזה,"מאסדר"-מאסדרכמפורטלהלן,לפיהעניין:13ר )א(

)7( )1(עד לענייןמקורמידעכאמורבפסקאות )1(
להגדרה"מקורמידע"-מאסדרמקורהמידע;

לענייןלשכתאשראיולשכתמידעעלעוסקים- )2(
הממונהעלשיתוףבנתוניאשראי;

לענייןגוףאחרשנקבעלפיסעיף2)ג(-מאסדר )3(
הגוףהאמורר

מאסדררשאילתתלמקורמידעכאמורבפסקאות)1( )ב(
עד)7(להגדרה"מקורמידע",ללשכתאשראי,ללשכתמידע
עלעוסקיםאולגוףאחרשנקבעלפיסעיף2)ג(,לפיהעניין,
ובלבד פיננסי, מידע שירות למתן אישור זאת, שביקשו

שמתקייםלגביהםהאמורבסעיף4)א()3(ר

מצאמאסדרכימבקשהאישוראינוראוילעסוקבמתן )ג(
שירותמידעפיננסי,בשלטעמיםשבטובתהציבור,רשאיהוא,
בהחלטהמנומקתבכתב,שלאלתתלואישוראףאםמתקיים
לגביוהתנאיהאמורבסעיףקטן)ב(,ובלבדשנתןלוהזדמנות
לטעוןאתטענותיולפניואולפנימישהואהסמיכולכךמבין

עובדיו,בדרךשהורהר

מבקש14רבקשהלאישור יפרט בבקשה למאסדר; תוגש לאישור בקשה )א(
האישוראתסוגשירותהמידעהפיננסישהואמבקשלתתר

קיום על המעידים מסמכים יצורפו לאישור לבקשה )ב(
התנאיםלקבלתהאישורובכללזהתכניתעסקיתשלמבקש
הפרטים את מאסדר, בהוראות יקבע, המאסדר האישור;
לקבוע, הוא רשאי וכן כאמור העסקית בתכנית שייכללו
בהוראותמאסדר,פרטים,מסמכיםודוחותנוספיםשייכללו

בבקשהאושיצורפולבקשהר

המאסדררשאילדרושממבקשהאישורפרטים,מסמכים )ג(
אודוחותנוספיםעלהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,אם

נראהלוכיהדברדרושלשםקבלתהחלטהבבקשהר

פרטיהאישור
ותנאיו

הוראותסעיף6יחולולענייןפרטיהאישורותנאיו,בשינויים15ר
המחויביםובשינויזה:במקום"הרשות"יבוא"המאסדר"ר

ביטולאוהתליה
שלאישור

בהחלטה16ר להתלותו, או אישור לבטל רשאי מאסדר )א(
מנומקתבכתב,אםמצאכימתקייםאחדמאלה:

האישורניתןעליסודמידעכוזבאושגוי; )1(
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למתן התנאי האישור בבעל להתקיים חדל )2(
תנאי הפר שהוא או 13)ב( בסעיף כאמור האישור

מהתנאיםשנקבעובאישורלפיסעיף15;

בעלהאישורהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה )3(
אוהוראותמאסדר;

המאסדרהתלהאתהרישיוןשנתןלפידיןאחר )4(
לבעלהאישורלשםעיסוקובתחוםהפיננסי,ולעניין
גוףשנקבעלפיסעיף2)ג(ושאינובעלרישיוןכאמור-

המאסדרהגביללפידיןאתפעילותוהפיננסית;

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )5(
האישוראואתהתלייתור

התליהלפיסעיףקטן)א(תהיהלתקופהשלאתעלהעל )ב(
שנה,ומנימוקיםמיוחדים-לתקופהשלאתעלהעלחמש
שנים;הוראותסעיףקטןזהלאיחולולענייןהתליהלפיסעיף

קטן)א()4(ר

הוראותסעיף7)ד(יחולולענייןביטולאוהתליהשל )ג(
"הרשות" במקום זה: ובשינוי המחויבים בשינויים אישור,

ו"יושבראשהרשות"יבוא"המאסדר"ר

פיקוחעלמי
שאישורובוטלאו

הותלה

הותלה,17ר או בוטל שאישורו מי על יחולו 8 סעיף הוראות
ראש "יושב במקום אלה: ובשינויים המחויבים בשינויים
שהוא הרשות "עובד ובמקום "המאסדר" יבוא הרשות"

הסמיכולכך"יבוא"עובדהמאסדרשהוסמךלכך"ר

סימן ה': הוראות שונות

בסעיףזה,"תאגידחוץ"-תאגידהעוסקבמתןשירות18רתאגידחוץ )א(
מידעפיננסימחוץלישראלמכוחדיןזרהמסדיראתהעיסוק

במתןשירותכאמורר

לתת רשאית הרשות ו־9, 4 בסעיפים האמור אף על )ב(
רישיוןלתאגידחוץגםאםלאמתקיימיםבוהתנאיםהמנויים
בסעיף4)א()1(,)4(,)5(או)7(וכןלפטורבעלשליטהבתאגיד
כי שוכנעה אם ,9 סעיף לפי שליטה היתר מחובת כאמור
הדיןהזרהמסדיראתעיסוקושלתאגידהחוץבמתןשירות
מידעפיננסיוהפיקוחעלעיסוקוכאמורנותניםמענהמספק
בכלהנוגעלענייניםהמוסדריםלפיאותםסעיפים,והכול
תוךשמירהעלעניינםשלהלקוחותולאחרששקלההרשות

טעמיםשבטובתהציבורר

-19רמרשםנותנישירות זה )בסעיף שירות נותני של מרשם תנהל הרשות )א(
המרשם הרשות; של האינטרנט באתר ותפרסמו המרשם(

יכלולאתאלה:

רשימתבעליהרישיוןופרטיהם; )1(

רשימתבעליהאישורופרטיהםכפישהעבירלה )2(
כלאחדמהמאסדריםשלבעליהאישורר

למתן התנאי האישור בבעל להתקיים חדל )2(
תנאי הפר שהוא או 13)ב( בסעיף כאמור האישור

מהתנאיםשנקבעובאישורלפיסעיף15;

בעלהאישורהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה )3(
אוהוראותמאסדר;

המאסדרהתלהאתהרישיוןשנתןלפידיןאחר )4(
לבעלהאישורלשםעיסוקובתחוםהפיננסי,ולעניין
גוףשנקבעלפיסעיף2)ג(ושאינובעלרישיוןכאמור-

המאסדרהגביללפידיןאתפעילותוהפיננסית;

ביטול את מצדיקים הציבור שבטובת טעמים )5(
האישוראואתהתלייתור

התליהלפיסעיףקטן)א(תהיהלתקופהשלאתעלהעל )ב(
שנה,ומנימוקיםמיוחדים-לתקופהשלאתעלהעלחמש
שנים;הוראותסעיףקטןזהלאיחולולענייןהתליהלפיסעיף

קטן)א()4(ר

הוראותסעיף7)ד(יחולולענייןביטולאוהתליהשל )ג(
"הרשות" במקום זה: ובשינוי המחויבים בשינויים אישור,

ו"יושבראשהרשות"יבוא"המאסדר"ר

פיקוחעלמי
שאישורובוטלאו

הותלה

הותלה,17ר או בוטל שאישורו מי על יחולו 8 סעיף הוראות
ראש "יושב במקום אלה: ובשינויים המחויבים בשינויים
שהוא הרשות "עובד ובמקום "המאסדר" יבוא הרשות"

הסמיכולכך"יבוא"עובדהמאסדרשהוסמךלכך"ר

סימן ה': הוראות שונות

בסעיףזה,"תאגידחוץ"-תאגידהעוסקבמתןשירות18רתאגידחוץ )א(
מידעפיננסימחוץלישראלמכוחדיןזרהמסדיראתהעיסוק

במתןשירותכאמורר

לתת רשאית הרשות ו־9, 4 בסעיפים האמור אף על )ב(
רישיוןלתאגידחוץגםאםלאמתקיימיםבוהתנאיםהמנויים
בסעיף4)א()1(,)4(,)5(או)7(וכןלפטורבעלשליטהבתאגיד
כי שוכנעה אם ,9 סעיף לפי שליטה היתר מחובת כאמור
הדיןהזרהמסדיראתעיסוקושלתאגידהחוץבמתןשירות
מידעפיננסיוהפיקוחעלעיסוקוכאמורנותניםמענהמספק
בכלהנוגעלענייניםהמוסדריםלפיאותםסעיפים,והכול
תוךשמירהעלעניינםשלהלקוחותולאחרששקלההרשות

טעמיםשבטובתהציבורר

-19רמרשםנותנישירות זה )בסעיף שירות נותני של מרשם תנהל הרשות )א(
המרשם הרשות; של האינטרנט באתר ותפרסמו המרשם(

יכלולאתאלה:

רשימתבעליהרישיוןופרטיהם; )1(

רשימתבעליהאישורופרטיהםכפישהעבירלה )2(
כלאחדמהמאסדריםשלבעליהאישורר
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במרשםייכללופרטיםאלהלפחות: )ב(

פרטינותןהשירות,ובכללזהפרטיםליצירתקשר )1(
עימו;

סוגשירותהמידעהפיננסישרשאינותןהשירות )2(
לתתעלפיהרישיוןאוהאישור;

זהותהמאסדרשלנותןהשירות; )3(

אישור או רישיון של התליה או ביטול דבר )4(
שניתנו;ולענייןהתליהכאמור-תקופתההתליהר

חובתהודעה
לרשות,לבעל

רישיוןולבעלהיתר
שליטה

בעלרישיוןוכןבעלהיתרשליטהבויודיעולרשות,ללא20ר )א(
דיחוי-

אםחדללהתקייםתנאימןהתנאיםלמתןהרישיון )1(
אוהיתרהשליטה,לפיהעניין;

אםהתקייםתנאישבשלורשאיתהרשותלבטל )2(
אתהרישיוןאולהתלותואולבטלאתהיתרהשליטה,
לפיהעניין,ולענייןבחינתמהימנותכאמורבסעיפים
7)א()4(או11)א()2(,יודיעולרשותעלהתקיימותנסיבה
מהנסיבותהמנויותבסעיף27)ג()1(עד)6(לחוקייעוץ
השקעותלגביהםאולגבינושאמשרהבכירהבהם,

בארץאובחו"לר

נושאמשרהבכירהבבעלרישיוןאובבעלהיתרשליטה )ב(
יודיעלבעלהרישיוןאולבעלהיתרהשליטה,לפיהעניין,על
התקיימותנסיבהמהנסיבותהמנויותבסעיף27)ג(לחוקייעוץ
השקעות,לגביו,כאמורבסעיףקטן)א()2(,ללאדיחוי;הודעה
לפיסעיףקטןזהתכלולאתהפרטיםהדרושיםלבעלהרישיון
אולבעלהיתרהשליטה,לפיהעניין,כדילמלאאתחובתו

לפיסעיףקטן)א(ר

פרק ג': נותן שירות מידע פיננסי

נותןשירותיפעללטובתלקוחותיובאמונהובשקידה,21רחובתאמון )א(
לאיעדיףאתענייניוהאישייםאוענייניושלאחרעלפני
טובתלקוחותיו,ולאיעדיףאתעניינושללקוחאחדעלפני

לקוחאחרר

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולולענייןשימושעצמי )ב(
במידעפיננסיבידינותןהשירות;לענייןזה,"שימושעצמי",

במידעפיננסי-כלאחדמאלה:

נותן מטעם הצעה מתן לשם במידע שימוש )1(
השירותללקוח,לשםהתקשרותעימולהספקתמוצר

פיננסיאולמתןשירותפיננסיכאמורבסעיף25)א()6(;

שימושבמידעלשםהבטחתקיוםתנאיעסקת )2(
אשראיעםהלקוח;
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שימושאחרשקבעמאסדרנותןהשירותבהוראות )3(
מאסדרר

נותןשירותינהגבזהירותוברמתמיומנותשנותןשירותסביר22רחובתזהירות
האמצעים כל את וינקוט דומות, בנסיבות בהן נוהג היה

הסביריםלהבטחתענייניהםשללקוחותיור

נותןשירותישמורבסודכלמידעעלאודותהלקוח,לרבות23רחובתסודיות
המסמכיםשהועברולרשותוותוכנם,וכלפרטאחרהמתייחס
לפעולותשביצעבמסגרתמתןהשירותללקוח;עלאףהאמור,
נותןשירותרשאילגלותמידעעלאודותהלקוחכאמורלפי
הוראותחוקזה,לפיצוביתמשפטאולפידרישהשקיבל

מגורםהמוסמךלכךלפידיןר

איסורקבלתטובות
הנאה

נותןשירותלאיקבלטובתהנאה,במישריןאובעקיפין,בקשר24ר
עםמתןשירותמידעפיננסי;הוראותסעיףזהלאיחולו-

לענייןתמורהוהחזרהוצאותהמשולמיםישירותמאת )1(
הלקוח;

לענייןתמורההמתקבלתמאחר,בקשרעםמתןהשירות )2(
השירות, נותן מאסדר שקבע להוראות בהתאם ללקוח,

בהוראותמאסדר,כדילמנועחששלניגודענייניםר

מתןשירותמידע
פיננסיללקוח

והגבלותלעניין
מתןהשירות

פיננסי25ר מידע יקבל פיננסי, מידע יאסוף שירות נותן )א(
שנאסףבידיאחרויעשהשימושבמידעשנאסףעלידואו
עלידיאחררקלשםמתןשירותללקוחהנוגעלהתנהלותו

הכלכלית,עלבסיסאותומידע,ובכללזה-

ריכוזמידעפיננסיבעבורהלקוח; )1(

ריכוזמידעפיננסיוהעברתולגוףשניתןלהעביר )2(
לומידעלפיסעיף29,לשםשימושבמידעעלידיאותו

גוף,בעבורהלקוח,למטרהכאמורבאותוסעיף;

השוואתעלויות; )3(

תיווך; )4(

ייעוץבדברהתנהלותכלכלית; )5(

מתןהצעהמטעםנותןהשירותלהתקשרותעם )6(
הלקוחלגבימוצרפיננסיאושירותפיננסיר

נותןשירותלאיאסוףמידעפיננסי,לאיקבלומאחר )ב(
ולאיעשהבושימושכאמורבסעיףקטן)א(אלאלשםמתן
שירותללקוחכאמורבאותוסעיףקטן,ולאחרשהלקוחנתן
אתהסכמתוהמפורשתלכךבהסכםעימוכאמורבסעיף26

ובכפוףלתנאיההסכםר

נותןשירותלאיאסוףמידעפיננסיולאיקבלומאחר, )ג(
אלאאםכןהמידעכאמורדרושלולשםמתןהשירותללקוח

כאמורבסעיףקטן)א(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ד(

שימושאחרשקבעמאסדרנותןהשירותבהוראות )3(
מאסדרר

נותןשירותינהגבזהירותוברמתמיומנותשנותןשירותסביר22רחובתזהירות
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הסביריםלהבטחתענייניהםשללקוחותיור

נותןשירותישמורבסודכלמידעעלאודותהלקוח,לרבות23רחובתסודיות
המסמכיםשהועברולרשותוותוכנם,וכלפרטאחרהמתייחס
לפעולותשביצעבמסגרתמתןהשירותללקוח;עלאףהאמור,
נותןשירותרשאילגלותמידעעלאודותהלקוחכאמורלפי
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מתןשירותמידע
פיננסיללקוח

והגבלותלעניין
מתןהשירות
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השוואתעלויות; )3(
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נותןשירותשהואמקורמידעלאיאסוףמידע )1(
פיננסי,לאיקבלומאחרולאיעשהבושימושכאמור
בסעיףקטן)א(,לשםמתןהצעהמטעמולהתקשרותעם
הלקוח,כאמורבפסקה)6(שלאותוסעיףקטןלעניין
מוצרפיננסיאושירותפיננסי)בפסקהזו-המוצראו

השירות(אםמתקיימיםשנייםאלה:

המידעלגביהמוצראוהשירותאינוכלול )א(
באחדמסליהמידעהחליםלענייןאותומקור

מידע;

המוצראוהשירותדומהלמוצראולשירות )ב(
אחרשהמידעלגביוכלולבאחדמסליהמידע
החליםלענייןמקורמידעאחר;לענייןזה,"מוצר
אושירותדומה",למוצראושירותאחר-מוצר
השירות או המוצר של סוג מאותו שירות או
האחר,מביןסוגיהמוצריםאוהשירותיםהמנויים
בתוספתהרביעית,שנועדלתכליתדומהלזושל

המוצראוהשירותהאחר;

נותןשירותרשאילעשותשימושבמידעפיננסי )2(
גם )א(, קטן בסעיף כאמור מאחר, שקיבל או שאסף
מידע שירות למתן הקשורות סטטיסטיות למטרות
פיננסילכלללקוחותיו,ובלבדשניתנהלכךהסכמה
מפורשתשלהלקוח,בכתב,ושהמידעשיוצגללקוחות

יהיהמידעסטטיסטימצרפישהואמידעלאמזוהה;

השר,בהסכמתשרהמשפטים,בהתייעצותעם )3(
מאסדרנותןהשירותובאישורועדתהכלכלה,רשאי
לקבועשימושיםשנותןשירותלאיהיהרשאילעשות
במידעפיננסיולאיהיהרשאילאסוףאולקבלמידע
לצורךעשייתם,אףאםנועדולשםמתןשירותללקוח
הנוגעלהתנהלותוהכלכליתלפיסעיףקטן)א(,אםמצא
כיהדברדרושלשםשמירהעלעניינםשללקוחותנותן

השירותר

השררשאילקבוע,משיקוליםהנוגעיםלתחרותבמערכת )ה(
הפיננסית,כיהוראותסעיףקטן)ד()1(לאיחולועלנותןשירות
שהואמקורמידעבעלהיקףפעילותקטןושמתקיימיםלגביו

תנאיםשיקבער

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותכלדיןאחר, )ו(
ובכללזהמחובתרישוילפידיןאחר,החלותלענייןשימוש

במידעפיננסיכאמורבסעיףקטן)א(ר
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הסכםלמתןשירות
מידעפיננסי

למתן26ר בכתב בהסכם הלקוח עם יתקשר שירות נותן )א(
שירותמידעפיננסי)בסעיףזה-ההסכם(;בטרםההתקשרות
ובאופן וברורה פשוטה בשפה ללקוח, שירות נותן ימסור
תמציתי,מידעעלאודותמהותהשירות,ובכללזהשמירת
המידעלפיסעיף27)ג(;בהסכםיאפשרנותןהשירותללקוח-

שייתן הפיננסי המידע שירות סוג את לבחור )1(
נותןהשירותללקוחובכללזהאתהשימושיםשיעשה

במידעכאמורבסעיף25;

וסלי החשבונות המידע, מקורות את לבחור )2(
המידעשלגביהםמסכיםהלקוחלתתלנותןהשירות

גישהלמידעפיננסי;

לבחוראםהגישהשלנותןהשירותלמידעפיננסי )3(
)2(תהיהגישהחד־פעמיתאוגישה כאמורבפסקה
מתמשכתלתקופהקצובה,ובלבדשהתקופהכאמור
לאתעלהעלשלוששניםאועלתקופהאחרתשקבע
השר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםמאסדר

נותןהשירותר

הסכיםהלקוחלאפשרלנותןהשירותגישהמתמשכת )ב(
לתקופהקצובהכאמורבסעיףקטן)א()3(,ינקוטנותןהשירות,
פעולות תקופה, אותה במהלך חודשים, לשישה אחת
הדרושותכדילוודאכיהלקוחמודעלכךשאפשרותהגישה
לאהצליחנותן עומדתבעינהבהתאםלהסכמתוכאמור;
השירותלוודאכיהלקוחמודעלאפשרותהגישהכאמוראף
אםנקטאתהאמצעיםהדרושיםלכך,יראואתהלקוחכאילו
ביטלאתההסכםלפיסעיף28;מאסדרנותןהשירותיקבע,
בהוראותמאסדר,הוראותלגביהפעולותשעלנותןהשירות

לנקוטכדילקייםאתהחובהלפיסעיףקטןזהר

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםמאסדר )ג(
נותןהשירות,ולגביגוףהמפוקחעלידיבנקישראל-השר,
בהסכמתשרהמשפטיםוהנגיד,רשאילקבועהוראותלעניין
ההסכם,ובכללזהלענייןהאופןשבותתבצעבחירתהלקוח
כאמורבסעיףקטן)א(ולענייןפרטיםנוספיםשייכללובהסכםר

מאסדרנותןהשירותרשאילקבוע,בהוראותמאסדר, )ד(
ופרטיו, השירות נותן בידי ההסכם עריכת לעניין הוראות
ובכללזהלענייןצורתושלההסכםוהאפשרותשלהלקוח
לבטלאולצמצםאתההסכםכאמורבסעיף28,וכןהוראות
למסורמידעללקוחעלאודות חובתנותןהשירות לעניין
השירותולאפשרלוגישהלהסכם,והכולבהתאםלתקנות

שהתקיןהשרלפיסעיףקטן)ג(,אםהתקיןתקנותכאמורר

הסכםלמתןשירות
מידעפיננסי

למתן26ר בכתב בהסכם הלקוח עם יתקשר שירות נותן )א(
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ובאופן וברורה פשוטה בשפה ללקוח, שירות נותן ימסור
תמציתי,מידעעלאודותמהותהשירות,ובכללזהשמירת
המידעלפיסעיף27)ג(;בהסכםיאפשרנותןהשירותללקוח-

שייתן הפיננסי המידע שירות סוג את לבחור )1(
נותןהשירותללקוחובכללזהאתהשימושיםשיעשה

במידעכאמורבסעיף25;

וסלי החשבונות המידע, מקורות את לבחור )2(
המידעשלגביהםמסכיםהלקוחלתתלנותןהשירות

גישהלמידעפיננסי;

לבחוראםהגישהשלנותןהשירותלמידעפיננסי )3(
)2(תהיהגישהחד־פעמיתאוגישה כאמורבפסקה
מתמשכתלתקופהקצובה,ובלבדשהתקופהכאמור
לאתעלהעלשלוששניםאועלתקופהאחרתשקבע
השר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםמאסדר

נותןהשירותר

הסכיםהלקוחלאפשרלנותןהשירותגישהמתמשכת )ב(
לתקופהקצובהכאמורבסעיףקטן)א()3(,ינקוטנותןהשירות,
פעולות תקופה, אותה במהלך חודשים, לשישה אחת
הדרושותכדילוודאכיהלקוחמודעלכךשאפשרותהגישה
לאהצליחנותן עומדתבעינהבהתאםלהסכמתוכאמור;
השירותלוודאכיהלקוחמודעלאפשרותהגישהכאמוראף
אםנקטאתהאמצעיםהדרושיםלכך,יראואתהלקוחכאילו
ביטלאתההסכםלפיסעיף28;מאסדרנותןהשירותיקבע,
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השר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםמאסדר )ג(
נותןהשירות,ולגביגוףהמפוקחעלידיבנקישראל-השר,
בהסכמתשרהמשפטיםוהנגיד,רשאילקבועהוראותלעניין
ההסכם,ובכללזהלענייןהאופןשבותתבצעבחירתהלקוח
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מאסדרנותןהשירותרשאילקבוע,בהוראותמאסדר, )ד(
ופרטיו, השירות נותן בידי ההסכם עריכת לעניין הוראות
ובכללזהלענייןצורתושלההסכםוהאפשרותשלהלקוח
לבטלאולצמצםאתההסכםכאמורבסעיף28,וכןהוראות
למסורמידעללקוחעלאודות השירות חובתנותן לעניין
השירותולאפשרלוגישהלהסכם,והכולבהתאםלתקנות

שהתקיןהשרלפיסעיףקטן)ג(,אםהתקיןתקנותכאמורר
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החזקתמידע
פיננסיומחיקתו

נותןשירותיחזיקבמידעפיננסישאסףאושנאסף)א(27ר )1(
בידיאחרוהועברלו,למשךהתקופההקצרהביותר
הנדרשתלשםמתןשירותהמידעהפיננסיללקוחולא
יותרמשלוששניםמיוםשהגיעהמידעלידיו,אלאאם
כןהסכיםהלקוח,במפורשובכתב,לקראתתוםשלוש
26,כי השניםממועדההתקשרותבהסכםלפיסעיף
נותןהשירותיחזיקמידעכאמורלתקופהארוכהיותר
שלאתעלהעלשבעשניםמיוםשהגיעהמידעלידיו,
ובלבדשהמידענדרשלשםמתןשירותהמידעהפיננסי

ללקוחר

השר,בהתייעצותעםמאסדרנותןהשירות,רשאי )2(
לקצראתהתקופותהאמורותבסעיףקטןזה,ולעניין
נותןשירותשהואתאגידחוץכהגדרתובסעיף18)א(,
רשאיהשר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעם
הרשות,לקבועתקופותשונותמהאמורבסעיףקטןזה
שיהיובהתאםלתקופההמרביתשבהמותרלתאגיד
החוץלהחזיקבמידעלפיהדיןהזרשחללגביו,אם
מצאכיהוראותהדיןהזרוהפיקוחהחליםעלעיסוקו
שלתאגידהחוץנותניםהגנהמספקתללקוחותבעניין

זהר

אודות על הפיננסי המידע את ימחק השירות נותן )ב(
הלקוחבתוםהתקופההנדרשתכאמורבסעיףקטן)א(,ויעשה
כןבהקדםהאפשריולאיאוחרמשבעהימיעסקיםלאחרתום

התקופהכאמורר

הוראותסעיףקטן)ב(לאיחולולגבימידעפיננסיהנדרש )ג(
ביקורת הליך לשם או משפטי הליך לשם השירות לנותן

פנימיתאופיקוחלפידין,ויחולולגביוהוראותאלה:

מאגר מכל נפרד מידע במאגר יישמר המידע )1(
בהוראות יקבע, השירות נותן מאסדר אחר; מידע

מאסדר,הוראותבנוגעלאופןשמירתהמידעכאמור;

המידעישמשרקלשםהליכיםכאמורברישה, )2(
הנוגעיםלשירותשנתןנותןהשירותללקוחותיו;

נותןהשירותיבטיחכילאתתאפשרכלגישה )3(
למידע,אלאאםכןנפתחהליךכאמורברישההנוגע
ללקוחמסוים,והמידעדרושלנותןהשירותלשםניהול

ההליך;

נותןהשירותימחקאתהמידעבתוםשבעשנים )4(
לשם הדרוש מידע למעט השירות, מתן סיום מיום
תום לפני )3( בפסקה כאמור שנפתח הליך ניהול

התקופההאמורהר

הוראותסעיףזהלאיחולועלמידעסטטיסטימצרפי )ד(
שהואמידעלאמזוההכאמורבסעיף25)ד()2(ר
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ביטולאוצמצום
הסכםלמתןשירות

מידעפיננסיבידי
הלקוח

לקוחשלנותןשירותרשאי,בכלעת,לבטלאתההסכם28ר )א(
לפי שנערך השירות נותן עם פיננסי מידע שירות למתן
26,לצמצםאתהיקףהשירותאוהשימושיםשבהם סעיף
בחרכאמורבסעיף26)א()1(וכןלצמצםאתמקורותהמידע,
החשבונות,סליהמידעאותקופתהגישהשבהםבחרכאמור
לאפשר כדי בהם די שיהיה ובלבד ו־)3(, 26)א()2( בסעיף
לנותןהשירותלתתאתסוגהשירותולעשותאתהשימושים
ייעשו כאמור ההסכם צמצום או ביטול הוסכם; שעליהם

באמצעותהודעהשימסורהלקוחלנותןהשירותר

את לצמצם או לבטל ללקוח יאפשר השירות נותן )ב(
ההסכםעימוכאמורבסעיףקטן)א(באופןפשוטונוח,ובכלל

זהבאמצעותהודעהשתימסרבאופןמקווןר

מסרהלקוחלנותןהשירותהודעהעלביטולההסכםאו )ג(
צמצומובהתאםלהוראותסעיףקטן)א(,יחולוהוראותאלה:

נותןהשירותיפעלבהתאםלהודעתהלקוח,ואם )1(
הואנותןשירותעלבסיסמידעפיננסישנאסףבידי
נותןשירותאחרוהועברלולפיסעיף29)א()3(-יודיע
עלכךללאדיחוילנותןהשירותשהעביראליואת
המידע,ונותןהשירותהאמוריפעלבהתאםלהודעת

הלקוח;

את כאמור, ההודעה במסגרת הלקוח, ביטל )2(
הסכמתולתתגישהלנותןהשירותלכלמידעפיננסי
שלמקורמידעמסוים ברשותו הנמצא עלאודותיו
-יודיעעלכךנותןהשירותלמקורהמידע,בהקדם

האפשריולכלהמאוחרבתוךיומיים;

נותןהשירותימחקאתהמידעהפיננסישאינו )3(
נדרשעוד,בעקבותהודעתהלקוח,לשםמתןהשירות

ללקוח,בהתאםלהוראותסעיף27ר

מאפשרות)ד( לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )1(
הלקוחלבטלאתהסכמתולתתגישהלנותןהשירות
לכלהמידעהפיננסיעלאודותיוהנמצאברשותושל
מקורמידע,באמצעותביטולהרשאתהגישהבהודעה
למקורהמידע,בהתאםלהוראותסעיף45;קיבלנותן
השירותהודעהממקורמידעעלביטולהרשאתהגישה
45)ג(,יראואתנותן כאמור,בהתאםלהוראותסעיף
השירותכאילוקיבלהודעהמהלקוחלפיסעיףזהעל
את הלקוח ביטל שבמסגרתה עימו ההסכם צמצום
הסכמתולתתלנותןהשירותגישהלכלהמידעהפיננסי

עלאודותיוהנמצאאצלמקורהמידער

לענייןחשבוןמשותףביחדולחוד-קיבלנותן )2(
שירותהודעהממקורמידעעלביטולהרשאתהגישה
לקוח שאינו חשבון בעל ידי על )1( בפסקה כאמור

ביטולאוצמצום
הסכםלמתןשירות

מידעפיננסיבידי
הלקוח

לקוחשלנותןשירותרשאי,בכלעת,לבטלאתההסכם28ר )א(
לפי שנערך השירות נותן עם פיננסי מידע שירות למתן
26,לצמצםאתהיקףהשירותאוהשימושיםשבהם סעיף
בחרכאמורבסעיף26)א()1(וכןלצמצםאתמקורותהמידע,
החשבונות,סליהמידעאותקופתהגישהשבהםבחרכאמור
לאפשר כדי בהם די שיהיה ובלבד ו־)3(, 26)א()2( בסעיף
לנותןהשירותלתתאתסוגהשירותולעשותאתהשימושים
ייעשו כאמור ההסכם צמצום או ביטול הוסכם; שעליהם

באמצעותהודעהשימסורהלקוחלנותןהשירותר

את לצמצם או לבטל ללקוח יאפשר השירות נותן )ב(
ההסכםעימוכאמורבסעיףקטן)א(באופןפשוטונוח,ובכלל

זהבאמצעותהודעהשתימסרבאופןמקווןר

מסרהלקוחלנותןהשירותהודעהעלביטולההסכםאו )ג(
צמצומובהתאםלהוראותסעיףקטן)א(,יחולוהוראותאלה:

נותןהשירותיפעלבהתאםלהודעתהלקוח,ואם )1(
הואנותןשירותעלבסיסמידעפיננסישנאסףבידי
נותןשירותאחרוהועברלולפיסעיף29)א()3(-יודיע
עלכךללאדיחוילנותןהשירותשהעביראליואת
המידע,ונותןהשירותהאמוריפעלבהתאםלהודעת

הלקוח;

את כאמור, ההודעה במסגרת הלקוח, ביטל )2(
הסכמתולתתגישהלנותןהשירותלכלמידעפיננסי
שלמקורמידעמסוים ברשותו הנמצא עלאודותיו
-יודיעעלכךנותןהשירותלמקורהמידע,בהקדם

האפשריולכלהמאוחרבתוךיומיים;

נותןהשירותימחקאתהמידעהפיננסישאינו )3(
נדרשעוד,בעקבותהודעתהלקוח,לשםמתןהשירות

ללקוח,בהתאםלהוראותסעיף27ר

מאפשרות)ד( לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )1(
הלקוחלבטלאתהסכמתולתתגישהלנותןהשירות
לכלהמידעהפיננסיעלאודותיוהנמצאברשותושל
מקורמידע,באמצעותביטולהרשאתהגישהבהודעה
למקורהמידע,בהתאםלהוראותסעיף45;קיבלנותן
השירותהודעהממקורמידעעלביטולהרשאתהגישה
45)ג(,יראואתנותן כאמור,בהתאםלהוראותסעיף
השירותכאילוקיבלהודעהמהלקוחלפיסעיףזהעל
את הלקוח ביטל שבמסגרתה עימו ההסכם צמצום
הסכמתולתתלנותןהשירותגישהלכלהמידעהפיננסי

עלאודותיוהנמצאאצלמקורהמידער

לענייןחשבוןמשותףביחדולחוד-קיבלנותן )2(
שירותהודעהממקורמידעעלביטולהרשאתהגישה
לקוח שאינו חשבון בעל ידי על )1( בפסקה כאמור
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שלנותןהשירות,בסמוךלמועדמתןהרשאתהגישה
המידע כל את השירות נותן ימחק המידע, למקור

שקיבלממקורהמידעעלאודותהחשבוןר

בוטלרישיוןאואישוריראואתכלללקוחותיושלבעל )ה(
הרישיוןאובעלהאישורכאילוביטלואתההסכםעימולפי

סעיףזהר

העברתמידע
לאחר

נותןשירותרשאילהעבירמידעפיננסישאסףאושנאסף29ר )א(
עלידינותןשירותאחר,לכלאחדמהמנוייםלהלן,ולהם
שיקבע להוראות ובהתאם לצידם כמפורט למטרה בלבד,
ובלבד )ז(, קטן סעיף לפי זה לעניין השירות נותן מאסדר
שהלקוחנתןלכךהסכמהמפורשתבכתבושהמידעהמועבר

נדרשלאותהמטרה:

לגוףפיננסי-לשםמתןהצעהמטעמולהתקשרות )1(
עםאותולקוח,ביןשההצעהניתנתבאמצעותנותן
ישירות ניתנת שהיא ובין תיווך במסגרת השירות

ללקוח;

למייצג-לשםמתןשירותבתחוםעיסוקוכמייצג, )2(
השירות לנותן מסר שהמייצג ולאחר לקוח, לאותו
התחייבותלמלאאחרההוראותלפיסעיףזההחלות

לגביו;

לנותןשירותאחר-לשםמתןשירותמידעפיננסי )3(
לאותולקוחבידינותןהשירותהאחרלפיחוקזהר

נותןשירותלאיעבירמידעפיננסילגורםהמנויבסעיף )ב(
קטן)א(אלאלאחרשהודיעלאותוגורם,במסגרתההתקשרות
עימו,כיהמידעהתקבלממקורהמידעבאמצעותמערכת

הממשקלמידעפיננסיר

גוףפיננסישקיבלמידעלפיסעיףקטן)א()1(- )ג(

לאיעבירולאחר; )1(

לאיעשהבושימושאלאלשםמתןהצעהמטעמו )2(
להתקשרותעםהלקוחכאמורבסעיףקטן)א()1(ולשם

ההתקשרותכאמור;

ישמוראתהמידעבאופןמאובטחשימנעדליפת )3(
מידעוגישהלאמורשיתאליו,לפיכלדיןובהתאם
הפיננסי, הגוף מאסדר שיקבע זה לעניין להוראות

בהוראותמאסדר;

כאמור בו השימוש בתום המידע את ימחק )4(
שקיבל לאחר ימים מ־30 יאוחר ולא )2( בפסקה
הלקוח עם התקשר כן אם אלא כאמור, המידע את
שבעניינונתןאתהצעתההתקשרות;השר,בהסכמת
שרהמשפטים,רשאילקבועתקופהאחרתלמחיקת

המידער

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



309 ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18

מייצגשקיבלמידעלפיסעיףקטן)א()2(- )ד(

לאיעשהבושימושאלאלשםמתןשירותללקוח )1(
בתחוםעיסוקוכמייצג,כאמורבסעיףקטן)א()2(,ולא
יעביראתהמידעלאחראלאלשםמתןהשירותכאמור

ולאחרשקיבלאתהסכמתהלקוחלכך;

ישמוראתהמידעבאופןמאובטחשימנעדליפת )2(
מידעוגישהלאמורשיתאליוולפיכלדין;

27 סעיף להוראות בהתאם המידע את יחזיק )3(
וימחקאותובהתאםלהוראותהסעיףהאמור;

יודיעלנותןהשירותאםחדללתתשירותללקוח )4(
כאמורבפסקה)1(ר

נותןשירותלאיעשהשימושבמידעשקיבללפיסעיף )ה(
בהתאם פיננסי מידע שירות מתן לשם אלא )א()3( קטן

להוראותחוקזהר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א()1(ו־)2(,)ג(ו־)ד(- )ו(

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאילקבוע,דרך )1(
כללאולגביסוגמסויםשלמייצגים,סוגישימושים
שמייצגלאיהיהרשאילעשותבמידעפיננסיהמתקבל
לפיסעיףקטן)א(ושלשםעשייתםנותןהשירותלא
בהתאם למייצג פיננסי מידע להעביר רשאי יהיה
דרוש הדבר כי מצא אם קטן, סעיף אותו להוראות

לשםשמירהעלעניינםשללקוחותהמייצג;

השר,בהסכמתשרהמשפטים,בהתייעצותעם )2(
מאסדרנותןהשירותובאישורועדתהכלכלה,רשאי

לקבוע-

סוגיםנוספיםשלשימושיםשגוףפיננסיאו )א(
מייצגיהיורשאיםלעשותבמידעהמתקבללפי
סעיףקטן)א(ושלשםעשייתםיהיהרשאינותן
השירותלהעבירמידעפיננסילגוףפיננסיאו
למייצגבהתאםלהוראותאותוסעיףקטן;תקנות
לפיפסקתמשנהזויכולשייקבעודרךכללאו
לגביסוגמסויםשלגופיםפיננסייםאומייצגים;

גופיםנוספיםשנותןהשירותיהיהרשאי )ב(
להעביראליהםמידעפיננסילפיסעיףקטן)א(,
ותנאיםשיחולועלגופיםכאמורלענייןהשימוש
השר ששוכנע ובלבד להם, המועבר במידע
לשמור האמורים הגופים של היכולת בדבר
עלפרטיותהלקוח,אבטחתמידעוהגנתסייבר
וכיישאפשרותלבצעבקרהואכיפהבתחומים

האמוריםלגביאותםגופים;

מייצגשקיבלמידעלפיסעיףקטן)א()2(- )ד(

לאיעשהבושימושאלאלשםמתןשירותללקוח )1(
בתחוםעיסוקוכמייצג,כאמורבסעיףקטן)א()2(,ולא
יעביראתהמידעלאחראלאלשםמתןהשירותכאמור

ולאחרשקיבלאתהסכמתהלקוחלכך;

ישמוראתהמידעבאופןמאובטחשימנעדליפת )2(
מידעוגישהלאמורשיתאליוולפיכלדין;

27 סעיף להוראות בהתאם המידע את יחזיק )3(
וימחקאותובהתאםלהוראותהסעיףהאמור;

יודיעלנותןהשירותאםחדללתתשירותללקוח )4(
כאמורבפסקה)1(ר

נותןשירותלאיעשהשימושבמידעשקיבללפיסעיף )ה(
בהתאם פיננסי מידע שירות מתן לשם אלא )א()3( קטן

להוראותחוקזהר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א()1(ו־)2(,)ג(ו־)ד(- )ו(

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאילקבוע,דרך )1(
כללאולגביסוגמסויםשלמייצגים,סוגישימושים
שמייצגלאיהיהרשאילעשותבמידעפיננסיהמתקבל
לפיסעיףקטן)א(ושלשםעשייתםנותןהשירותלא
בהתאם למייצג פיננסי מידע להעביר רשאי יהיה
דרוש הדבר כי מצא אם קטן, סעיף אותו להוראות

לשםשמירהעלעניינםשללקוחותהמייצג;

השר,בהסכמתשרהמשפטים,בהתייעצותעם )2(
מאסדרנותןהשירותובאישורועדתהכלכלה,רשאי

לקבוע-

סוגיםנוספיםשלשימושיםשגוףפיננסיאו )א(
מייצגיהיורשאיםלעשותבמידעהמתקבללפי
סעיףקטן)א(ושלשםעשייתםיהיהרשאינותן
השירותלהעבירמידעפיננסילגוףפיננסיאו
למייצגבהתאםלהוראותאותוסעיףקטן;תקנות
לפיפסקתמשנהזויכולשייקבעודרךכללאו
לגביסוגמסויםשלגופיםפיננסייםאומייצגים;

גופיםנוספיםשנותןהשירותיהיהרשאי )ב(
להעביראליהםמידעפיננסילפיסעיףקטן)א(,
ותנאיםשיחולועלגופיםכאמורלענייןהשימוש
השר ששוכנע ובלבד להם, המועבר במידע
לשמור האמורים הגופים של היכולת בדבר
עלפרטיותהלקוח,אבטחתמידעוהגנתסייבר
וכיישאפשרותלבצעבקרהואכיפהבתחומים

האמוריםלגביאותםגופים;
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תנאיםשבהתקיימםנותןשירותיהיהרשאי )ג(
לתתליחידשעוסקבמתןשירותיייעוץפיננסי
למספרמצומצםשללקוחות,כפישיקבע,גישה

מוגבלתלמידעשלהלקוחותעלגביהמערכות
הפיננסי הייעוץ מתן לשם השירות נותן של
כאמור;בתקנותכאמוררשאיהשרלקבועתנאים
לשמירתעניינםשללקוחות;לענייןזה,"שירותי
בדבר ייעוץ שירותי לרבות - פיננסי" ייעוץ

הלוואותלדיורר

מאסדרנותןהשירותיקבע,בהוראותמאסדר,הוראות )ז(
לענייןהעברתמידעלאחרלפיסעיףזה,ובכללזההוראות

לענייןאופןביצועההעברהר

מסירתמידע
ללקוחלעניין

שירותריכוז
מידעפיננסי

במתןשירותריכוזמידעפיננסיללקוחכאמורבסעיף25)א()1(,30ר
יאפשרנותןהשירותללקוחלקבללידיואתהמידעשריכז
עבורובאופןמאובטח;מאסדרנותןהשירותרשאילקבוע,

בהוראותמאסדר,הוראותלענייןזהר

אירועאבטחה
חמור

אירעאירועאבטחהחמורכמשמעותובהוראותלפי31ר )א(
36לחוקהגנתהפרטיות,יודיעעלכךנותןהשירות סעיף
באופןמיידילמאסדרנותןהשירותהנוגעבדבר,למקורהמידע
שאירועהאבטחהאירעלגבימידעשהתקבלממנוולרשם
כהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות)בסעיףזה-הרשם(,
וכןידווחלמאסדרנותןהשירותולרשםעלהצעדיםשנקט
בעקבותהאירוע;קיבלנותןהשירותאתהמידעמנותןשירות
אחרשאסףאותו,בהתאםלהוראותסעיף29)א()3(-יודיעעל
כךבאופןמיידיגםלנותןהשירותשממנוקיבלאתהמידע;
קיבלמקורהמידעהודעהלפיסעיףקטןזה,ידווחעלכךללא

דיחוילמאסדרמקורהמידער

הרשם,לאחרהתייעצותעםראשמערךהסייברהלאומי )ב(
ועםמאסדרנותןהשירות,יורהלנותןהשירותלהודיעעל
אירועהאבטחהכאמורבסעיףקטן)א(גםללקוחשישחשש
לפגיעהממשיתבפרטיותובשלהאירועאולמקורותמידע
נוספיםהנותניםלנותןהשירותגישהלמידעפיננסי;ואולם
הרשםרשאישלאלהורותבדברמסירתהודעהכאמוראו
נסיבות בשל והכול שיורה, כפי במועד שתימסר להורות
משיקולים או האבטחה אירוע עם להתמודדות הנוגעות
מיוחדיםשנוגעיםלפגיעהממשיתבלקוחותנותןהשירות;
מקורמידעשקיבלהודעהלפיסעיףקטןזה,ידווחעלכך
למאסדרמקורהמידעללאדיחוי;לענייןזה,"מערךהסייבר
פיהחלטת הלאומישהוקםעל הלאומי"-מערךהסייבר

הממשלהופועלבהתאםלהחלטותיהר

נודעלנותןשירותעלקיומושלניגודענייניםבינואו32רניגודעניינים )א(
ביןצדקשוראליו,וביןהלקוח,יימנעמלבצעכלפעולהשיש

בהניגודענייניםכאמורר
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בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

השררשאילקבוערשימתנסיבותשיראואותן )1(
כניגודענייניםלפיסעיףקטן)א(ורשאיהוא,בהסכמת
שרהמשפטים,לקבועפעולותשישבהןניגודעניינים

וניתןלהטילבשלביצועןעיצוםכספילפיחוקזה;

נותןשירותלאייתןשירותשלהשוואתעלויות )2(
אותיווך-

בכלהנוגעלמוצרפיננסיאולשירותפיננסי )א(
שהואאוצדקשוראליומספקללקוחותיו;

דומה שירות או למוצר הנוגע בכל )ב(
שירות או למוצר 25)ד()1()ב( בסעיף כהגדרתו

כאמורבפסקתמשנה)א(ר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו־)ב()1(ובלילגרוע )ג(
מהוראותסעיףקטן)ב()2(-

השררשאילקבוענסיבותשבהתקיימןנותןשירות )1(
יהיהרשאילבצעפעולהאףאםישבהניגודעניינים
כאמורבסעיףקטן)א(וכןלקבועתנאיםשיחולועל
את לצמצם במטרה כאמור בנסיבות פעולה ביצוע
אותה ביצוע על העניינים ניגוד להשפעת החשש

פעולה;

בהוראות לקבוע, רשאי השירות נותן מאסדר )2(
)1(,בכפוף מאסדר,הוראותבענייניםכאמורבפסקה
התקין אם פסקה, אותה לפי השר שהתקין לתקנות

תקנותכאמורר

בסעיףזה,"צדקשור",לנותןשירות-כלאחדמאלה: )ד(

מישמחזיק20%אויותרמסוגמסויםשלאמצעי )1(
שליטהבנותןהשירות;

מישנותןהשירותמחזיקבו20%אויותרמסוג )2(
מסויםשלאמצעישליטה;

מישבעלהשליטהבנותןהשירותמחזיקבו20% )3(
אויותרמסוגמסויםשלאמצעישליטה;

מישמאסדרנותןהשירותקבע,בהוראותמאסדר, )4(
כיהואצדקשורלנותןשירותבשלזיקהעסקיתר

נותןשירותחייבלגלותללקוח,בכתב,כלפרטמהותילגבי33רגילוינאות
תוכנו,היקפוותנאיושלשירותהמידעהפיננסישהואמציע

אונותןוהסיכוניםהכרוכיםבו,לרבותאתאלה:

התמורהשעלהלקוחלשלםבקשרלשירות; )1(

ההתקשרות הסכם את לצמצם או לבטל האפשרות )2(
כאמורבסעיף28,והדרכיםלעשותכן;

בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

השררשאילקבוערשימתנסיבותשיראואותן )1(
כניגודענייניםלפיסעיףקטן)א(ורשאיהוא,בהסכמת
שרהמשפטים,לקבועפעולותשישבהןניגודעניינים

וניתןלהטילבשלביצועןעיצוםכספילפיחוקזה;

נותןשירותלאייתןשירותשלהשוואתעלויות )2(
אותיווך-

בכלהנוגעלמוצרפיננסיאולשירותפיננסי )א(
שהואאוצדקשוראליומספקללקוחותיו;

דומה שירות או למוצר הנוגע בכל )ב(
שירות או למוצר 25)ד()1()ב( בסעיף כהגדרתו

כאמורבפסקתמשנה)א(ר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו־)ב()1(ובלילגרוע )ג(
מהוראותסעיףקטן)ב()2(-

השררשאילקבוענסיבותשבהתקיימןנותןשירות )1(
יהיהרשאילבצעפעולהאףאםישבהניגודעניינים
כאמורבסעיףקטן)א(וכןלקבועתנאיםשיחולועל
את לצמצם במטרה כאמור בנסיבות פעולה ביצוע
אותה ביצוע על העניינים ניגוד להשפעת החשש

פעולה;

בהוראות לקבוע, רשאי השירות נותן מאסדר )2(
)1(,בכפוף מאסדר,הוראותבענייניםכאמורבפסקה
התקין אם פסקה, אותה לפי השר שהתקין לתקנות

תקנותכאמורר

בסעיףזה,"צדקשור",לנותןשירות-כלאחדמאלה: )ד(

מישמחזיק20%אויותרמסוגמסויםשלאמצעי )1(
שליטהבנותןהשירות;

מישנותןהשירותמחזיקבו20%אויותרמסוג )2(
מסויםשלאמצעישליטה;

מישבעלהשליטהבנותןהשירותמחזיקבו20% )3(
אויותרמסוגמסויםשלאמצעישליטה;

מישמאסדרנותןהשירותקבע,בהוראותמאסדר, )4(
כיהואצדקשורלנותןשירותבשלזיקהעסקיתר

נותןשירותחייבלגלותללקוח,בכתב,כלפרטמהותילגבי33רגילוינאות
תוכנו,היקפוותנאיושלשירותהמידעהפיננסישהואמציע

אונותןוהסיכוניםהכרוכיםבו,לרבותאתאלה:

התמורהשעלהלקוחלשלםבקשרלשירות; )1(

ההתקשרות הסכם את לצמצם או לבטל האפשרות )2(
כאמורבסעיף28,והדרכיםלעשותכן;
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מתן לשם התקשר הוא שאיתם הפיננסיים הגופים )3(
שירותשלתיווך;

זהותהמאסדרשלנותןהשירות,לענייןפעילותוכנותן )4(
שירות;

שמירתמידעעלהלקוחוהתקופהשבהיישמרהמידע, )5(
אםנותןהשירותשומרמידעכאמורבסעיף27)ג(;

פעולהשהואמבצעבמסגרתהשירותשהואנותןללקוח )6(
שישבהניגודענייניםכאמורבסעיף32)ג(;

אםנותןהשירותהואתאגידחוץשנקבעהלגביותקופה )7(
שונהלענייןהחזקתהמידעכאמורבסעיף27)א()2(-התקופה

כאמורר

נותןשירותלאיעשהדברהעלוללהטעותלקוחבכל34ראיסורהטעיה )א(
והכול הפיננסי, המידע שירות למתן בעסקה מהותי עניין
במעשהאובמחדל,בכתבאובעלפהאובכלדרךאחרת,
לרבותלאחרמועדההתקשרותבעסקה;בלילגרועמכלליות

האמור,יראואתהענייניםכמפורטלהלןכמהותייםבעסקה:

זהותנותןהשירות; )1(

המהותוהטיבשלשירותהמידעהפיננסי; )2(

תקופתההתקשרותבהסכםלמתןשירותהמידע )3(
הפיננסי,דרכיחידושווביטולו;

כלענייןאחרהמנויבסעיף33ר )4(

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלפרסוםושיווקמטעמו )ב(
שלנותןשירותר

מנגנוניםלאבטחת
מידע,ניהול

סיכוניםוהגנת
סייבר

בלילגרועמהוראותכלדין,נותןהשירותידאגלקיומם35ר )א(
ניהול מידע, לאבטחת ומתקדמים, נאותים מנגנונים, של
סיכוניםוהגנתסייבר,ובכללזהיקבלאתהמידעהפיננסי,

יחזיקבווימסוראותו-

בדרךשתבטיחהגנהמפנידליפתמידעוגישה )1(
לאמורשיתאליו,וכןמפניהעברה,חשיפה,מחיקה,

שימוש,שינויאוהעתקהבלארשותכדין;

בדרךשתמנעשימושבמידעבניגודלהוראותלפי )2(
חוקזהר

מאסדרנותןהשירותיקבע,בהוראותמאסדר,הוראות )ב(
בענייניםכאמורבסעיףקטן)א(לרבותבענייניםאלה:

השירות נותן אצל תפקידים בעלי מינוי חובת )1(
הסיכונים ניהול המידע, אבטחת על ממונים שיהיו

והגנתהסייבר;

אופןההזדהותשלהלקוחבפנינותןהשירות; )2(

אופןהחזקתהמידעהפיננסיבידינותןהשירות, )3(
לרבותחובותתיעודשיחולועליור
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הוראותמיוחדות
לענייןנותןשירות
שהואבעלרישיון

בעלרישיוןיעמודבדרישותלענייןביטוח,הוןעצמי36ר )א(
בהוראות הרשות שתקבע כפי אחרת, בטוחה או מזערי
מאסדר,ורשאיתהרשותלקבועדרישותשונות,לפיהיקף
השירות וסוג הרישיון בעל שנותן הפיננסי המידע שירות

שהואנותןר

בעלרישיוןיגישלרשותדוחותוהודעותעלפעילותו )ב(
בהוראות הרשות שתקבע להוראות בהתאם זה חוק לפי

מאסדרר

בעלרישיוןימסורלרשות,בכתב,לפידרישתהאולפי )ג(
דרישתושלעובדהרשותשהוסמךלכך,בתוךהמועדשייקבע
לפרטים בקשר ומסמכים ידיעות פירוט, הסבר, בדרישה,

הכלוליםבדוחאובהודעהשהגישלפיסעיףקטן)ב(ר

בעלרישיוןאומישהגישבקשהלרישיון,לאיכלול )ד(
בבקשה,בדיווחאובמידעאחרשהואמוסרלרשות,פרט
מטעה;לענייןזה,"פרטמטעה"-לרבותדברהעלוללהטעות

אתהרשותוכלדברחסרשהעדרועלוללהטעותהר

מסמךשבעלרישיוןאומישהגישבקשהלרישיוןחייב )ה(
להגישולרשות,יוגשבאופןהקבועלפיפרקז'1לחוקניירות

ערךר

הוראותמאסדר
נותןהשירות

מאסדרנותןהשירותרשאילקבוע,בהוראותמאסדר,37ר )א(
הוראותשיחולועלנותןהשירותלשםיישוםחובותיולפי

פרקזה,לרבותבענייניםאלה:

טיפולבתלונותלקוחותותיעודו; )1(

שמירתמסמכים; )2(

היערכותלחירוםוהמשכיותעסקית; )3(

דוחותשנותןשירותיהיהחייבלמסורללקוחותיו; )4(

לאופן בנוגע השירות נותן על שיחולו חובות )5(
השימוששלובמערכתהממשקלמידעפיננסיר

הרשותלאתקבעולאתיתןהוראותלפיפרקזהלגבי )ב(
שימושבמידעפיננסיכאמורבסעיף25,אםהשימושטעון
רישוילפידיןאחראוטעוןרישוםלפיסעיף67)א()4(לחוק

נתוניאשראיר

הוראותמאסדרנותןהשירותלפיפרקזהיכולשייקבעו )ג(
דרךכללאולפיסוגשירותהמידעהפיננסיאוהיקפור

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמסמכויותמאסדר )ד(
נותןהשירותלפיחוקזהלקבועהוראותנוספותבהוראות

מאסדרר

סייגלתחולת
הוראותפרקג'

יועץ38ר תיקים, מנהל על יחולו לא זה פרק הוראות )א(
השקעות,משווקהשקעות,יועץפנסיוני,סוכןפנסיוניוסוכן
ביטוח,לגבישימושבמידעפיננסישאסףאושנאסףבידיאחר

הוראותמיוחדות
לענייןנותןשירות
שהואבעלרישיון

בעלרישיוןיעמודבדרישותלענייןביטוח,הוןעצמי36ר )א(
בהוראות הרשות שתקבע כפי אחרת, בטוחה או מזערי
מאסדר,ורשאיתהרשותלקבועדרישותשונות,לפיהיקף
השירות וסוג הרישיון בעל שנותן הפיננסי המידע שירות

שהואנותןר

בעלרישיוןיגישלרשותדוחותוהודעותעלפעילותו )ב(
בהוראות הרשות שתקבע להוראות בהתאם זה חוק לפי

מאסדרר

בעלרישיוןימסורלרשות,בכתב,לפידרישתהאולפי )ג(
דרישתושלעובדהרשותשהוסמךלכך,בתוךהמועדשייקבע
לפרטים בקשר ומסמכים ידיעות פירוט, הסבר, בדרישה,

הכלוליםבדוחאובהודעהשהגישלפיסעיףקטן)ב(ר

בעלרישיוןאומישהגישבקשהלרישיון,לאיכלול )ד(
בבקשה,בדיווחאובמידעאחרשהואמוסרלרשות,פרט
מטעה;לענייןזה,"פרטמטעה"-לרבותדברהעלוללהטעות

אתהרשותוכלדברחסרשהעדרועלוללהטעותהר

מסמךשבעלרישיוןאומישהגישבקשהלרישיוןחייב )ה(
להגישולרשות,יוגשבאופןהקבועלפיפרקז'1לחוקניירות

ערךר

הוראותמאסדר
נותןהשירות

מאסדרנותןהשירותרשאילקבוע,בהוראותמאסדר,37ר )א(
הוראותשיחולועלנותןהשירותלשםיישוםחובותיולפי

פרקזה,לרבותבענייניםאלה:

טיפולבתלונותלקוחותותיעודו; )1(

שמירתמסמכים; )2(

היערכותלחירוםוהמשכיותעסקית; )3(

דוחותשנותןשירותיהיהחייבלמסורללקוחותיו; )4(

לאופן בנוגע השירות נותן על שיחולו חובות )5(
השימוששלובמערכתהממשקלמידעפיננסיר

הרשותלאתקבעולאתיתןהוראותלפיפרקזהלגבי )ב(
שימושבמידעפיננסיכאמורבסעיף25,אםהשימושטעון
רישוילפידיןאחראוטעוןרישוםלפיסעיף67)א()4(לחוק

נתוניאשראיר

הוראותמאסדרנותןהשירותלפיפרקזהיכולשייקבעו )ג(
דרךכללאולפיסוגשירותהמידעהפיננסיאוהיקפור

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמסמכויותמאסדר )ד(
נותןהשירותלפיחוקזהלקבועהוראותנוספותבהוראות

מאסדרר

סייגלתחולת
הוראותפרקג'

יועץ38ר תיקים, מנהל על יחולו לא זה פרק הוראות )א(
השקעות,משווקהשקעות,יועץפנסיוני,סוכןפנסיוניוסוכן
ביטוח,לגבישימושבמידעפיננסישאסףאושנאסףבידיאחר
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והועברלו,אםהשימושכאמורמוסדרבחוקשמכוחוניתן
לאותוגורםהרישיוןלעיסוקוכאמור;ואולםעלגורםכאמור
יחולוהוראותפרקזהלענייןאיסוףהמידעהפיננסיוקבלתו

מאחרלשםשימושכאמורר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הוראותסעיפים24ו־32 )ב(
יחולועלמנהלתיקיםשהואבעלזיקהכהגדרתהבסעיף1
לחוקייעוץהשקעות,משווקהשקעות,סוכןפנסיוניאוסוכן
ביטוחלענייןשימושבמידעפיננסיכאמורבאותוסעיףקטן,
אולםמאסדרנותןהשירותלענייןהסעיפיםהאמוריםיהיה,
לגבימשווקהשקעותומנהלתיקיםכאמור-הרשות,ולגבי
סוכןפנסיוניוסוכןביטוח-הממונהעלשוקההוןביטוח
החובות על להוסיף באות זה קטן סעיף הוראות וחיסכון;
החלותעלמנהלתיקיםכאמור,משווקהשקעות,סוכןפנסיוני

וסוכןביטוחעלפיכלדיןולאלגרועמהןר

פרק ד': מקור מידע
חובתמתןגישה

למידעפיננסי
מקורמידעייתןלנותןשירותגישהלמידעפיננסיעל39ר )א(

אודותלקוח,הנמצאברשותו,בהתאםלהרשאתהגישהשנתן
הלקוחלפיסעיף40,והכולבאמצעותמערכתהממשקלמידע

פיננסיר

מקורמידעלאיתנהמתןגישהלפיסעיףקטן)א(בקיומו )ב(
שלהסכםבינולביןנותןהשירותר

של40רהרשאתגישה לגישה הרשאה לתת ללקוח יאפשר מידע מקור )א(
נותןשירות,למידעפיננסיעלאודותהלקוחהנמצאברשות
מקורהמידע,באמצעותמערכתהממשקלמידעפיננסי;מקור
המידעיאפשרללקוחלכלולבהרשאתהגישהכאמורפרטים

אלהלפחות:

למידע גישה לו שתינתן השירות נותן פרטי )1(
הפיננסי;

חשבונותהלקוחאצלמקורהמידעוסליהמידע )2(
בכלחשבון,שלגביהםתינתןהגישהלנותןהשירות;

התקופהשלגביהניתנתהרשאתהגישהכאמור )3(
בסעיף26)א()3(ר

מקורמידעיאפשרללקוחלתתהרשאתגישהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(באופןפשוטונוחר

סייגיםלחובתמתן
הגישה

עלאףהאמורבסעיף39,מקורמידערשאישלא)א(41ר )1(
לתתלנותןשירותגישהלמידעפיננסיבהתקייםאחד

מאלה:

מורשית לא לגישה ממשי חשש קיים )א(
למידעאולהפרתחובתהסודיותלגביהמידע;

קייםאיסורעלפידיןלמסוראתהמידע )ב(
ללקוח;
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הרשאתהגישהניתנהבידיאחדמבעלי )ג(
להוראות בהתאם משותף, בחשבון החשבון
סעיף43)ב(,והואהפסיקלהיותבעליםבחשבון;

השר, שקבע נוספות נסיבות מתקיימות )ד(
בהתייעצותעםמאסדרמקורהמידעומאסדר
לאפשר שלא מוצדק שבשלהן השירות, נותן
של עניינם על שמירה לשם כאמור גישה

הלקוחותר

לאנתןמקורהמידעגישהלמידעלפיהוראות )2(
פסקה)1(,יודיעעלכךלנותןהשירות,בהקדםהאפשרי,
אלאאםכןגילוימידעכאמוראסורלפידין,וכןיודיע
עלכךלמאסדרמקורהמידעבצירוףהנימוקיםלכך;
מקורהמידעיתעדאתמניעתהגישהכאמורוהנימוקים

לכךוישמוראתהתיעודר

כאמור למידע הגישה למתן המניעה הוסרה )3(
בפסקה)1(,יודיעעלכךמקורהמידעבהקדםהאפשרי
לנותןהשירותוכןיודיעעלכךלמאסדרמקורהמידע,
וייתןלנותןהשירותגישהלמידעבהתאםלהוראות

סעיף39,בהקדםהאפשריר

מאסדר, בהוראות יקבע, המידע מקור מאסדר )4(
הוראותלענייןמסירתהודעהמאתמקורהמידעלפי
פסקאות)2(ו־)3(ורשאיהואלקבוע,בהוראותמאסדר,

הוראותלענייןהתיעודושמירתוכאמורבפסקה)2(ר

מקורהמידעובאישור מאסדר השר,בהתייעצותעם )ב(
בנק ידי על המפוקח מידע מקור ולעניין הכלכלה, ועדת
הכלכלה, ועדת ובאישור השר בהסכמת הנגיד, - ישראל
רשאילקבוע,משיקוליםהנוגעיםלעלותהכרוכהביישום
הוראותחוקזהאולתחרותבמערכתהפיננסית,כימקורמידע
שמתקיימיםלגביותנאיםשיקבע,לאיהיהחייבלתתגישה

למידעפיננסיהנמצאאצלולפיהוראותסעיף39ר

לפי)ג( השר, )ב(, קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )1(
הצעתמאסדרמקורהמידעהנוגעבדבראובהתייעצות
עימו,ולענייןמקורמידעהמפוקחעלידיבנקישראל-
הנגיד,בהסכמתהשר,רשאילהורותלמקורמידעבעל
היקףפעילותקטן,מטעמיםמיוחדיםהנוגעיםלעלות
הכרוכהביישוםהוראותחוקזהאולתחרותבמערכת
הפיננסית,ולבקשתושלמקורהמידע,כיהחובהלתת
גישהלמידעפיננסיהנמצאברשותולפיהוראותסעיף
39)בסעיףקטןזה-חובתהגישה(,לאתחולעליואו

שתחולבתוםתקופהכפישיורהלור

הרשאתהגישהניתנהבידיאחדמבעלי )ג(
להוראות בהתאם משותף, בחשבון החשבון
סעיף43)ב(,והואהפסיקלהיותבעליםבחשבון;

השר, שקבע נוספות נסיבות מתקיימות )ד(
בהתייעצותעםמאסדרמקורהמידעומאסדר
לאפשר שלא מוצדק שבשלהן השירות, נותן
של עניינם על שמירה לשם כאמור גישה

הלקוחותר

לאנתןמקורהמידעגישהלמידעלפיהוראות )2(
פסקה)1(,יודיעעלכךלנותןהשירות,בהקדםהאפשרי,
אלאאםכןגילוימידעכאמוראסורלפידין,וכןיודיע
עלכךלמאסדרמקורהמידעבצירוףהנימוקיםלכך;
מקורהמידעיתעדאתמניעתהגישהכאמורוהנימוקים

לכךוישמוראתהתיעודר

כאמור למידע הגישה למתן המניעה הוסרה )3(
בפסקה)1(,יודיעעלכךמקורהמידעבהקדםהאפשרי
לנותןהשירותוכןיודיעעלכךלמאסדרמקורהמידע,
וייתןלנותןהשירותגישהלמידעבהתאםלהוראות

סעיף39,בהקדםהאפשריר

מאסדר, בהוראות יקבע, המידע מקור מאסדר )4(
הוראותלענייןמסירתהודעהמאתמקורהמידעלפי
פסקאות)2(ו־)3(ורשאיהואלקבוע,בהוראותמאסדר,

הוראותלענייןהתיעודושמירתוכאמורבפסקה)2(ר

מקורהמידעובאישור מאסדר השר,בהתייעצותעם )ב(
בנק ידי על המפוקח מידע מקור ולעניין הכלכלה, ועדת
הכלכלה, ועדת ובאישור השר בהסכמת הנגיד, - ישראל
רשאילקבוע,משיקוליםהנוגעיםלעלותהכרוכהביישום
הוראותחוקזהאולתחרותבמערכתהפיננסית,כימקורמידע
שמתקיימיםלגביותנאיםשיקבע,לאיהיהחייבלתתגישה

למידעפיננסיהנמצאאצלולפיהוראותסעיף39ר

לפי)ג( השר, )ב(, קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )1(
הצעתמאסדרמקורהמידעהנוגעבדבראובהתייעצות
עימו,ולענייןמקורמידעהמפוקחעלידיבנקישראל-
הנגיד,בהסכמתהשר,רשאילהורותלמקורמידעבעל
היקףפעילותקטן,מטעמיםמיוחדיםהנוגעיםלעלות
הכרוכהביישוםהוראותחוקזהאולתחרותבמערכת
הפיננסית,ולבקשתושלמקורהמידע,כיהחובהלתת
גישהלמידעפיננסיהנמצאברשותולפיהוראותסעיף
39)בסעיףקטןזה-חובתהגישה(,לאתחולעליואו

שתחולבתוםתקופהכפישיורהלור
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כאמור הוראה לו שניתנה מידע מקור הפסיק )2(
בפסקה)1(להיותמקורמידעבעלהיקףפעילותקטן,
תחולעליוחובתהגישהבמועדהמפורטלהלן,לפי
העניין,אובתוםתקופהאחרתשיורהלוהשראוהנגיד,

לפיהעניין,כאמורבפסקה)1(:

לענייןמקורמידעשהשראוהנגידהורה )א(
כיחובתהגישהלאתחולעליו-בתוםשנתיים
בעל מידע מקור להיות הפסיק שבו מהמועד

היקףפעילותקטן;

לענייןמקורמידעשהשראוהנגידהורהכי )ב(
חובתהגישהתחולעליובתוםתקופהשהורה-
בתוםהתקופהשהורהכאמוראובתוםשנתיים
מהמועדשבוהפסיקמקורהמידעלהיותמקור

מידעבעלהיקףפעילותקטן,לפיהמוקדםר

הזדהותנותן
שירותבפנימקור

המידע

מקורמידעייתןלנותןשירותגישהלמידעפיננסיבאמצעות42ר
מערכתהממשקלמידעפיננסילפיסעיף39,בהתאםלהרשאת
השירות שנותן ובלבד ,40 סעיף לפי הלקוח שנתן הגישה
הזדההבפניוכנותןשירותבהתאםלהוראותשקבעמאסדר

מקורהמידעלפיסעיף48)א()3(ר

מקורמידעלאייתןלנותןשירותגישהלמידעפיננסי43רחשבוןמשותף )א(
הנוגעלחשבוןמשותף,אלאאםכןהרשאתהגישהניתנהבידי
כלבעליהחשבוןהמשותף;עלאףהאמור,בחשבוןמשותף
ביחדולחוד,הרשאתגישהשייתןכלאחדמבעליהחשבון
תיחשבכהרשאתגישהשניתנהבידיכלבעליהחשבון;בסעיף
זה,"חשבוןמשותףביחדולחוד"-חשבוןמשותףשלפיהסכם
ההתקשרותעםמקורהמידעכלאחדמבעליהחשבוןרשאי

לתתהוראותבחשבוןבלאהסכמתבעלהחשבוןהאחרר

נתןאחדמבעליהחשבון,בחשבוןמשותףביחדולחוד, )ב(
המידע מקור יודיע )א(, קטן בסעיף כאמור גישה הרשאת
לכלבעליהחשבוןהמשותף,בהקדםהאפשרי,עלהרשאת
הגישהכאמורועלזכותםלבטלאתאותההרשאהבהתאם

לסעיף45ר

מקורהמידעיאפשרלבעליחשבוןמשותףלתתהרשאת )ג(
גישהבידיכלאחדמבעליהחשבוןכאמורבסעיףקטן)א(

באופןפשוטונוחר

מקורמידעיודיעלבעליחשבוןמשותףביחדולחוד, )ד(
שהרשאת כך על עימם, ההתקשרות הסכם חתימת בעת
גישהלפיחוקזהשייתןכלאחדמהםתיחשבהרשאתגישה

שניתנהבידיכלבעליהחשבוןר
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תאגיד44רחשבוןשלתאגיד של חשבוןבחשבון לבעל יאפשר מידע מקור )א(
להסמיך,בכלעת,מורשהחתימהשיהיהרשאילתתהרשאת
גישהלמידעפיננסיעלאודותהתאגידלענייןאותוחשבון;
מקורמידעיציעלבעלהחשבוןהאמור,בעתפתיחתהחשבון,

להסמיךמורשהחתימהכאמורר

מקורהמידעיאפשרלבעלחשבוןבחשבוןשלתאגיד )ב(
להסמיךמורשהחתימהכאמורבסעיףקטן)א(,באופןפשוט

ונוחר

ביטולהרשאת
גישה

אלהרשאים,בכלעת,לבטלאתהרשאתהגישהשניתנה45ר )א(
לענייןחשבונם,באמצעותהודעהשימסרולמקורהמידע:

בעלהחשבון; )1(

לענייןחשבוןמשותף-כלאחדמבעליהחשבון; )2(

לענייןחשבוןשלתאגיד-גםמורשהחתימה )3(
כאמורבסעיף44)א(ר

מקורהמידעיאפשרלבטלאתהרשאתהגישהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(באופןפשוטונוח,ובכללזהבאמצעותהודעה

שתימסרבאופןמקווןר

נמסרהלמקורהמידעהודעהעלביטולהרשאתגישה )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,יפעלמקורהמידעבהתאםלהודעה
ויודיעעלכךבהקדםהאפשרילנותןהשירות;נמסרההודעת
ביטולכאמורעלידיאחדמבעליהחשבוןבחשבוןמשותף,
יודיעעלכךמקורהמידעגםלשארבעליהחשבוןהמשותף

בהקדםהאפשריר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמאפשרותהלקוחלבטל )ד(
אתהסכמתולתתגישהלנותןהשירותלכלהמידעהפיננסי
עלאודותיוהנמצאברשותמקורמידע,באמצעותביטולאו
צמצוםההסכםעםנותןהשירותבהתאםלהוראותסעיף28;
קיבלמקורהמידעהודעהמנותןשירותעלביטולהסכמתהלקוח
לתתגישהלנותןהשירותבהתאםלהוראותסעיף28)ג()2(,

יראואתמקורהמידעכאילוקיבלהודעהמבעלהחשבוןלפי
סעיףזהעלביטולהרשאתהגישהר

הגבלותעלגביית
תמורהבידימקור

מידע

מתן46ר בעד חשבון מבעל תמורה יגבה לא מידע מקור )א(
הרשאתגישהאוביטולהובעדמתןהגישהלנותןהשירות

בהתאםלהרשאתהגישהר

מקורמידערשאילגבותמנותןשירותתמורהסבירה )ב(
בכפוף ברשותו, הנמצא פיננסי למידע גישה מתן בעד
מנותן יגבה שלא ובלבד החמישית, שבתוספת להוראות
השירותתשלוםבעדמתןהרשאתגישהאוביטולה;מקור
מידעלאיגבהתמורהשונהמנותנישירותשוניםבעדגישה

למידעפיננסיהניתנתבתנאיםדומיםר

תאגיד44רחשבוןשלתאגיד של חשבוןבחשבון לבעל יאפשר מידע מקור )א(
להסמיך,בכלעת,מורשהחתימהשיהיהרשאילתתהרשאת
גישהלמידעפיננסיעלאודותהתאגידלענייןאותוחשבון;
מקורמידעיציעלבעלהחשבוןהאמור,בעתפתיחתהחשבון,

להסמיךמורשהחתימהכאמורר

מקורהמידעיאפשרלבעלחשבוןבחשבוןשלתאגיד )ב(
להסמיךמורשהחתימהכאמורבסעיףקטן)א(,באופןפשוט

ונוחר

ביטולהרשאת
גישה

אלהרשאים,בכלעת,לבטלאתהרשאתהגישהשניתנה45ר )א(
לענייןחשבונם,באמצעותהודעהשימסרולמקורהמידע:

בעלהחשבון; )1(

לענייןחשבוןמשותף-כלאחדמבעליהחשבון; )2(

לענייןחשבוןשלתאגיד-גםמורשהחתימה )3(
כאמורבסעיף44)א(ר

מקורהמידעיאפשרלבטלאתהרשאתהגישהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(באופןפשוטונוח,ובכללזהבאמצעותהודעה

שתימסרבאופןמקווןר

נמסרהלמקורהמידעהודעהעלביטולהרשאתגישה )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,יפעלמקורהמידעבהתאםלהודעה
ויודיעעלכךבהקדםהאפשרילנותןהשירות;נמסרההודעת
ביטולכאמורעלידיאחדמבעליהחשבוןבחשבוןמשותף,
יודיעעלכךמקורהמידעגםלשארבעליהחשבוןהמשותף

בהקדםהאפשריר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמאפשרותהלקוחלבטל )ד(
אתהסכמתולתתגישהלנותןהשירותלכלהמידעהפיננסי
עלאודותיוהנמצאברשותמקורמידע,באמצעותביטולאו
צמצוםההסכםעםנותןהשירותבהתאםלהוראותסעיף28;
קיבלמקורהמידעהודעהמנותןשירותעלביטולהסכמתהלקוח
לתתגישהלנותןהשירותבהתאםלהוראותסעיף28)ג()2(,

יראואתמקורהמידעכאילוקיבלהודעהמבעלהחשבוןלפי
סעיףזהעלביטולהרשאתהגישהר

הגבלותעלגביית
תמורהבידימקור

מידע

מתן46ר בעד חשבון מבעל תמורה יגבה לא מידע מקור )א(
הרשאתגישהאוביטולהובעדמתןהגישהלנותןהשירות

בהתאםלהרשאתהגישהר

מקורמידערשאילגבותמנותןשירותתמורהסבירה )ב(
בכפוף ברשותו, הנמצא פיננסי למידע גישה מתן בעד
מנותן יגבה שלא ובלבד החמישית, שבתוספת להוראות
השירותתשלוםבעדמתןהרשאתגישהאוביטולה;מקור
מידעלאיגבהתמורהשונהמנותנישירותשוניםבעדגישה

למידעפיננסיהניתנתבתנאיםדומיםר

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18 318

מאסדר השירות, נותן מאסדר עם בהתייעצות השר, )ג(
מקורהמידעוהממונהעלהתחרות,ובאישורועדתהכלכלה,
רשאילקבוענסיבותשבהןמקורמידעיהיהרשאילגבות
תמורהשונהמנותנישירותיםשוניםבעדגישהלמידעפיננסי
הניתנתבתנאיםדומים;ואולםלענייןמקורמידעהמפוקחעל
ידיבנקישראל,השריקבענסיבותכאמור,בהסכמתהנגיד,
על והממונה השירות נותן מאסדר עם התייעצות לאחר

התחרותובאישורועדתהכלכלהר

איסורהפעלת
השפעהבלתי

הוגנת

לאיעשהמקורמידע,במעשהאובמחדל,בכתבאובעל47ר )א(
פהאובכלדרךאחרת,דברשישבומשוםהפעלתהשפעה
בלתיהוגנתעללקוחבכלענייןהקשורלמתןהרשאתגישה

לפיפרקזהר

בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)א(,יראומקור )ב(
מידעשהציגללקוחעמדהאואזהרהלגבימתןהגישהלמידע
פיננסילנותןהשירותאולגביטיבהשירותהניתןעלידינותן

השירות,כמישהפעילהשפעהבלתיהוגנתר

ומאסדר השירות נותן מאסדר עם בהתייעצות השר, )ג(
מקורהמידע,רשאילקבועפעולותנוספותשלמקורמידע
שיראובהןהפעלתהשפעהבלתיהוגנתעללקוח,ורשאי
הואלקבוע,בדרךהאמורהובהסכמתשרהמשפטים,פעולות

כאמורשניתןיהיהלהטילעיצוםכספיבשלביצועןר

הוראותמאסדר
מקורהמידע

מאסדרמקורהמידע,בהתייעצותעםמאסדרינותני48ר )א(
השירות,ולענייןפסקה)3(-בהסכמתמאסדרינותניהשירות,

יקבע,בהוראותמאסדר,הוראותבענייניםאלה:

אופןזיהויהלקוחעלידימקורהמידעלשםמתן )1(
לרבות הרשאתהגישה,ואופןמתןהרשאתהגישה,
זיהויושלהלקוחוקבלתהרשאתוכאמורבאמצעות

גורםאחר;

אופןמתןהגישהלמידעהפיננסיעלידימקור )2(
המידעלנותןשירות,באמצעותמערכתהממשקלמידע
פרטיות, על הגנה לגבי הוראות זה ובכלל פיננסי,
אבטחתמידע,מנגנוןטכנולוגימאובטחוחובותתיעוד;

אופןההזדהותשלנותןשירותבפנימקורהמידע; )3(

לרמת בנוגע מידע מקור על שיחולו חובות )4(
השירותשהואנותןלנותניהשירות;

מסירת לעניין מידע מקור על שיחולו חובות )5(
שניתנה גישה הרשאת בדבר חשבון לבעל הודעות

בחשבונור

מאסדר מסמכויות סעיףזהכדילגרוע בהוראות אין )ב(
במסגרת נוספות הוראות לקבוע זה חוק לפי מידע מקור

הוראותמאסדרר
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פרק ה': עיצום כספי

הגדרתהסכום
הבסיסי

בפרקזה,"הסכוםהבסיסי"-סכוםכמפורטבתוספתהשישיתר49ר

מקורמידעהמנויבפסקאות)1(עד)7(להגדרה"מקור50רעיצוםכספי )א(
מידע",לשכתאשראי,לשכתמידעעלעוסקיםאוגוףשנקבע
לפיסעיף2)ג(שעסקבמתןשירותמידעפיננסיבלישבידו
אישורלכךאושלאבהתאםלתנאיהאישור,בניגודלהוראות
סעיף2)ב(,רשאימאסדרכהגדרתובסעיף13)א(,להטילעליו
עיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בשיעורשלכפלהסכום

הבסיסיר

הפרנותןשירותהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורט )ב(
בחלקא'לתוספתהשביעית,רשאימאסדרנותןהשירותלהטיל
עליועיצוםכספי,לפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי,ואם
הפרהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורטבחלקב'לתוספת
האמורה-רשאימאסדרנותןהשירותלהטילעליועיצוםכספי,

לפיהוראותפרקזה,בשיעורשלכפלהסכוםהבסיסיר

הפרמקורמידעהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורט )ג(
בחלקא'לתוספתהשמינית,רשאימאסדרמקורהמידעלהטיל
עליועיצוםכספי,לפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי,ואם
הפרהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורטבחלקב'לתוספת
האמורה-רשאימאסדרמקורהמידעלהטילעליועיצום

כספי,לפיהוראותפרקזה,בשיעורשלכפלהסכוםהבסיסיר

הפרגוףפיננסי,למעטחברבורסה,הוראהמהוראות )ד(
סעיף29)ג(כמפורטבתוספתהתשיעית,רשאימאסדרהגוף
זה, פרק הוראות לפי כספי, עיצום עליו להטיל הפיננסי

בשיעורשלכפלסכוםהבסיסיר

בעלהיתרשליטהשלאדיווחלרשותעלהתקיימות )ה(
נסיבהמהנסיבותהמנויותבסעיף27)ג()1(עד)6(לחוקייעוץ
בניגוד בו, בכירה משרה נושא לגבי או לגביו השקעות,
להוראותסעיף20)א()2(,רשאיתהרשותלהטילעליועיצום

כספי,לפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסיר

החלתמנגנון
העיצוםהכספיעל

מפרים

עלעיצוםכספילפיסעיף50לגביכלאחדמהמפורטיםלהלן,51ר
יחולוההוראותהמפורטותלצידו:

לגביבעלרישיון,בעלרישיוןמנהלתיקיםובעלהיתר )1(
שליטה-ההוראותלפיסעיפים52טזעד52כטוסעיף56ח

לחוקניירותערך,בשינוייםהמחויבים;

לגביבנק,תאגידעזרוסולק-ההוראותלפיסעיפים14ט )2(
עד14טולפקודתהבנקאות,בשינוייםהמחויבים;

למתןשירותיפיקדוןואשראי,בעל רישיון לגביבעל )3(
רישיוןלמתןאשראיובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווך
לחוק 93 עד ו־74 72)ד( סעיפים לפי ההוראות - באשראי
הפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים,בשינוייםהמחויבים;

פרק ה': עיצום כספי

הגדרתהסכום
הבסיסי

בפרקזה,"הסכוםהבסיסי"-סכוםכמפורטבתוספתהשישיתר49ר

מקורמידעהמנויבפסקאות)1(עד)7(להגדרה"מקור50רעיצוםכספי )א(
מידע",לשכתאשראי,לשכתמידעעלעוסקיםאוגוףשנקבע
לפיסעיף2)ג(שעסקבמתןשירותמידעפיננסיבלישבידו
אישורלכךאושלאבהתאםלתנאיהאישור,בניגודלהוראות
סעיף2)ב(,רשאימאסדרכהגדרתובסעיף13)א(,להטילעליו
עיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בשיעורשלכפלהסכום

הבסיסיר

הפרנותןשירותהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורט )ב(
בחלקא'לתוספתהשביעית,רשאימאסדרנותןהשירותלהטיל
עליועיצוםכספי,לפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי,ואם
הפרהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורטבחלקב'לתוספת
האמורה-רשאימאסדרנותןהשירותלהטילעליועיצוםכספי,

לפיהוראותפרקזה,בשיעורשלכפלהסכוםהבסיסיר

הפרמקורמידעהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורט )ג(
בחלקא'לתוספתהשמינית,רשאימאסדרמקורהמידעלהטיל
עליועיצוםכספי,לפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסי,ואם
הפרהוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורטבחלקב'לתוספת
האמורה-רשאימאסדרמקורהמידעלהטילעליועיצום

כספי,לפיהוראותפרקזה,בשיעורשלכפלהסכוםהבסיסיר

הפרגוףפיננסי,למעטחברבורסה,הוראהמהוראות )ד(
סעיף29)ג(כמפורטבתוספתהתשיעית,רשאימאסדרהגוף
זה, פרק הוראות לפי כספי, עיצום עליו להטיל הפיננסי

בשיעורשלכפלסכוםהבסיסיר

בעלהיתרשליטהשלאדיווחלרשותעלהתקיימות )ה(
נסיבהמהנסיבותהמנויותבסעיף27)ג()1(עד)6(לחוקייעוץ
בניגוד בו, בכירה משרה נושא לגבי או לגביו השקעות,
להוראותסעיף20)א()2(,רשאיתהרשותלהטילעליועיצום

כספי,לפיהוראותפרקזה,בסכוםהבסיסיר

החלתמנגנון
העיצוםהכספיעל

מפרים

עלעיצוםכספילפיסעיף50לגביכלאחדמהמפורטיםלהלן,51ר
יחולוההוראותהמפורטותלצידו:

לגביבעלרישיון,בעלרישיוןמנהלתיקיםובעלהיתר )1(
שליטה-ההוראותלפיסעיפים52טזעד52כטוסעיף56ח

לחוקניירותערך,בשינוייםהמחויבים;

לגביבנק,תאגידעזרוסולק-ההוראותלפיסעיפים14ט )2(
עד14טולפקודתהבנקאות,בשינוייםהמחויבים;

למתןשירותיפיקדוןואשראי,בעל רישיון לגביבעל )3(
רישיוןלמתןאשראיובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווך
לחוק 93 עד ו־74 72)ד( סעיפים לפי ההוראות - באשראי
הפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים,בשינוייםהמחויבים;
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- עוסקים על מידע ולשכת אשראי לשכת לגבי )4(
ההוראותלפיסעיפים93עד105לחוקנתוניאשראי,בשינויים

המחויבים;

92יב, 92א1עד סעיפים לפי ההוראות מבטח- לגבי )5(
92יד,92טזעד92כ,92כבו־92כגלחוקהפיקוחעלהביטוח,

בשינוייםהמחויבים;

לחוק 47 סעיף לפי ההוראות - מנהלת חברה לגבי )6(
הפיקוחעלקופותהגמל,בשינוייםהמחויבים;

לפי שנקבע הפיננסי בתחום העוסק אחר גוף לגבי )7(
או מידע" "מקור להגדרה )8( בפסקה כאמור 2)ג(, סעיף
)10(להגדרה"גוףפיננסי"-הוראותבענייןעיצום בפסקה
כספיבהתאםלסמכויותיושלמאסדרהגוףהאמורלפיהדין
שמכוחוהואמפקחעלפעילותוהפיננסיתשלאותוגוף,כפי

שמפורטבתוספתהעשיריתר

פרק ו': הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת 
האכיפה המינהלית

בפרקזה-52רפרקו'-הגדרות

"הוועדה"-ועדתהאכיפההמינהליתשמונתהלפיסעיף
52לב)א(לחוקניירותערך;

"הפרה"-הפרהשלהוראותחוקזה,המנויהבתוספתהאחת
עשרהר

סמכויותועדת
האכיפההמינהלית

ביצעאדםהפרה,יחולולענייןהמפרולענייןההפרההוראות53ר
פרקח'4לחוקניירותערךהחלותלענייןמפרולענייןהפרה
שלהוראההמנויהבחלקג'בתוספתהשביעיתלחוקהאמור,
בשינוייםהמחויבים,אולםהוועדהתהיהרשאיתלהטילעל
מפרעיצוםכספילפיפרקזה,בהתאםלהוראותסעיף52נג)א(

לחוקניירותערך,בסכוםמרביכמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןמפרשהואיחידשהואעובדשלבעלרישיון )1(
ואינונושאמשרהבכירהבו-בסכוםמרבישל25,000שקלים

חדשים;

של מרבי בסכום - אחר יחיד שהוא מפר לעניין )2(
1,000,000שקליםחדשים;

לענייןמפרשהואתאגיד-בסכוםמרבישל5,000,000 )3(
שקליםחדשיםר

סמכותיושבראש
הרשותלהתקשר

בהסדרלהימנעות
מנקיטתהליכיםאו

להפסקתהליכים,
המותניתבתנאים

הסמכותהנתונהליושבראשהרשותלהתקשרבהסדר54ר )א(
להימנעותמנקיטתהליכיםאולהפסקתהליכים,לפיהעניין,
המותניתבתנאים,בהתאםלהוראותפרקט'1לחוקניירות
ערך,תהיהנתונהלולענייןהפרה,ויחולולענייןזההוראות

הפרקהאמורבשינוייםהמחויביםר
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הליך או הפרה בירור הליך - "הליכים" זה, בסעיף )ב(
אכיפהמינהלי,לפיפרקח'4לחוקניירותערךכפישהוחל

בסעיף53ר

איסורשיפוי
וביטוח

הוראותסעיף56חלחוקניירותערךיחולולענייןהליךלפי55ר
פרקזהר

סייגלתחולת
הוראותפרקו'

הוראותפרקזהלאיחולועלמישחלהעליוחובתהאישור56ר
לפיסעיף2)ב(או)ג(ועלבעלאישורכאמורר

פרק ז': עונשין
מישעשהאחדמאלה,דינו-מאסרשנתייםאוקנספי57רעונשין )א(

שנייםוחצימהקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואם
הואתאגיד-פישניםעשרוחצימהקנסכאמורבאותוסעיף:

עסקבמתןשירותמידעפיננסיבלישבידורישיון )1(
לכךאושלאבהתאםלתנאיהרישיון,בניגודלהוראות

סעיף2)א(;

עסקבמתןשירותמידעפיננסיבלישבידואישור )2(
לכךאושלאבהתאםלתנאיהאישור,בניגודלהוראות

סעיף2)ב(;

כללפרטמטעהבבקשה,בדיווחאובמידעאחר )3(
שמסרלרשות,בניגודלהוראותסעיף36)ד(ר

מישניגש,דרךעיסוק,אלמידעפיננסיעלאודותלקוח, )ב(
הנמצאברשותמקורמידע,באמצעותמערכתמקוונת,תוך
שימושבפרטיהגישהשלהלקוחאלחשבונושנועדולאמת
אתזהותובפנימקורהמידע,לשםמתןשירותללקוחהנוגע
להתנהלותוהכלכלית,בניגודלהוראותסעיף60,דינו-מאסר
שנהאוקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואםהוא

תאגיד-כפלהקנסהאמורר

פרק ח': הוראות שונות
מניעתכפלאמצעי

אכיפהמינהליים
ותיאוםהליכים

להטלתם

בסעיףזה,"אמצעיאכיפהמינהלי"-כלאחדמאלה:58ר )א(

עיצוםכספי; )1(

התראהמינהליתאודרישתהתחייבותלהימנע )2(
מהפרה,חלףעיצוםכספי;

אמצעיאכיפהמינהלייםלפיסימןג'בפרקח'4 )3(
לחוקניירותערךר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראות )ב(
לפיחוקזהכאמורבסעיף50ושלהוראהמההוראותלפיחוק

אחר,לאיוטליותרמאמצעיאכיפהמינהליאחדר

שנתן)ג( מאסדר - אחר" "מאסדר זה, קטן בסעיף )1(
לנותןהשירותרישיוןלשםעיסוקבפעילותוהפיננסית
לפיחוקאחראומאסדרשמנהלמרשםלפיסעיף67)א(

)4(לחוקנתוניאשראיר

הליך או הפרה בירור הליך - "הליכים" זה, בסעיף )ב(
אכיפהמינהלי,לפיפרקח'4לחוקניירותערךכפישהוחל

בסעיף53ר

איסורשיפוי
וביטוח

הוראותסעיף56חלחוקניירותערךיחולולענייןהליךלפי55ר
פרקזהר

סייגלתחולת
הוראותפרקו'

הוראותפרקזהלאיחולועלמישחלהעליוחובתהאישור56ר
לפיסעיף2)ב(או)ג(ועלבעלאישורכאמורר

פרק ז': עונשין
מישעשהאחדמאלה,דינו-מאסרשנתייםאוקנספי57רעונשין )א(

שנייםוחצימהקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואם
הואתאגיד-פישניםעשרוחצימהקנסכאמורבאותוסעיף:

עסקבמתןשירותמידעפיננסיבלישבידורישיון )1(
לכךאושלאבהתאםלתנאיהרישיון,בניגודלהוראות

סעיף2)א(;

עסקבמתןשירותמידעפיננסיבלישבידואישור )2(
לכךאושלאבהתאםלתנאיהאישור,בניגודלהוראות

סעיף2)ב(;

כללפרטמטעהבבקשה,בדיווחאובמידעאחר )3(
שמסרלרשות,בניגודלהוראותסעיף36)ד(ר

מישניגש,דרךעיסוק,אלמידעפיננסיעלאודותלקוח, )ב(
הנמצאברשותמקורמידע,באמצעותמערכתמקוונת,תוך
שימושבפרטיהגישהשלהלקוחאלחשבונושנועדולאמת
אתזהותובפנימקורהמידע,לשםמתןשירותללקוחהנוגע
להתנהלותוהכלכלית,בניגודלהוראותסעיף60,דינו-מאסר
שנהאוקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואםהוא

תאגיד-כפלהקנסהאמורר

פרק ח': הוראות שונות
מניעתכפלאמצעי

אכיפהמינהליים
ותיאוםהליכים

להטלתם

בסעיףזה,"אמצעיאכיפהמינהלי"-כלאחדמאלה:58ר )א(

עיצוםכספי; )1(

התראהמינהליתאודרישתהתחייבותלהימנע )2(
מהפרה,חלףעיצוםכספי;

אמצעיאכיפהמינהלייםלפיסימןג'בפרקח'4 )3(
לחוקניירותערךר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראות )ב(
לפיחוקזהכאמורבסעיף50ושלהוראהמההוראותלפיחוק

אחר,לאיוטליותרמאמצעיאכיפהמינהליאחדר

שנתן)ג( מאסדר - אחר" "מאסדר זה, קטן בסעיף )1(
לנותןהשירותרישיוןלשםעיסוקבפעילותוהפיננסית
לפיחוקאחראומאסדרשמנהלמרשםלפיסעיף67)א(

)4(לחוקנתוניאשראיר
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אמצעי להטלת בהליך לפתוח הרשות ביקשה )2(
אכיפהמינהלילפיחוקזהנגדנותןשירותשהואבעל
רישיוןושמחזיקגםברישיוןלפידיןאחרלשםעיסוק
בפעילותוהפיננסיתאושהוארשוםלפיסעיף67)א()4(

לחוקנתוניאשראי,לענייןהפרהשבשלהרשאיגם
מאסדראחרלהטיללפידיןאחראמצעיאכיפהמינהלי
עלנותןהשירות,תיידעהרשותאתהמאסדרהאחר

בטרםתפתחבהליךכאמורר

להטלת בהליך לפתוח האחר המאסדר ביקש )3(
אמצעיאכיפהמינהלילפידיןאחרנגדנותןשירות
לעניין הנוגעת ההפרה כי וסבר )2( בפסקה כאמור
יידע שירות, כנותן לפעילותו ישיר באופן קשורה
המאסדרהאחראתהרשותבטרםיפתחבהליךכאמורר

השר,לפיהצעתהרשותאובהתייעצותעימהובאישורועדת59ראגרות
5 סעיף לקבועאגרותלמבקשרישיוןלפי רשאי הכלכלה,
וריבית הצמדה הפרשי בדבר הוראות וכן רישיון, ולבעל
שישולמובשלפיגורבתשלוםאגרותלפיסעיףזה,ובדבר
)גבייה(208עלגבייתאגרותוהפרשי פקודתהמסים החלת

הצמדהוריביתכאמורר

איסורגישה
באמצעותפרטי

הגישהשלהלקוח

לאייגשאדם,ובכללזהנותןשירות,אלמידעפיננסיעל60ר
אודותלקוחהנמצאברשותמקורמידעלשםמתןשירות
כאמור הגישה אם הכלכלית, להתנהלותו הנוגע ללקוח
נעשיתדרךעיסוק,באמצעותמערכתמקוונתותוךשימוש
בפרטיהגישהשלהלקוחאלחשבונושנועדולאמתאתזהותו

בפנימקורהמידער

בסעיףזה,"פגםבמידע"-פגםבמידעפיננסי,לרבות61רפגםבמידע )א(
פגםבאבטחתהמידעשהוביללחשיפהשלמידעעלאודות

הלקוחאופגםבמהימנותהמידער

או בהסכם התקשר שעימו שירות לנותן לקוח פנה )ב(
למקורמידע,בענייןפגםבמידעשלגביוניתנהגישהלנותן
שירותלפיחוקזה,יבררנותןהשירותאומקורהמידעאת
הענייןויידעאתלקוחובנוגעלתוצאותהבירור,בתוךזמן

סבירבנסיבותהענייןר

נודעלנותןהשירותאולמקורהמידע,בעקבותבירור )ג(
לפיסעיףקטן)ב(אובדרךאחרת,כינפלפגםבמידעכאמור
באותוסעיףקטןוכיהואאחראילפגם,יודיעעלכךללקוח
ויפעללתיקוןהפגםולצמצוםהפגיעהבלקוחבמועדשבו
נודעלועלהפגם;לאהיהנותןהשירותאומקורהמידע
אחראילפגם,ינקוטאמצעיםסביריםכדילבררמיהגורם

האחראילפגםוכדישאותוגורםיתקנוכאמורר

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(1374,)א(1399ר 208
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נותןהשירותאומקורהמידעיפצהאוישפהאתלקוחו, )ד(
לפידרישתו,בשלנזקאוהוצאהשנגרמוללקוחבשלפגם
במידעכאמורבסעיףקטן)ב(שהואאחראילו;לאהיהנותן
השירותאומקורהמידעאחראילפגם,ינקוטאמצעיםסבירים
כדישהגורםהאחראילפגםישפהאויפצהאתהלקוחכאמורר

סמכויותהנתונות
למאסדר

בסעיףזה-62ר )א(

"המאסדר",שלגוףפיננסימפוקח-מאסדרמקורהמידע,
לפי הפיננסי, מאסדרנותןהשירותאומאסדרהגוף

העניין;

"גוףפיננסימפוקח"-מקורמידע,נותןשירותאוגוףפיננסיר

נוסףעלסמכויותהנתונותלמאסדרלפיחוקזהאולפי )ב(
דיןאחר,לענייןמסוים,רשאימאסדר,מכוחסמכותולפידין
לקבוע,בהוראותמאסדר,הוראותבענייניםנוספיםלפיחוק
זה,שיחולועלהגוףהפיננסיהמפוקח,בכפוףלהוראותחוק

זהר

התקיןהשרתקנותלפיחוקזהבענייןמסוים,החלות )ג(
עלגוףפיננסימפוקח,רשאיהמאסדרשלאותוגוף,לקבוע,
בכפוף עניין באותו מפורטות הוראות מאסדר, בהוראות

לתקנותשקבעהשרר

בירור זה, חוק לפי ההוראות ביצוע על פיקוח לשם )ד(
נתונות יהיו ואכיפתן, כאמור להוראות הנוגע מינהלי
לגוף הנוגע הדין פי על לו הנתונות הסמכויות למאסדר
הפיננסיהמפוקח,אולםלענייןהרשות,לגביבעליהרישיונות

שבפיקוחה,יחולוהוראותסעיף63ר

הוראותמיוחדות
לענייןסמכויות

הרשותלגביבעלי
רישיונות

במילויחובותיהםלפיחוקזהיהיובעליהרישיונות63ר )א(
נתוניםלפיקוחהרשותר

רשאית)ב( )א(, קטן בסעיף כאמור פיקוח לשם )1(
הרשותלתתהוראותהנוגעותלדרכיפעולתםשלבעלי
רישיונות,שלנושאימשרהבכירהבהםושלמישהם
מעסיקים,והכולכדילהבטיחאתניהולםהתקיןשל
בעליהרישיונותואתהשמירהעלענייניהלקוחות;
הוראותכאמוריכולשיינתנולכללבעליהרישיונות

אולבעלירישיונותמסוגמסויםר

פרסום טעונות אינן )1( פסקה לפי הוראות )2(
ברשומות,אולםהרשותתפרסםברשומותהודעהעל
מתןהוראותכאמורועלמועדתחילתן;הוראותכאמור
וכלשינויבהןיועמדולעיוןהציבורבמשרדיהרשות
ויפורסמובאתרהאינטרנטשלהרשות,ורשאיתהרשות

להורותבדברדרכיםנוספותלפרסומןר

נותןהשירותאומקורהמידעיפצהאוישפהאתלקוחו, )ד(
לפידרישתו,בשלנזקאוהוצאהשנגרמוללקוחבשלפגם
במידעכאמורבסעיףקטן)ב(שהואאחראילו;לאהיהנותן
השירותאומקורהמידעאחראילפגם,ינקוטאמצעיםסבירים
כדישהגורםהאחראילפגםישפהאויפצהאתהלקוחכאמורר



סמכויותהנתונות
למאסדר

בסעיףזה-62ר )א(

"המאסדר",שלגוףפיננסימפוקח-מאסדרמקורהמידע,
לפי הפיננסי, מאסדרנותןהשירותאומאסדרהגוף

העניין;

"גוףפיננסימפוקח"-מקורמידע,נותןשירותאוגוףפיננסיר

נוסףעלסמכויותהנתונותלמאסדרלפיחוקזהאולפי )ב(
דיןאחר,לענייןמסוים,רשאימאסדר,מכוחסמכותולפידין
לקבוע,בהוראותמאסדר,הוראותבענייניםנוספיםלפיחוק
זה,שיחולועלהגוףהפיננסיהמפוקח,בכפוףלהוראותחוק

זהר

התקיןהשרתקנותלפיחוקזהבענייןמסוים,החלות )ג(
עלגוףפיננסימפוקח,רשאיהמאסדרשלאותוגוף,לקבוע,
בכפוף עניין באותו מפורטות הוראות מאסדר, בהוראות

לתקנותשקבעהשרר

בירור זה, חוק לפי ההוראות ביצוע על פיקוח לשם )ד(
נתונות יהיו ואכיפתן, כאמור להוראות הנוגע מינהלי
לגוף הנוגע הדין פי על לו הנתונות הסמכויות למאסדר
הפיננסיהמפוקח,אולםלענייןהרשות,לגביבעליהרישיונות

שבפיקוחה,יחולוהוראותסעיף63ר

הוראותמיוחדות
לענייןסמכויות

הרשותלגביבעלי
רישיונות

במילויחובותיהםלפיחוקזהיהיובעליהרישיונות63ר )א(
נתוניםלפיקוחהרשותר

רשאית)ב( )א(, קטן בסעיף כאמור פיקוח לשם )1(
הרשותלתתהוראותהנוגעותלדרכיפעולתםשלבעלי
רישיונות,שלנושאימשרהבכירהבהםושלמישהם
מעסיקים,והכולכדילהבטיחאתניהולםהתקיןשל
בעליהרישיונותואתהשמירהעלענייניהלקוחות;
הוראותכאמוריכולשיינתנולכללבעליהרישיונות

אולבעלירישיונותמסוגמסויםר

פרסום טעונות אינן )1( פסקה לפי הוראות )2(
ברשומות,אולםהרשותתפרסםברשומותהודעהעל
מתןהוראותכאמורועלמועדתחילתן;הוראותכאמור
וכלשינויבהןיועמדולעיוןהציבורבמשרדיהרשות
ויפורסמובאתרהאינטרנטשלהרשות,ורשאיתהרשות

להורותבדברדרכיםנוספותלפרסומןר
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הסמכויותלפיסעיפים52מג,56א,56א56,2ב,56ב56,1ג, )ג(
56ג56,1דו־56הלחוקניירותערך,יהיונתונותלרשותלשם
פיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,בירורמינהליהנוגע
להוראותכאמוראואכיפתהוראותחוקזהלענייןהפרהאו

עבירה,הכוללפיהענייןובשינוייםהמחויבים;לענייןזה-

"הפרה"-כהגדרתהבסעיף52;

"עבירה"-כלאחתמאלה:

סעיף לפי עבירה למעט זה, חוק לפי עבירה )1(
57)א()2(ועבירהלפיסעיף57)ב(הנעברתעלידיגוף

הנדרשלקבלאישורלפיסעיף2)ב(;

עבירהלפיסעיפים424,423,415,291,290,284, )2(
424או־425לחוקהעונשין,שנעברהבקשרלעבירהלפי

פסקה)1(;

הלבנת איסור לחוק ו־4 3 סעיפים לפי עבירה )3(
לפי לעבירה בקשר שנעברה התש"ס-2092000, הון,

פסקאות)1(או)2(;

246 245או ,244 ,242 ,240 עבירהלפיסעיפים )4(
להליך או לחקירה בקשר שנעברה העונשין, לחוק

שיפוטיבשלעבירהלפיפסקאות)1(עד)3(ר

המצאתמסמכים
בידיהרשות

עלהודעה,הוראה,דרישהוכלמסמךאחרשהרשותאועובד64ר
שהיאהסמיכהלכךרשאיםלהמציאלפיחוקזה,לבעלרישיון
אולמישהגישבקשהלקבלתרישיון,יחולוההוראותלפיפרק

ז'2לחוקניירותערך,בשינוייםהמחויביםר

סוגי65רסייגלתחולתהחוק על תחול לא 39 סעיף לפי גישה למתן החובה )א(
המידע לגבי עשרה השתים בתוספת המנויים חשבונות

הפיננסיהכלולבהםר

ההוראותלפיחוקזהלאיחולועלאלה: )ב(

העברתמידעפיננסילפיהוראותסעיפים5ב1, )1(
7ה)א(ו־7ז)א(לחוקהבנקאות)שירותללקוח(ושימוש
באותומידעבידימישהמידעהאמורהועבראליולפי

הוראותהסעיפיםהאמורים;

העברתמידעפיננסילמאגרנתוניאשראילפיחוק )2(
נתוניאשראי,העברתכלמידעשמקורובמאגרלאחר
לפיאותוחוקושימושבאותומידעבידימישהמידע

האמורהועבראליולפיהוראותהחוקהאמור;

לפי הפנסיונית למסלקה פיננסי מידע העברת )3(
הוראותפרקה'1לחוקייעוץ,שיווקומערכתסליקה
חוק אותו לפי לאחר ידה על העברתו פנסיוניים,
ושימושבאותומידעבידימישהמידעהאמורהועבר

אליולפיהפרקהאמור;

ס"חהתש"ס,עמ'293;התשע"ח,עמ'440ר 209
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העברתמידעפיננסישהואחיוביםוזיכוייםשל )4(
למאגד, חיוב כרטיסי באמצעות המבוצעים ספקים
7בלחוקהבנקאות)שירותללקוח(, כהגדרתובסעיף
בהתאםלהוראותאותוסעיף,ושימוששלמאגדבמידע

האמורשהועבראליולפיאותוסעיףר

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםהרשות )ג(
והנגיד,רשאילקבועכיהוראותחוקזהלאיחולועלהעברה
לפיחוקאחרשלמידעפיננסישאינומנויבסעיףקטן)ב(,כפי
שיקבע,ועלהשימושבמידעכאמורשהועברלפיהוראות

אותוחוקר

שמירתסמכויות
שלרשותציבורית

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמסמכויותהנתונותלפידין66ר
לרשותציבורית,ובכללזהללשכההמרכזיתלסטטיסטיקה

ולרשותלאיסורהלבנתהוןומימוןטרורר

השררשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהראשונהר67רשינויהתוספות )א(

השר,לפיהצעתמאסדרמקורהמידעאובהתייעצות )ב(
עימו,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייה,ורשאיהוא
לקבועבצוכאמורמאפיינימערכתשתשמשאתכלמקורות
המידעאוסוגמסויםשלמקורותמידע;ואולםצוכאמור
ייקבע ישראל בנק ידי על המפוקחים מידע מקורות לגבי
בהתייעצותעםהנגיד,ולענייןמערכתשבמועדקביעתהצו
אינהנמצאתבשימושבידיאחדממקורותהמידעהמפוקחים

כאמור-בהסכמתהנגידר

המידע מקור ומאסדר הרשות עם בהתייעצות השר, )ג(
ובאישורועדתהכלכלה,ולענייןמקורמידעהמפוקחעלידי
בנקישראל-הנגיד,בהסכמתהשר,בהתייעצותעםהרשות
התוספת את לשנות בצו, רשאי, הכלכלה, ועדת ובאישור

השלישיתר

השר,בהתייעצותעםמאסדרנותןהשירות,רשאי,בצו, )ד(
לשנותאתהתוספתהרביעיתר

ומאסדר השירות נותן מאסדר עם בהתייעצות השר, )ה(
מקורהמידעובאישורועדתהכלכלה,ולענייןמקורמידע
המפוקחעלידיבנקישראל-גםבהסכמתהנגיד,רשאי,בצו,

לשנותאתהתוספתהחמישיתר

השר,בהסכמתשרהמשפטיםוהנגיד,בהתייעצותעם )ו(
המאסדרהנוגעבדברובאישורועדתהכלכלה,רשאי,בצו,
לשנותאתהתוספתהשישית,התוספתהשביעית,התוספת
השמיניתוהתוספתהתשיעית,ובלבדשהסכוםהבסיסילפי

התוספתהשישיתלאיעלהעל300,000שקליםחדשיםר

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאי,בצו,לשנותאת )ז(
התוספתהעשיריתר

העברתמידעפיננסישהואחיוביםוזיכוייםשל )4(
למאגד, חיוב כרטיסי באמצעות המבוצעים ספקים
7בלחוקהבנקאות)שירותללקוח(, כהגדרתובסעיף
בהתאםלהוראותאותוסעיף,ושימוששלמאגדבמידע

האמורשהועבראליולפיאותוסעיףר

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםהרשות )ג(
והנגיד,רשאילקבועכיהוראותחוקזהלאיחולועלהעברה
לפיחוקאחרשלמידעפיננסישאינומנויבסעיףקטן)ב(,כפי
שיקבע,ועלהשימושבמידעכאמורשהועברלפיהוראות

אותוחוקר

שמירתסמכויות
שלרשותציבורית

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמסמכויותהנתונותלפידין66ר
לרשותציבורית,ובכללזהללשכההמרכזיתלסטטיסטיקה

ולרשותלאיסורהלבנתהוןומימוןטרורר

השררשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהראשונהר67רשינויהתוספות )א(

השר,לפיהצעתמאסדרמקורהמידעאובהתייעצות )ב(
עימו,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשנייה,ורשאיהוא
לקבועבצוכאמורמאפיינימערכתשתשמשאתכלמקורות
המידעאוסוגמסויםשלמקורותמידע;ואולםצוכאמור
ייקבע ישראל בנק ידי על המפוקחים מידע מקורות לגבי
בהתייעצותעםהנגיד,ולענייןמערכתשבמועדקביעתהצו
אינהנמצאתבשימושבידיאחדממקורותהמידעהמפוקחים

כאמור-בהסכמתהנגידר

המידע מקור ומאסדר הרשות עם בהתייעצות השר, )ג(
ובאישורועדתהכלכלה,ולענייןמקורמידעהמפוקחעלידי
בנקישראל-הנגיד,בהסכמתהשר,בהתייעצותעםהרשות
התוספת את לשנות בצו, רשאי, הכלכלה, ועדת ובאישור

השלישיתר

השר,בהתייעצותעםמאסדרנותןהשירות,רשאי,בצו, )ד(
לשנותאתהתוספתהרביעיתר

ומאסדר השירות נותן מאסדר עם בהתייעצות השר, )ה(
מקורהמידעובאישורועדתהכלכלה,ולענייןמקורמידע
המפוקחעלידיבנקישראל-גםבהסכמתהנגיד,רשאי,בצו,

לשנותאתהתוספתהחמישיתר

השר,בהסכמתשרהמשפטיםוהנגיד,בהתייעצותעם )ו(
המאסדרהנוגעבדברובאישורועדתהכלכלה,רשאי,בצו,
לשנותאתהתוספתהשישית,התוספתהשביעית,התוספת
השמיניתוהתוספתהתשיעית,ובלבדשהסכוםהבסיסילפי

התוספתהשישיתלאיעלהעל300,000שקליםחדשיםר

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאי,בצו,לשנותאת )ז(
התוספתהעשיריתר
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עימה, בהתייעצות או הרשות הצעת פי על השר, )ח(
בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהכלכלה,רשאי,בצו,

לשנותאתהתוספתהאחתעשרהר

מקורהמידעובאישור מאסדר השר,בהתייעצותעם )ט(
בנק ידי על המפוקח מידע מקור ולעניין הכלכלה, ועדת
הכלכלה, ועדת ובאישור השר בהסכמת הנגיד, - ישראל

רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתהשתיםעשרהר

קביעתגופים
פיננסיים,מייצגים

ומקורותמידע
נוספים

גוף68ר בצו לקבוע רשאי הכלכלה, ועדת באישור השר, )א(
פיננסינוסףעלאלההמנוייםבהגדרה"גוףפיננסי",ובלבד
שהואעוסקבתחוםהפיננסיושפעילותובאותותחוםמפוקחת

לפידיןר

השר,בהסכמתשרהמשפטים,בהתייעצותעםמאסדר )ב(
מקורהמידעומאסדרנותןהשירותובאישורועדתהכלכלה,
בהגדרה המנויים אלה על נוסף מייצג בצו לקבוע רשאי
"מייצג",ובלבדשעיסוקוטעוןרישוילפיחוקאחרושחלים

לגביעיסוקוכלליאתיקהמקצועיתלפיחוקר

השררשאילקבועבצומקורמידענוסףעלאלההמנויים )ג(
בהגדרה"מקורמידע",ובלבדשהואעוסקבתחוםהפיננסי
ופעילותוהפיננסיתמפוקחתלפידין;צוכאמורייקבעלאחר
התייעצותעםהמאסדרשלאותוגוףובאישורועדתהכלכלה,
ולענייןגוףכאמורשפעילותומפוקחתעלידיבנקישראל-

בהסכמתהנגידובאישורועדתהכלכלהר

קביעתהיקף
פעילותקטןלעניין

מקורמידע

הנגיד,בהסכמתהשר,רשאילקבועבצו-69ר )א(

לענייןשוויהנכסיםשלמקורמידעשהואבנק- )1(
שיעוראחרמהשיעורהקבועבפסקה)1(להגדרה"היקף

פעילותקטן";

לענייןמקורמידעהמפוקחעלידיבנקישראל )2(
ושאינובנק-היקףפעילות,שהיקףפעילותנמוךממנו
)2(להגדרה ייחשבהיקףפעילותקטןכאמורבפסקה

"היקףפעילותקטן"ר

השר,בהתייעצותעםמאסדרמקורהמידע,רשאילקבוע )ב(
בצו-

לענייןצבראשראישלמקורמידעשהואבעל )1(
רישיוןלמתןאשראיאובעלרישיוןלהפעלתמערכת
לתיווךבאשראי,סכוםאחרמהסכוםהקבועבפסקה)3(

להגדרה"היקףפעילותקטן";

לענייןצברפיקדונותאוצבראשראישלמקור )2(
מידעשהואבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,
סכוםאחרמהסכוםהקבועבפסקה)3(להגדרה"היקף

פעילותקטן"ר
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המידע מקור ומאסדר הרשות עם בהתייעצות השר, )ג(
ובאישורועדתהכלכלה,רשאילקבועבצו,לענייןמקורמידע
שאינומנויבפסקאות)1(עד)3(להגדרה"היקףפעילותקטן",
היקףפעילות,שהיקףפעילותנמוךממנוייחשבהיקףפעילות

קטןכאמורבפסקה)4(להגדרה"היקףפעילותקטן"ר

השרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנות70רביצועותקנות )א(
לביצועור

תקנותלפיחוקזהלענייןנותנישירותאומקורותמידע )ב(
יכולשייקבעודרךכללאולסוגיםשלנותנישירותאומקורות
מידע;נקבעבחוקכיתקנותכאמוריותקנובהתייעצותעם
תיעשה המידע, מקור מאסדר או השירות נותן מאסדר
ההתייעצותעםמאסדרנותןהשירותאומאסדרמקורהמידע,

הנוגעבדברר

רשת שאינו טכנולוגי אמצעי לקבוע רשאי השר )ג(
האינטרנטלענייןההגדרה"מקוון"ר

תיאוםבין
מאסדריםושמירה

עלאחידות

זה71ר חוק לפי מאסדר הוראות לקבוע הרשות ביקשה )א(
שיחולועלנותנישירותשהםגםגופיםהמפוקחיםעלידי
הממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכוןאועלידיהמפקחעל
עם התייעצות לאחר כן תעשה פיננסיים, שירותים נותני
המפקח או שהממונה מי או כאמור, המפקח או הממונה
הסמיךלכךמביןעובדיו,לפיהעניין;הממונה,המפקחאומי
שהוסמךכאמוריגישאתעמדתובתוךארבעהעשרימים
ממועדפנייתהרשותלקיוםההתייעצות;לאהוגשההעמדה
כאמורבמועד,רשאיתהרשותלקבועאתהוראותהמאסדר

בלאהתייעצותכאמורר

ניתנה שבהם בעניינים תקנות להתקין רשאי השר )ב(
סמכותלמאסדרלקבועהוראותמאסדרלפיחוקזה,בהתקיים

אחדמאלה:

השרמצאכינכוןלעשותכןלשםשמירהעל )1(
אחידותבהוראותלפיחוקזה,החלותעלגופיםשונים
המפוקחיםעלידימאסדריםשוניםאוהחלותעלגוף

אחדהמפוקחעלידיכמהמאסדרים;

השרמצאכינכוןלעשותכןלשםשמירהעל )2(
עניינםשלהלקוחות;

לאנקבעוהוראותמאסדרלפיחוקזהר )3(

תקנותלפיסעיףקטן)ב(יותקנובהתייעצותעםמאסדר )ג(
נותןהשירותאומאסדרמקורהמידע,לפיהעניין;תקנות
לענייןסעיף24)2(יותקנוגםבהתייעצותעםשרהמשפטים,
35)ב()3( 29)ז(, 29)ג()3(, 27)ג()1(, סעיפים לעניין ותקנות

ו־48)א()1(ו–)2(-גםבהסכמתשרהמשפטיםר

המידע מקור ומאסדר הרשות עם בהתייעצות השר, )ג(
ובאישורועדתהכלכלה,רשאילקבועבצו,לענייןמקורמידע
שאינומנויבפסקאות)1(עד)3(להגדרה"היקףפעילותקטן",
היקףפעילות,שהיקףפעילותנמוךממנוייחשבהיקףפעילות

קטןכאמורבפסקה)4(להגדרה"היקףפעילותקטן"ר

השרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנות70רביצועותקנות )א(
לביצועור

תקנותלפיחוקזהלענייןנותנישירותאומקורותמידע )ב(
יכולשייקבעודרךכללאולסוגיםשלנותנישירותאומקורות
מידע;נקבעבחוקכיתקנותכאמוריותקנובהתייעצותעם
תיעשה המידע, מקור מאסדר או השירות נותן מאסדר
ההתייעצותעםמאסדרנותןהשירותאומאסדרמקורהמידע,

הנוגעבדברר

רשת שאינו טכנולוגי אמצעי לקבוע רשאי השר )ג(
האינטרנטלענייןההגדרה"מקוון"ר

תיאוםבין
מאסדריםושמירה

עלאחידות

זה71ר חוק לפי מאסדר הוראות לקבוע הרשות ביקשה )א(
שיחולועלנותנישירותשהםגםגופיםהמפוקחיםעלידי
הממונהעלשוקההוןביטוחוחיסכוןאועלידיהמפקחעל
עם התייעצות לאחר כן תעשה פיננסיים, שירותים נותני
המפקח או שהממונה מי או כאמור, המפקח או הממונה
הסמיךלכךמביןעובדיו,לפיהעניין;הממונה,המפקחאומי
שהוסמךכאמוריגישאתעמדתובתוךארבעהעשרימים
ממועדפנייתהרשותלקיוםההתייעצות;לאהוגשההעמדה
כאמורבמועד,רשאיתהרשותלקבועאתהוראותהמאסדר

בלאהתייעצותכאמורר

ניתנה שבהם בעניינים תקנות להתקין רשאי השר )ב(
סמכותלמאסדרלקבועהוראותמאסדרלפיחוקזה,בהתקיים

אחדמאלה:

השרמצאכינכוןלעשותכןלשםשמירהעל )1(
אחידותבהוראותלפיחוקזה,החלותעלגופיםשונים
המפוקחיםעלידימאסדריםשוניםאוהחלותעלגוף

אחדהמפוקחעלידיכמהמאסדרים;

השרמצאכינכוןלעשותכןלשםשמירהעל )2(
עניינםשלהלקוחות;

לאנקבעוהוראותמאסדרלפיחוקזהר )3(

תקנותלפיסעיףקטן)ב(יותקנובהתייעצותעםמאסדר )ג(
נותןהשירותאומאסדרמקורהמידע,לפיהעניין;תקנות
לענייןסעיף24)2(יותקנוגםבהתייעצותעםשרהמשפטים,
35)ב()3( 29)ז(, 29)ג()3(, 27)ג()1(, סעיפים לעניין ותקנות

ו־48)א()1(ו–)2(-גםבהסכמתשרהמשפטיםר
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המאסדר רשאי )ב(, קטן סעיף לפי תקנות השר קבע )ד(
לקבוע,בהוראותמאסדר,הוראותבאותםענייניםשלגביהם

הותקנותקנותכאמור,בכפוףלאותןתקנותר

פרק ט': תיקונים עקיפים
תיקוןחוקניירות

ערך-מס'70
בחוקניירותערך,התשכ"ח-72-2101968ר

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"חוקהפיקוחעלקופותגמל"יבוא: )א(

""חוקשירותמידעפיננסי"-חוקשירותמידע
פיננסי,התשפ"ב-2112021;";

בהגדרה"גורםמפוקח",אחריפסקה)11(יבוא: )ב(

בעלרישיוןלמתןשירותמידעפיננסי ")11א(
לפיחוקשירותמידעפיננסי;";

בסעיף52לא,בהגדרה"הפרה",אחריפסקה)3(יבוא: )2(

52לחוקשירותמידע הפרהכהגדרתהבסעיף )4("
פיננסי;";

בסעיף52נו)א(,אחריפסקה)7(יבוא: )3(

נותןשירותמידעפיננסיכהגדרתובחוקשירות )8("
מידעפיננסי;";

בסעיף52נז)1(,אחרי"שניתנולמפרלפיחוקהשקעות )4(
משותפות"יבוא"רישיוןלמתןשירותמידעפיננסיאוהיתר
שליטהבבעלרישיוןכאמורשניתנולמפרלפיחוקשירות

מידעפיננסי";

בסעיף52סה)ב(,אחרי"עבירהכהגדרתהבסעיף29לחוק )5(
63)ג(לחוקשירות הייעוץ"יבוא"עבירהכהגדרתהבסעיף

מידעפיננסי"ר

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)שירותים
פיננסייםמוסדרים(

-מס'12

פיננסיים73ר )שירותים פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק
מוסדרים(,התשע"ו-2122016-

פרקי"א1-בטל; )1(

בסעיף71- )2(

בהגדרה"הסכוםהבסיסי",פסקה)5(-תימחק; )א(

- עלויות" להשוואת שירות "נותן ההגדרה )ב(
תימחק;

המילים פיננסיים" שירותים "נותן בהגדרה )ג(
,)36( עד )34( ,)32( ,)31( ,)29( 72)ב()1(, סעיף "ולעניין
ו–)ג()4(ו–)6(וסעיפים73ו־92-גםנותןשירותלהשוואת

עלויות"-יימחקו;

ס"חהתשכ"ח,עמ'234;התשע"ט,עמ'63ר 210

ס"חהתשפ"ב,עמ'228ר 211

ס"חהתשע"ו,עמ'1098;התשע"ט,עמ'255ר 212
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בסעיף72)ב(,פסקאות)35א(עד)35ו(-יימחקו; )3(

בסעיף114,סעיףקטן)ב2(-בטל; )4(

סעיף114א-בטלר )5(

תיקוןחוקנתוני
אשראי-מס'3

בחוקנתוניאשראי,התשע"ו-74-2132016ר

בסעיף4)ב(,אחריפסקה)2(יבוא: )1(

נותןשירותמידעפיננסיכהגדרתובחוקשירות )3("
מידעפיננסי,התשפ"ב-2142021,רשאילאסוףולהחזיק
אשראילשםמסירתםלאחר,וכןלמסורנתוני נתוני
כנותן פעילותו במסגרת עיסוק, דרך לאחר, אשראי

שירותמידעפיננסילפיהחוקהאמורר";

יבוא הפיננסית" 13)2()ב(,במקום"ההתנהלות בסעיף )2(
"ההתנהלותהכלכלית"ר

תיקוןחוקהמרשם
הפליליותקנת

השבים-מס'25

בחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"א-2151981)בפרק75ר
זה-חוקהמרשםהפלילי(,בתוספתהראשונה,אחריפרט

)מז(יבוא:

יושבראשרשותניירותערך,חבריהרשותשמונולפי ")מז1(
סעיף3לחוקניירותערךועובדרשותניירותערךשהוסמך
לעסוקברישוי-לענייןרישוינותןשירותמידעפיננסיומתן
היתרשליטהלפיסעיפים4)ב(,9,7ו־11)א()2(לחוקשירות
השליטה בעל על ומידע התשפ"ב-2162021, פיננסי, מידע
משרה נושאי ועל המבקש בתאגיד בכירה משרה ונושאי

בכירהבבעלהשליטה,והכולעלפינהליםשייקבעור"ר

חוקהמרשם
הפלילי-תחילה

המרשם76ר לחוק הראשונה בתוספת )מז( פרט של תחילתו
הפלילי,כנוסחובחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזהר

תיקוןחוקהמידע
הפליליותקנת

השבים-מס'2

בחוקהמידעהפליליותקנתהשבים,התשע"ט-2172019)בפרק77ר
זה-חוקהמידעהפלילי(,בתוספתהראשונה,בפרט5,אחרי

פסקה)22(יבוא:

יושבראשרשותניירותערך,חבריהרשותשמונולפי )23("
סעיף3לחוקניירותערךועובדרשותניירותערךשהוסמך
לעסוקברישוי-לענייןרישוינותןשירותמידעפיננסיומתן
היתרשליטהלפיסעיפים4)ב(,9,7ו־11)א()2(לחוקשירות
השליטה בעל על ומידע התשפ"ב-2182021, פיננסי, מידע
ונושאימשרהבכירהבתאגידהמבקש,ועלנושאימשרה

בכירהבבעלהשליטה,והכולעלפינהליםשייקבעור"ר

חוקהמידע
הפלילי-תחילה

המידע78ר לחוק הראשונה בתוספת )23(5 פרט של תחילתו
המידע חוק של תחילתו ביום זה, בחוק כנוסחו הפלילי,

הפליליר

בסעיף72)ב(,פסקאות)35א(עד)35ו(-יימחקו; )3(

בסעיף114,סעיףקטן)ב2(-בטל; )4(

סעיף114א-בטלר )5(

תיקוןחוקנתוני
אשראי-מס'3

בחוקנתוניאשראי,התשע"ו-74-2132016ר

בסעיף4)ב(,אחריפסקה)2(יבוא: )1(

נותןשירותמידעפיננסיכהגדרתובחוקשירות )3("
מידעפיננסי,התשפ"ב-2142021,רשאילאסוףולהחזיק
אשראילשםמסירתםלאחר,וכןלמסורנתוני נתוני
כנותן פעילותו במסגרת עיסוק, דרך לאחר, אשראי

שירותמידעפיננסילפיהחוקהאמורר";

יבוא הפיננסית" 13)2()ב(,במקום"ההתנהלות בסעיף )2(
"ההתנהלותהכלכלית"ר

תיקוןחוקהמרשם
הפליליותקנת

השבים-מס'25

בחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"א-2151981)בפרק75ר
זה-חוקהמרשםהפלילי(,בתוספתהראשונה,אחריפרט

)מז(יבוא:

יושבראשרשותניירותערך,חבריהרשותשמונולפי ")מז1(
סעיף3לחוקניירותערךועובדרשותניירותערךשהוסמך
לעסוקברישוי-לענייןרישוינותןשירותמידעפיננסיומתן
היתרשליטהלפיסעיפים4)ב(,9,7ו־11)א()2(לחוקשירות
השליטה בעל על ומידע התשפ"ב-2162021, פיננסי, מידע
משרה נושאי ועל המבקש בתאגיד בכירה משרה ונושאי

בכירהבבעלהשליטה,והכולעלפינהליםשייקבעור"ר

חוקהמרשם
הפלילי-תחילה

המרשם76ר לחוק הראשונה בתוספת )מז( פרט של תחילתו
הפלילי,כנוסחובחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזהר

תיקוןחוקהמידע
הפליליותקנת

השבים-מס'2

בחוקהמידעהפליליותקנתהשבים,התשע"ט-2172019)בפרק77ר
זה-חוקהמידעהפלילי(,בתוספתהראשונה,בפרט5,אחרי

פסקה)22(יבוא:

יושבראשרשותניירותערך,חבריהרשותשמונולפי )23("
סעיף3לחוקניירותערךועובדרשותניירותערךשהוסמך
לעסוקברישוי-לענייןרישוינותןשירותמידעפיננסיומתן
היתרשליטהלפיסעיפים4)ב(,9,7ו־11)א()2(לחוקשירות
השליטה בעל על ומידע התשפ"ב-2182021, פיננסי, מידע
ונושאימשרהבכירהבתאגידהמבקש,ועלנושאימשרה

בכירהבבעלהשליטה,והכולעלפינהליםשייקבעור"ר

חוקהמידע
הפלילי-תחילה

המידע78ר לחוק הראשונה בתוספת )23(5 פרט של תחילתו
המידע חוק של תחילתו ביום זה, בחוק כנוסחו הפלילי,

הפליליר

ס"חהתשע"ו,עמ'838;התשע"ט,עמ'254ר 213

ס"חהתשפ"ב,עמ'228ר 214

ס"חהתשמ"א,עמ'322;התשע"ט,עמ'320ר 215

ס"חהתשפ"ב,עמ'228ר 216

ס"חהתשע"ט,עמ'298;התשפ"א,עמ'296ר 217

ס"חהתשפ"ב,עמ'228ר 218
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פרק י': תחילה, תחולה והוראות מעבר
תחילתושלחוקזה,למעטסעיפים75ו־77,ביוםט"ו79רתחילהותחולה )א(

בסיווןהתשפ"ב)14ביוני2022()להלן-יוםהתחילה(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

לענייןמקורמידעשהואבנקאותאגידעזר,יחולו )1(
הוראותחוקזהלגביסליהמידעוהחשבונותכמפורט

להלן,החלבמועדיםכמפורטלצידם:

ו־5 4 בפרטים כאמור המידע סלי לגבי )א(
בחלקא'לתוספתהשלישית-ו'בחשווןהתשפ"ג

)31באוקטובר2022(;

לגביסלהמידעכאמורבפרט6בחלקא' )ב(
14( לתוספתהשלישית-כ"הבסיווןהתשפ"ג

ביוני2023(;

לגביחשבונותשלתאגידים,בנוגעלכלסלי )ג(
המידעהחליםלענייןמקורמידעשהואבנקאו
תאגידעזרלפיחלקא'שבתוספתהשלישית-ב'
בטבתהתשפ"ד)14בדצמבר2023(,ואולםלגבי
חשבונותשלתאגידיםשמחזורהעסקיםשלהם
חדשים שקלים מיליון חמישה על עולה אינו
אצל מנהלים שהם בחשבון והוגדר בשנה,
מקורמידעשהואבנקאותאגידעזר,מורשה
חתימהאחדבלבד,למעטלענייןפרט6בחלקא'
31( שבתוספתהשלישית-ט'בשבטהתשפ"ג

בינואר2023(;

לענייןמקורמידעשהואסולק,יחולוהוראותחוק )2(
זהלגביסליהמידעוהחשבונותכמפורטלהלן,החל

במועדיםכמפורטלצידם:

לגביסליהמידעכאמורבפרט4בחלקא' )א(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלק
31( ו'בחשווןהתשפ"ג ב'לתוספתהאמורה-

באוקטובר2022(;

לגביחשבונותשלתאגידים,לענייןכלסלי )ב(
המידעהחליםלגבימקורמידעשהואסולקלפי
חלקב'שבתוספתהשלישית-ב'בטבתהתשפ"ד
של חשבונות לגבי ואולם ,)2023 בדצמבר 14(
עולה אינו שלהם העסקים שמחזור תאגידים
עלחמישהמיליוןשקליםחדשיםבשנה,והוגדר
בחשבונותשהםמנהליםאצלמקורמידעשהוא
ט' מיום - בלבד אחד חתימה מורשה סולק,

בשבטהתשפ"ג)31בינואר2023(;
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לענייןמקורמידעשהואבעלרישיוןלמתןשירותי )3(
פיקדוןואשראייחולוהוראותחוקזהלגביסליהמידע
באייר ז' ביום החל להלן, המפורטים והחשבונות

התשפ"ד)15במאי2024(:

לגביסלהמידעכאמורבפרט1בחלקא' )א(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לגביסלהמידעכאמורבפרט2בחלקא' )ב(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לגביסלהמידעכאמורבפרט3בחלקא' )ג(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לענייןסלהמידעכאמורבפרט4בחלקא' )ד(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לענייןסלהמידעכאמורבפרט5בחלקא' )ה(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לענייןסלהמידעכאמורבפרט6בחלקא' )ו(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לגביחשבונותשלתאגידים,לענייןכלסלי )ז(
המידעהחליםלגביאותומקורמידעלפיחלקג'

שבתוספתהשלישית;

לענייןמקורמידעשהואגוףמוסדייחולוהוראות )4(
חוקזהלגביסלהמידעוהחשבונותכמפורטלהלן,החל

במועדיםכמפורטלצידם:

לענייןסלהמידעכאמורבפרט4בחלקא' )א(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלק
ד'לתוספתהאמורה-א'בכסלוהתשפ"ד)14

בנובמבר2023(;

לגביחשבונותשלתאגידים,לענייןכלסלי )ב(
המידעהחליםלגביאותומקורמידעלפיחלק
ד'שבתוספתהשלישית-ז'באיירהתשפ"ד)15

במאי2024(;

לענייןמקורמידעשהואבעלרישיוןלמתןאשראי )5(
ובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראייחולו
הוראותחוקזהלגביסלהמידעוהחשבונותהמפורטים
בנובמבר 14( התשפ"ה בחשוון י"ג ביום החל להלן,

:)2024

לענייןמקורמידעשהואבעלרישיוןלמתןשירותי )3(
פיקדוןואשראייחולוהוראותחוקזהלגביסליהמידע
באייר ז' ביום החל להלן, המפורטים והחשבונות

התשפ"ד)15במאי2024(:

לגביסלהמידעכאמורבפרט1בחלקא' )א(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לגביסלהמידעכאמורבפרט2בחלקא' )ב(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לגביסלהמידעכאמורבפרט3בחלקא' )ג(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לענייןסלהמידעכאמורבפרט4בחלקא' )ד(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לענייןסלהמידעכאמורבפרט5בחלקא' )ה(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לענייןסלהמידעכאמורבפרט6בחלקא' )ו(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקג'

לתוספתהאמורה;

לגביחשבונותשלתאגידים,לענייןכלסלי )ז(
המידעהחליםלגביאותומקורמידעלפיחלקג'

שבתוספתהשלישית;

לענייןמקורמידעשהואגוףמוסדייחולוהוראות )4(
חוקזהלגביסלהמידעוהחשבונותכמפורטלהלן,החל

במועדיםכמפורטלצידם:

לענייןסלהמידעכאמורבפרט4בחלקא' )א(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלק
ד'לתוספתהאמורה-א'בכסלוהתשפ"ד)14

בנובמבר2023(;

לגביחשבונותשלתאגידים,לענייןכלסלי )ב(
המידעהחליםלגביאותומקורמידעלפיחלק
ד'שבתוספתהשלישית-ז'באיירהתשפ"ד)15

במאי2024(;

לענייןמקורמידעשהואבעלרישיוןלמתןאשראי )5(
ובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראייחולו
הוראותחוקזהלגביסלהמידעוהחשבונותהמפורטים
בנובמבר 14( התשפ"ה בחשוון י"ג ביום החל להלן,

:)2024
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לענייןסלהמידעכאמורבפרט4בחלקא' )א(
לתוספתהשלישיתכפישהוחלבפרט1בחלקד'

לתוספתהאמורה;

לגביחשבונותשלתאגידים,לענייןכלסלי )ב(
המידעהחליםלגביאותומקורמידעלפיחלק

ד'שבתוספתהשלישית;

19בחלקב' 57)ב(ושלפרט תחילתםשלסעיף )6(
כאמור המעבר תקופת בתום השביעית, לתוספת

בפסקה)2(להגדרה"תקופתהמעבר"שבסעיף81)א(ר

השררשאי,בצו,באישורועדתהכלכלה,לדחותאת )ג(
המועדיםהאמוריםבסעיפיםקטנים)א(ו־)ב(,ובלבדשלא
ידחהמועדכאמורליותרמשתיתקופותשלאיעלועלשישה
חודשיםכלאחת;דחייתהמועדכאמוריכולשתהיהלגבי
ולעניין מידע, סלי של סוגים או מידע מקורות של סוגים
חשבונותשלתאגידיםיכולשתהיהלגביכללהתאגידיםאו

סוגיםמהםר

הוראתמעבר
לענייןחשבון
משותףביחד

ולחוד

בסעיףזה,"חשבוןמשותףביחדולחוד"-חשבוןמשותף80ר )א(
יום לפני מידע, מקור עם התקשרות הסכם לגביו שנכרת
התחילה,ושנקבעבוכיכלאחדמבעליהחשבוןרשאילתת

הוראותבחשבוןבלאהסכמתבעלהחשבוןהאחרר

מקורמידעיידעאתבעליהחשבוןבחשבוןמשותףביחד )ב(
ולחוד,עלכךשהרשאתהגישהשייתןכלאחדמהםתיחשב
כהרשאתגישהשניתנהבידיכלבעליהחשבון;הודעתמקור
המידעלפיסעיףקטןזהתישלח21ימיםלפחותלפנייום

התחילהר

מאסדרמקורהמידעיקבע,בהוראותמאסדר,הוראות )ג(
זה ובכלל )ב( קטן סעיף לפי המידע מקור הודעת לעניין
הפרטיםשייכללובהואופןהמשלוחשלה;הוראותכאמור

ייקבעועדהמועדהאמורבסעיף82)ב(ר

הוראותמעבר
לענייןעוסקותיק

בסעיףזה-81ר )א(

"גישהבאמצעותפרטיהלקוח"-גישהלמידעפיננסיעל
אודותלקוח,הנמצאברשותמקורמידע,באמצעות
מערכתמקוונת,תוךשימושבפרטיהגישהשלהלקוח

כאמורבסעיף60;

"מגישבקשה"-מישהגישבקשהלרישיוןאולאישורלפנייום
התחילה,וביוםהתחילהטרםניתנההחלטתהרשותאו
המאסדר,לפיהעניין,בבקשתו,ובלבדשקיבלמהרשות

אוהמאסדראישורעלהגשתבקשהכאמור;

"מידעשמקורובפרטילקוח"-מידעפיננסיעלאודותהלקוח
המתקבלממקורמידע,בדרךשלגישהבאמצעותפרטי

הלקוח;
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ערב שעסק, שירות, נותן או בקשה מגיש - ותיק" "עוסק
הנוגע ללקוח שירות במתן זה, חוק של פרסומו
להתנהלותוהכלכליתכאמורבסעיף25)א(,עלבסיס

מידעשמקורובפרטיהלקוח;

"תקופתהמעבר"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לגביעוסקותיקשהואמגישבקשה-עדלמתן )1(
החלטהבידיהרשותאוהמאסדר,לפיהעניין,בבקשתו;

שהואנותןשירות-עדתום ותיק עוסק לגבי )2(
שנהממועדתחילתושלחוקזהלפיסעיף79)ב(,לעניין
חשבונותשלתאגידיםאצלבנקאותאגידעזרכאמור
ברישהשלסעיף79)ב()1()ג(אועדתוםשנהממועד
תחילתושלחוקזהלענייןסלהמידעהמפורטבפרט6
בחלקא'לתוספתהשלישיתכאמורבסעיף79)ב()1()ב(,

והכוללפיהמאוחרר

ערב ותיק, עוסק קיבל ,60 בסעיף האמור אף על )ב(
של בדרך מידע ממקור פיננסי מידע זה, חוק של פרסומו
גישהבאמצעותפרטילקוח,רשאיאותועוסקותיק,במהלך
תקופתהמעבר,להמשיךבגישהלמידעהפיננסיעלאודות
גישה של בדרך מידע, מקור אותו אצל הנמצא לקוחותיו
באמצעותפרטיהלקוח;עלעוסקותיקכאמוריחולו,לגבי
מידעשמקורובפרטילקוח,ההוראותלפיחוקזההחלות
עלנותןשירותלגבימידעפיננסיהנאסףבאמצעותמערכת
הממשקלמידעפיננסי,למעטהוראותפרקיםה'עדז',והכול

בשינוייםהמחויבים,ובשינוייםאלה:

בסעיף25,סעיףקטן)ג(-לאייקרא; )1(

לענייןסעיף26- )2(

באותו כאמור בהסכם להתקשר החובה )א(
סעיףלאתחוללגבילקוחשהתקשרעםהעוסק
שישה תום עד התחילה, יום לפני הוותיק
למידע בנוגע והכול התחילה, מיום חודשים

שמקורובפרטיהלקוח;

לאפשר )א()2( קטן סעיף לפי החובה )ב(
ללקוח,במסגרתההסכם,לבחוראתסליהמידע
שלגביהםהואמסכיםכיתינתןלנותןהשירות
מידע לעניין תחול לא פיננסי, למידע גישה

שמקורובפרטיהלקוח;

לענייןסעיף28- )3(

בסעיףקטן)א(,המילים"סליהמידע"-לא )א(
ייקראו;

בסעיףקטן)ג(,פסקה)2(-לאתיקרא; )ב(

סעיףקטן)ד(-לאייקראר )ג(

ערב שעסק, שירות, נותן או בקשה מגיש - ותיק" "עוסק
הנוגע ללקוח שירות במתן זה, חוק של פרסומו
להתנהלותוהכלכליתכאמורבסעיף25)א(,עלבסיס

מידעשמקורובפרטיהלקוח;

"תקופתהמעבר"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לגביעוסקותיקשהואמגישבקשה-עדלמתן )1(
החלטהבידיהרשותאוהמאסדר,לפיהעניין,בבקשתו;

-עדתום שהואנותןשירות ותיק עוסק לגבי )2(
שנהממועדתחילתושלחוקזהלפיסעיף79)ב(,לעניין
חשבונותשלתאגידיםאצלבנקאותאגידעזרכאמור
ברישהשלסעיף79)ב()1()ג(אועדתוםשנהממועד
תחילתושלחוקזהלענייןסלהמידעהמפורטבפרט6
בחלקא'לתוספתהשלישיתכאמורבסעיף79)ב()1()ב(,

והכוללפיהמאוחרר

ערב ותיק, עוסק קיבל ,60 בסעיף האמור אף על )ב(
של בדרך מידע ממקור פיננסי מידע זה, חוק של פרסומו
גישהבאמצעותפרטילקוח,רשאיאותועוסקותיק,במהלך
תקופתהמעבר,להמשיךבגישהלמידעהפיננסיעלאודות
גישה של בדרך מידע, מקור אותו אצל הנמצא לקוחותיו
באמצעותפרטיהלקוח;עלעוסקותיקכאמוריחולו,לגבי
מידעשמקורובפרטילקוח,ההוראותלפיחוקזההחלות
עלנותןשירותלגבימידעפיננסיהנאסףבאמצעותמערכת
הממשקלמידעפיננסי,למעטהוראותפרקיםה'עדז',והכול

בשינוייםהמחויבים,ובשינוייםאלה:

בסעיף25,סעיףקטן)ג(-לאייקרא; )1(

לענייןסעיף26- )2(

באותו כאמור בהסכם להתקשר החובה )א(
סעיףלאתחוללגבילקוחשהתקשרעםהעוסק
שישה תום עד התחילה, יום לפני הוותיק
למידע בנוגע והכול התחילה, מיום חודשים

שמקורובפרטיהלקוח;

לאפשר )א()2( קטן סעיף לפי החובה )ב(
ללקוח,במסגרתההסכם,לבחוראתסליהמידע
שלגביהםהואמסכיםכיתינתןלנותןהשירות
מידע לעניין תחול לא פיננסי, למידע גישה

שמקורובפרטיהלקוח;

לענייןסעיף28- )3(

בסעיףקטן)א(,המילים"סליהמידע"-לא )א(
ייקראו;

בסעיףקטן)ג(,פסקה)2(-לאתיקרא; )ב(

סעיףקטן)ד(-לאייקראר )ג(
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שר בהסכמת השר, )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
המשפטים,יקבעכיהוראותפרקיםה'עדז',כולןאוחלקן
כפישיקבע,יחולולענייןהפרתהוראותחוקזהעלידיעוסק
ותיקורשאיהואלקבועכיהוראותהפרקיםכאמוריחולו

בתנאיםובשינוייםכפישיקבער

עלגוףפיננסי,מייצג,נותןשירותאוגוףאחרשנקבע )ד(
לפיסעיף29)ו()2()ב(ו־)ג(,שקיבלמעוסקותיקמידעשמקורו
בפרטילקוחבהתאםלהוראותסעיף29,כפישהוחלבסעיף

קטן)ב(,יחולוהוראותהסעיףהאמורגםלענייןאותומידער

ולקבל, להמשיך ותיק מעוסק ימנע לא מידע מקור )ה(
בהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(,מידעשמקורובפרטילקוח,
במהלךתקופתהמעבר,באמצעיםהטכנולוגייםשהיונוהגים
ובלבד סבירים, בלתי מטעמים זה, חוק של פרסומו ערב
שלענייןעוסקותיקשהואמגישבקשה-אותועוסקותיק
הציגלמקורהמידעאתהאישורמאתהרשותאוהמאסדר,

לפיהעניין,עלהגשתהבקשהלרישיוןאולאישורר

הוראותמאסדר
ראשונות

השירות82ר נותן מאסדר של ראשונות מאסדר הוראות )א(
במועדים המאוחר לכל ייקבעו להלן כמפורט בעניינים

כמפורטלצידם:

הוראותלפיסעיפים27)ג()1(,35)ב(ו־36)א(ו–)ב( )1(
-שלושהחודשיםלפנייוםהתחילה;

יום לפני חודשיים - 29)ז( סעיף לפי הוראות )2(
התחילה;

הוראותלפיסעיף24)2(-חודשלפנייוםהתחילה; )3(

שלושה תום עד - 26)ב( סעיף לפי הוראות )4(
חודשיםמיוםהתחילהר

הוראותמאסדרראשונותשלמאסדרמקורהמידעלפי )ב(
סעיפים41)א()4(,48)א(ו־80)ג(,ייקבעושלושהחודשיםלפחות
לפנימועדתחילתהחוקלגבימקורהמידע,לפיסעיף79,לפי

הענייןר

מידע מקור מאסדר או שירות נותן מאסדר קבע לא )ג(
הוראותמאסדרראשונותעדהמועדיםהמפורטיםבסעיפים
קטנים)א(ו־)ב(,יתקיןהשר,בהתאםלסמכותולפיסעיף71)ב(,
הוראות לקבוע המאסדר על היה שבהם בעניינים תקנות

מאסדרראשונותלפיסעיףזהר

דיווחלכנסת-
הוראתשעה

השרידווחלוועדתהכלכלה,אחתלשנה,החלמיום83ר )א(
כ"הבסיווןהתשפ"ג)14ביוני2023(ובמשךחמששניםמאותו
מועד,עליישוםהוראותחוקזהבשנהשקדמהלמועדהדיווח

)בסעיףקטןזה-תקופתהדיווח(,ובכללזהעלאלה:
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שינוייםשחלובתקופתהדיווח,לפימדדיתחרות )1(
מקובלים,לענייןהמוצריםוהשירותיםהמפורטיםבסלי
המידעשחוקזהחללגביהםבתקופתהדיווחולעניין

היקףהשימושבמתןשירותמידעפיננסי;

מוצרים על הבית משקי של בהוצאה שינוי )2(
והשירותים המוצרים לעניין פיננסיים ושירותים
המפורטיםבסליהמידעשחוקזהחללגביהםבתקופת

הדיווח;

מספרהבקשותלקבלתרישיוןאואישורלמתן )3(
שירותמידעפיננסי,מספרמקבליהרישיוןאוהאישור
וכןמספרהגופיםהפטוריםמרישיוןואישורלפיסעיף

3)ב(,בתקופתהדיווח;

מספרהתלונותשהגישולקוחותלמאסדרנותן )4(
בליקויים הטיפול ואופן הדיווח, בתקופת השירות,

שהתגלו,אםהתגלו;

עמידתהמאסדריםבחובהלקבועהוראותמאסדר )5(
ראשונותלפיסעיף82;

פעולותהפיקוחוהאכיפהשננקטולפיחוקזה, )6(
בשל שהוטלו הכספיים העיצומים מספר זה ובכלל

הפרתןובשלאילוהפרותהוטלו;

תמורהשגובהמקורמידעמנותןשירות,בתקופת )7(
הדיווח,בעדמתןגישהלמידעפיננסילפיסעיף46ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,דיווחראשוןלפיסעיף )ב(
קטן)א(יכלולמידעכאמורבפסקאות)3(עד)7(שלאותוסעיף

קטןוכןמידעעלהיערכותליישוםהחוקר

כלמאסדרימסורלשר,עדיום31במרסבכלשנהולמשך )ג(
תקופותהדיווח,אתהמידעהנדרשלשםדיווחלפיסעיףזהר

תוספת ראשונה
)ההגדרה"הוראותמאסדר"שבסעיף1(

הוראות מאסדר לעניין מאסדר של גוף שנקבע בתקנות

תוספת שנייה
)ההגדרה"מערכתהממשקלמידעפיננסי"שבסעיף1(

מאפייני מערכת הממשק למידע פיננסי

תקשורתישירהביןמקורמידעלביןנותןשירותבאמצעותטכנולוגייתממשק 1ר
תכנותיישומים)ApplicationProgrammingInterface(,בשכבתתעבורהמאובטחתר

הזדהותנותןהשירותבפנימקורהמידענדרשתבכלפנייהשלנותןהשירות 2ר
למקורהמידעלשםגישהלמידעפיננסישברשותו,ומבוצעתבאמצעותתעודהחתומה

דיגיטליתשהנפיקמאסדרנותןהשירותלשםקבלתגישהכאמורר

רכיביהמערכתמאפשריםמתןהרשאתגישהבידילקוח,ביטולהרשאתהגישה 3ר
ומתןגישהשוטפתלמידעפיננסיעלאודותהלקוחלנותןשירותלפיהרשאתהגישהר

שינוייםשחלובתקופתהדיווח,לפימדדיתחרות )1(
מקובלים,לענייןהמוצריםוהשירותיםהמפורטיםבסלי
המידעשחוקזהחללגביהםבתקופתהדיווחולעניין

היקףהשימושבמתןשירותמידעפיננסי;

מוצרים על הבית משקי של בהוצאה שינוי )2(
והשירותים המוצרים לעניין פיננסיים ושירותים
המפורטיםבסליהמידעשחוקזהחללגביהםבתקופת

הדיווח;

מספרהבקשותלקבלתרישיוןאואישורלמתן )3(
שירותמידעפיננסי,מספרמקבליהרישיוןאוהאישור
וכןמספרהגופיםהפטוריםמרישיוןואישורלפיסעיף

3)ב(,בתקופתהדיווח;

מספרהתלונותשהגישולקוחותלמאסדרנותן )4(
בליקויים הטיפול ואופן הדיווח, בתקופת השירות,

שהתגלו,אםהתגלו;

עמידתהמאסדריםבחובהלקבועהוראותמאסדר )5(
ראשונותלפיסעיף82;

פעולותהפיקוחוהאכיפהשננקטולפיחוקזה, )6(
בשל שהוטלו הכספיים העיצומים מספר זה ובכלל

הפרתןובשלאילוהפרותהוטלו;

תמורהשגובהמקורמידעמנותןשירות,בתקופת )7(
הדיווח,בעדמתןגישהלמידעפיננסילפיסעיף46ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,דיווחראשוןלפיסעיף )ב(
קטן)א(יכלולמידעכאמורבפסקאות)3(עד)7(שלאותוסעיף

קטןוכןמידעעלהיערכותליישוםהחוקר

כלמאסדרימסורלשר,עדיום31במרסבכלשנהולמשך )ג(
תקופותהדיווח,אתהמידעהנדרשלשםדיווחלפיסעיףזהר

תוספת ראשונה
)ההגדרה"הוראותמאסדר"שבסעיף1(

הוראות מאסדר לעניין מאסדר של גוף שנקבע בתקנות

תוספת שנייה
)ההגדרה"מערכתהממשקלמידעפיננסי"שבסעיף1(

מאפייני מערכת הממשק למידע פיננסי

תקשורתישירהביןמקורמידעלביןנותןשירותבאמצעותטכנולוגייתממשק 1ר
תכנותיישומים)ApplicationProgrammingInterface(,בשכבתתעבורהמאובטחתר

הזדהותנותןהשירותבפנימקורהמידענדרשתבכלפנייהשלנותןהשירות 2ר
למקורהמידעלשםגישהלמידעפיננסישברשותו,ומבוצעתבאמצעותתעודהחתומה

דיגיטליתשהנפיקמאסדרנותןהשירותלשםקבלתגישהכאמורר

רכיביהמערכתמאפשריםמתןהרשאתגישהבידילקוח,ביטולהרשאתהגישה 3ר
ומתןגישהשוטפתלמידעפיננסיעלאודותהלקוחלנותןשירותלפיהרשאתהגישהר
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תוספת שלישית
)ההגדרה"סלימידע"שבסעיף1(

סלי מידע

חלק א' 

סלי המידע לעניין מקור מידע שהוא בנק או תאגיד עזר

מידעעלאודותחשבוןתשלום,כהגדרתובחוקשירותיתשלום,בשקליםחדשים, 1ר
ובכללזהפירוטיתרותבחשבוןופירוטכללהחיוביםוהזיכוייםבחשבוןר

מידעעלאודותחשבוןתשלום,כהגדרתובחוקשירותיתשלום,במטבעזר,ובכלל 2ר
זהפירוטיתרותבחשבוןופירוטכללהחיוביםוהזיכוייםבחשבוןר

מידעעלאודותכרטיסחיוב,כהגדרתובסעיף11בלחוקהבנקאות)רישוי(,ובכלל 3ר
זהפירוטהחיוביםוהזיכוייםבאמצעותהכרטיסוהעמלותבעדהשימושבכרטיסר

מידעעלאודותאשראי,ובכללזהפירוטלענייןיתרתהאשראי,הריביתוהעמלות 4ר
שהוסכמולענייןהאשראי,מועדיפירעונםוקיוםשעבודיםשניתנוכנגדהאשראיר

מידעעלאודותחסכונות,ובכללזהסכומיהחיסכון,ריבית,הצמדהועמלות 5ר
שהוסכמולענייןהחיסכון,מועדיזכאותלשחרורכספיהחיסכוןומועדסיוםהחיסכוןר

מידעעלאודותניירותערך,ובכללזהסוגיניירותהערך,פעילותבניירותערך 6ר
כהגדרתו - ערך" "נייר זה, לעניין הערך; ניירות תיק לעניין המשולמות ועמלות

בסעיף52לחוקניירותערך,לרבותנכסיםפיננסייםכהגדרתםבחוקייעוץהשקעות
ולמעטקרנותהשתלמותר

חלק ב'

סלי המידע לעניין מקור מידע שהוא סולק 

כלאחדמסליהמידעהמנוייםבפרטים1עד4לחלקא'ר 1ר

חלק ג'

סלי המידע לעניין מקור מידע שהוא בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי

כלאחדמסליהמידעהמנוייםבפרטים1עד6לחלקא'ר 1ר

חלק ד'

סלי המידע לעניין מקור מידע שהוא גוף מוסדי, בעל רישיון למתן אשראי ובעל 
רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי 

סלהמידעהמנויבפרט4לחלקא'ר 1ר

תוספת רביעית
)ההגדרה"מוצראושירותדומה"שבסעיף25)ד()1()ב((

סוגי מוצרים או שירותים

מוצריחיסכוןוהשקעה-כלמוצרפיננסיהעשוילשמשלהשקעהלטווחקצר 1ר
אובינוני,לרבותפיקדונותהנושאיםריבית,קופותגמללהשקעה,קרנותהשתלמות,
ניירותערךכהגדרתםבסעיף52לחוקניירותערך,קרנותנאמנות,מוצרימדדיםותכניות

חיסכוןלסוגיהןר
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תוספת חמישית
)סעיף46(

הוראות לעניין גביית תמורה מנותן שירות בידי מקור מידע

מקורמידערשאילגבותמנותןשירותתמורהבעדמתןגישהלמידעפיננסיכאמור 1ר
בסעיף46,החלמהבקשההחמישיתשלאותונותןשירותלמקורהמידעבאותוהיום

ומכוחכלהרשאותהגישהשנתןהלקוחלאותונותןשירות;לענייןזה-

יראואתכלהבקשותשהגישנותןהשירותלמקורהמידעבאמצעותמערכת )א(
לאותונותן שנתןהלקוח כלהרשאותהגישה מכוח פיננסי, למידע הממשק

שירות,בפרקזמןשל10דקות,כבקשהאחת;

בקשהשלנותןהשירותלמקורהמידעהמוגשתבזמןשהלקוחמקושר )ב(
ישירותלנותןהשירותבאופןמקוון)online(לשםקבלתשירותממנוהכרוך
בגישהלמידעשלשמהנעשיתהבקשהכאמור,לאתבואבמנייןהבקשותלפי

סעיףזהר

תוספת שישית
)ההגדרה"הסכוםהבסיסי"שבסעיף49(

הסכום הבסיסי

לענייןבעלרישיון-25,000שקליםחדשים; 1ר

לענייןבנק,תאגידעזראוסולק-100,000שקליםחדשים; 2ר

לענייןמבטח-100,000שקליםחדשים; 3ר

לענייןחברהמנהלת-סכוםכמפורטלהלן,בהתאםלהיקףנכסיקופותהגמל, 4ר
כהגדרתםבחוקהפיקוחעלקופותהגמל,שבניהולה:

אםהיקףנכסיקופותהגמלשבניהולהעדעשרהמיליארדשקליםחדשים )א(
-50,000שקליםחדשים;

אםהיקףנכסיקופותהגמלשבניהולהגבוהמעשרהמיליארדשקלים )ב(
חדשים-100,000שקליםחדשים;

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,בעלרישיוןלמתןאשראיאובעל 5ר
רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי-50,000שקליםחדשים;

לענייןלשכתאשראיולשכתמידעעלעוסקים-50,000שקליםחדשים; 6ר

לענייןבעלרישיוןמנהלתיקים-סכוםכמפורטלהלן,בהתאםלשוויהנכסים 7ר
הכוללשלו,כהגדרתובתוספתראשונהא'לחוקייעוץהשקעות:

אםשוויהנכסיםהכוללשלועדמיליארדשקליםחדשים-50,000שקלים )א(
חדשים;

אםשוויהנכסיםהכוללשלוגבוהממיליארדשקליםחדשים-100,000 )ב(
שקליםחדשים;

לענייןבעלהיתרשליטה-6,000שקליםחדשיםר 8ר

תוספת חמישית
)סעיף46(

הוראות לעניין גביית תמורה מנותן שירות בידי מקור מידע

מקורמידערשאילגבותמנותןשירותתמורהבעדמתןגישהלמידעפיננסיכאמור 1ר
בסעיף46,החלמהבקשההחמישיתשלאותונותןשירותלמקורהמידעבאותוהיום

ומכוחכלהרשאותהגישהשנתןהלקוחלאותונותןשירות;לענייןזה-

יראואתכלהבקשותשהגישנותןהשירותלמקורהמידעבאמצעותמערכת )א(
לאותונותן שנתןהלקוח כלהרשאותהגישה מכוח פיננסי, למידע הממשק

שירות,בפרקזמןשל10דקות,כבקשהאחת;

בקשהשלנותןהשירותלמקורהמידעהמוגשתבזמןשהלקוחמקושר )ב(
ישירותלנותןהשירותבאופןמקוון)online(לשםקבלתשירותממנוהכרוך
בגישהלמידעשלשמהנעשיתהבקשהכאמור,לאתבואבמנייןהבקשותלפי

סעיףזהר

תוספת שישית
)ההגדרה"הסכוםהבסיסי"שבסעיף49(

הסכום הבסיסי

לענייןבעלרישיון-25,000שקליםחדשים; 1ר

לענייןבנק,תאגידעזראוסולק-100,000שקליםחדשים; 2ר

לענייןמבטח-100,000שקליםחדשים; 3ר

לענייןחברהמנהלת-סכוםכמפורטלהלן,בהתאםלהיקףנכסיקופותהגמל, 4ר
כהגדרתםבחוקהפיקוחעלקופותהגמל,שבניהולה:

אםהיקףנכסיקופותהגמלשבניהולהעדעשרהמיליארדשקליםחדשים )א(
-50,000שקליםחדשים;

אםהיקףנכסיקופותהגמלשבניהולהגבוהמעשרהמיליארדשקלים )ב(
חדשים-100,000שקליםחדשים;

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי,בעלרישיוןלמתןאשראיאובעל 5ר
רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי-50,000שקליםחדשים;

לענייןלשכתאשראיולשכתמידעעלעוסקים-50,000שקליםחדשים; 6ר

לענייןבעלרישיוןמנהלתיקים-סכוםכמפורטלהלן,בהתאםלשוויהנכסים 7ר
הכוללשלו,כהגדרתובתוספתראשונהא'לחוקייעוץהשקעות:

אםשוויהנכסיםהכוללשלועדמיליארדשקליםחדשים-50,000שקלים )א(
חדשים;

אםשוויהנכסיםהכוללשלוגבוהממיליארדשקליםחדשים-100,000 )ב(
שקליםחדשים;

לענייןבעלהיתרשליטה-6,000שקליםחדשיםר 8ר
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תוספת שביעית
)סעיף50)ב((

הפרות של נותן שירות

חלק א'

לאדיווחלרשותעלהתקיימותנסיבהמהנסיבותהמנויותבסעיף27)ג()1(עד)6( 1ר
לחוקייעוץהשקעות,לגביואולגבינושאמשרהבכירהבו,בניגודלהוראותסעיף20)א(ר

לאאיפשרללקוחלבטלאתההסכםעימואולצמצםאתההסכם,בכלעת,בניגוד 2ר
להוראותסעיף28)א(,אולאאיפשרלולבטלאולצמצםהסכםכאמורבאמצעותמסירת

הודעהבאופןמקוון,בניגודלהוראותסעיף28)ב(ר

לאגילהללקוחאתהפרטיםהקבועיםבסעיף33)1(עד)4(,בניגודלהוראותאותו 3ר
סעיףר

לאעמדבדרישותלענייןביטוח,הוןעצמימזעריאובטוחהאחרת,כפישקבעה 4ר
הרשותבהוראותמאסדר,בניגודלהוראותסעיף36)א(ר

הפרהוראותשקבעמאסדרנותןהשירותלפיסעיף37ר 5ר

חלק ב'

לרשותו שהועברו המסמכים לרבות הלקוח, אודות על מידע בסוד שמר לא 1ר
ותוכנם,אוכלפרטאחרהמתייחסלפעולותשביצעבמסגרתמתןהשירותללקוח,

בניגודלהוראותסעיף23ר

קיבלטובתהנאה,במישריןאובעקיפין,בקשרעםמתןשירות,בניגודלהוראות 2ר
סעיף24ר

אסףמידעפיננסי,קיבלמידעכאמוראועשהבושימוששלאלשםמתןשירות 3ר
ללקוחהנוגעלהתנהלותוהכלכלית,עלבסיסאותומידע,אובלאשהלקוחנתןאת

הסכמתוהמפורשתלכךבהסכםעימו,בניגודלהוראותלפיסעיף25)א(,)ב(או)ד()3(ר

אסףמידעפיננסי,קיבלמידעכאמוראועשהבושימוש,לשםמתןהצעהמטעמו 4ר
להתקשרותעםהלקוח,בכלהנוגעלמוצרפיננסיאולשירותפיננסישמתקייםלגביו

האמורבסעיף25)ד()1(,בניגודלהוראותאותוסעיףר

עשהשימושבמידעפיננסישאסףאושקיבלמאחרלמטרותסטטיסטיותבלא 5ר
קבלתהסכמתוהמפורשתשלהלקוחלכך,בניגודלהוראותסעיף25)ד()2(ר

התקשרעםהלקוחבלאהסכםבכתבלמתןשירותמידעפיננסי,אולאאיפשר 6ר
ללקוחבמסגרתהסכםכאמורלבחוראתהענייניםהמנוייםבפסקאות)1(עד)3(של
סעיף26)א(,בניגודלהוראותאותוסעיף,אולאערךאתההסכםבהתאםלהוראות

מאסדרלפיסעיף26)ד(ר

לאנקטפעולותהדרושותכדילוודאכיהלקוחמודעלכךשאפשרותהגישה 7ר
עומדתבעינהבהתאםלהסכמתו,בניגודלהוראותמאסדרלפיסעיף26)ב(ר

החזיקמידעפיננסיעלאודותהלקוחלמשךתקופההעולהעלשלוששניםאו 8ר
תקופהקצרהיותראםנקבעהלפיסעיף27)א(,בלאהסכמתהלקוחבמפורשובכתב,
אוהחזיקמידעכאמורלמשךתקופההעולהעלשבעשניםאותקופהקצרהיותראם

נקבעהלפיאותוסעיף,והכולבניגודלהוראותהסעיףהאמורר
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שמרמידעפיננסיהנדרשלנותןהשירותלשםהליךמשפטיאולשםהליךביקורת 9ר
פנימיתאופיקוחלפידין,שלאבהתאםלהוראותסעיף27)ג()1(אולהוראותשקבע
מאסדרנותןהשירותלפיהסעיףהאמור,עשהשימושבמידעכאמורשלאלמטרות

המנויותבסעיף27)ג()2(אולאהבטיחכיהגישהלמידעתהיהכאמורבסעיף27)ג()3(ר

לאמחקמידעפיננסיעלאודותלקוחבתוםשבעשניםמיוםסיוםמתןהשירות, 10ר
בניגודלהוראותסעיף27)ג()4(ר

לאהודיעלמקורהמידעעלביטולההסכםאוצמצומובתוךשניימים,בניגוד 11ר
להוראותסעיף28)ג()2(ר

לאמחקאתהמידעהפיננסישאינונדרשעוד,בעקבותהודעתהלקוח,לשםמתן 12ר
השירותללקוח,בניגודלהוראותסעיף28)ג()3(ר

העבירמידעפיננסישללקוחלמישאינוגורםמהגורמיםהמנוייםבסעיף29)א( 13ר
אושנקבעולפיסעיףקטן)ו()2()ב(או)ג(שלהסעיףהאמור,אוהעבירמידעפיננסישל
לקוחלגורםכאמור,בניגודלתנאיםולהוראותמאסדרנותןהשירותלפיסעיף29)א(

ו־)ו()2()ב(,)ג(או)ז(ר

העבירמידעפיננסילגורםהמנויבסעיף29)א(,בלישהודיעלאותוגורם,במסגרת 14ר
ההתקשרותעימו,כיהמידעהתקבלממקורהמידעבאמצעותמערכתהממשקלמידע

פיננסי,בניגודלהוראותסעיף29)ב(ר

לאהודיעעלאירועאבטחהחמורבאופןמיידילמאסדרנותןהשירות,למקור 15ר
המידע,לרשםכהגדרתובסעיף31)א(אולנותןשירותאחר,אםקיבלממנואתהמידע,

והכולבניגודלהוראותהסעיףהאמורר

ביצעפעולהשישבהניגודענייניםכאמורבתקנותלפיסעיף32)ב()1(,בניגוד 16ר
להוראותסעיף32)א(,אםנקבעבתקנותכאמורשניתןלהטילעיצוםכספיבשלביצועהר

נתןשירותהשוואתעלויותאותיווךבכלהנוגעלמוצרפיננסיאולשירותפיננסי 17ר
כאמורבפסקאותמשנה)א(או)ב(שלסעיף32)ב()2(,בניגודלהוראותאותוסעיףר

עשהדברהעלוללהטעותלקוחבענייןמהותיבעסקהלמתןשירותמידעפיננסי, 18ר
בניגודלהוראותסעיף34ר

לאדאגלקיומםשלמנגנוניםלאבטחתמידע,ניהולסיכוניםוהגנתסייבר,נאותים 19ר
ומתקדמים,בניגודלהוראותמאסדרשקבעמאסדרנותןהשירותלפיסעיף35)ב(ר

בניגוד הרשות, שקבעה להוראות בהתאם הודעה או דוח לרשות הגיש לא 20ר
להוראותסעיף36)ב(,אולאמסרלרשותהסבר,פירוט,ידיעותאומסמכיםבקשרלפרטים
הכלוליםבדוחאובהודעהכאמורבהתאםלדרישתהרשותאועובדהרשותשהוסמך

לכך,בניגודלהוראותסעיף36)ג(ר

ניגשאלמידעפיננסיעלאודותלקוחהנמצאאצלמקורמידעלשםמתןשירות 21ר
ללקוחהנוגעלהתנהלותוהכלכלית,אםהגישהנעשתהדרךעיסוק,באמצעותמערכת
מקוונתותוךשימושבפרטיהגישהשלהלקוחאלחשבונושנועדולאמתאתזהותו

בפנימקורהמידע,בניגודלהוראותסעיף60ר

לאתיקןפגםבמידעשהואאחראילו,בניגודלהוראותסעיף61)ג(ר 22ר

הפרהוראהשקבעההרשותלפיסעיף63)ב(ר 23ר

שמרמידעפיננסיהנדרשלנותןהשירותלשםהליךמשפטיאולשםהליךביקורת 9ר
פנימיתאופיקוחלפידין,שלאבהתאםלהוראותסעיף27)ג()1(אולהוראותשקבע
מאסדרנותןהשירותלפיהסעיףהאמור,עשהשימושבמידעכאמורשלאלמטרות

המנויותבסעיף27)ג()2(אולאהבטיחכיהגישהלמידעתהיהכאמורבסעיף27)ג()3(ר

לאמחקמידעפיננסיעלאודותלקוחבתוםשבעשניםמיוםסיוםמתןהשירות, 10ר
בניגודלהוראותסעיף27)ג()4(ר

לאהודיעלמקורהמידעעלביטולההסכםאוצמצומובתוךשניימים,בניגוד 11ר
להוראותסעיף28)ג()2(ר

לאמחקאתהמידעהפיננסישאינונדרשעוד,בעקבותהודעתהלקוח,לשםמתן 12ר
השירותללקוח,בניגודלהוראותסעיף28)ג()3(ר

העבירמידעפיננסישללקוחלמישאינוגורםמהגורמיםהמנוייםבסעיף29)א( 13ר
אושנקבעולפיסעיףקטן)ו()2()ב(או)ג(שלהסעיףהאמור,אוהעבירמידעפיננסישל
לקוחלגורםכאמור,בניגודלתנאיםולהוראותמאסדרנותןהשירותלפיסעיף29)א(

ו־)ו()2()ב(,)ג(או)ז(ר

העבירמידעפיננסילגורםהמנויבסעיף29)א(,בלישהודיעלאותוגורם,במסגרת 14ר
ההתקשרותעימו,כיהמידעהתקבלממקורהמידעבאמצעותמערכתהממשקלמידע

פיננסי,בניגודלהוראותסעיף29)ב(ר

לאהודיעעלאירועאבטחהחמורבאופןמיידילמאסדרנותןהשירות,למקור 15ר
המידע,לרשםכהגדרתובסעיף31)א(אולנותןשירותאחר,אםקיבלממנואתהמידע,

והכולבניגודלהוראותהסעיףהאמורר

ביצעפעולהשישבהניגודענייניםכאמורבתקנותלפיסעיף32)ב()1(,בניגוד 16ר
להוראותסעיף32)א(,אםנקבעבתקנותכאמורשניתןלהטילעיצוםכספיבשלביצועהר

נתןשירותהשוואתעלויותאותיווךבכלהנוגעלמוצרפיננסיאולשירותפיננסי 17ר
כאמורבפסקאותמשנה)א(או)ב(שלסעיף32)ב()2(,בניגודלהוראותאותוסעיףר

עשהדברהעלוללהטעותלקוחבענייןמהותיבעסקהלמתןשירותמידעפיננסי, 18ר
בניגודלהוראותסעיף34ר

לאדאגלקיומםשלמנגנוניםלאבטחתמידע,ניהולסיכוניםוהגנתסייבר,נאותים 19ר
ומתקדמים,בניגודלהוראותמאסדרשקבעמאסדרנותןהשירותלפיסעיף35)ב(ר

בניגוד הרשות, שקבעה להוראות בהתאם הודעה או דוח לרשות הגיש לא 20ר
להוראותסעיף36)ב(,אולאמסרלרשותהסבר,פירוט,ידיעותאומסמכיםבקשרלפרטים
הכלוליםבדוחאובהודעהכאמורבהתאםלדרישתהרשותאועובדהרשותשהוסמך

לכך,בניגודלהוראותסעיף36)ג(ר

ניגשאלמידעפיננסיעלאודותלקוחהנמצאאצלמקורמידעלשםמתןשירות 21ר
ללקוחהנוגעלהתנהלותוהכלכלית,אםהגישהנעשתהדרךעיסוק,באמצעותמערכת
מקוונתותוךשימושבפרטיהגישהשלהלקוחאלחשבונושנועדולאמתאתזהותו

בפנימקורהמידע,בניגודלהוראותסעיף60ר

לאתיקןפגםבמידעשהואאחראילו,בניגודלהוראותסעיף61)ג(ר 22ר

הפרהוראהשקבעההרשותלפיסעיף63)ב(ר 23ר
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תוספת שמינית
)סעיף50)ג((

הפרות של מקור מידע

חלק א'

לאדיווחלמאסדרמקורהמידעעלאירועאבטחהחמורלאחרשקיבלהודעהעל 1ר
כך,בניגודלהוראותסעיף31)א(ר

התנהמתןגישהלמידעפיננסיעלאודותלקוח,הנמצאברשותו,באמצעות 2ר
בניגוד השירות, נותן ובין בינו הסכם של בקיומו פיננסי, למידע הממשק מערכת

להוראותסעיף39)ב(ר

לאאיפשרללקוחלתתהרשאתגישה,אולאאיפשרלולכלולבהרשאתהגישה 3ר
אתהפרטיםהמנוייםבפסקאות)1(עד)3(שלסעיף40)א(,בניגודלהוראותאותוסעיףר

לאהודיעלנותןהשירות,בהקדםהאפשרי,עלכךשלאנתןלוגישהלמידעפיננסי, 4ר
לאהודיעלמאסדרמקורהמידעעלכך,לאתיעדאתמניעתהגישהוהנימוקיםלכךאו
לאשמראתהתיעוד,והכולבניגודלהוראותסעיף41)א()2(אושלאבהתאםלהוראות

המאסדרשנקבעובענייניםאלהלפיסעיף41)א()4(ר

נתןלנותןשירותגישהבאמצעותמערכתהממשקלמידעפיננסי,בלאשנותן 5ר
השירותהזדההבפניוכנותןשירותבהתאםלהוראותשקבעמאסדרמקורהמידע,

בניגודלהוראותסעיף42ר

לאהודיעלכלבעליהחשבוןהמשותףעלהרשאתגישהשנתןאחדמהםועל 6ר
זכותםלבטלאתההרשאה,בניגודלהוראותסעיף43)ב(ר

לאהודיעלבעליחשבוןמשותףביחדולחוד,בעתחתימתהסכםההתקשרות 7ר
עימם,עלכךשהרשאתגישהלפיחוקזהשייתןכלאחדמהםתיחשבכהרשאתגישה

שניתנהבידיכלבעליהחשבון,בניגודלהוראותסעיף43)ד(ר

לאאיפשרלבעלחשבוןבחשבוןשלתאגידלהסמיך,בכלעת,מורשהחתימהאו 8ר
לאהציעלבעלהחשבוןהאמור,בעתפתיחתהחשבון,להסמיךמורשהחתימה,והכול

בניגודלהוראותסעיף44)א(ר

הציגללקוחעמדהאואזהרהלגבימתןהגישהלמידעפיננסילנותןהשירותאו 9ר
לגביטיבהשירותהניתןעלידינותןהשירות,כאמורבסעיף47)ב(,אוביצעפעולה
שרואיםבההפעלתהשפעהבלתיהוגנתעללקוחכאמורבתקנותלפיסעיף47)ג(,אם
נקבעבתקנותהאמורות,שניתןלהטילעיצוםכספיבשלביצועה,והכולבניגודלהוראות

סעיף47)א(ר

הפרהוראותשקבעמאסדרמקורהמידע,בהוראותמאסדר,לפיסעיף48ר 10ר

חלק ב'

ברשותו, הנמצא לקוח, אודות על פיננסי למידע גישה שירות לנותן נתן לא 1ר
באמצעותמערכתהממשקלמידעפיננסיאףשניתנההרשאתגישהבידיהלקוח,או
נתןלנותןשירותגישהכאמורשלאבהתאםלהרשאתהגישהשנתןהלקוח,והכול

בניגודלהוראותסעיף39)א(ר

איפשרלנותןשירותגישהלמידעפיננסיהנוגעלחשבוןמשותףבלישהרשאת 2ר
הגישהניתנהבידיכלבעליהחשבוןהמשותף,בניגודלהוראותסעיף43)א(ר
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לאאיפשרלגורםהמנויבסעיף45)א()1(עד)3(לבטל,בכלעת,אתהרשאתהגישה 3ר
שנתןבניגודלהוראותאותוסעיףקטן,אולאאיפשרלולבטלאתהרשאתהגישה

באמצעותמסירתהודעהבאופןמקוון,בניגודלהוראותסעיף45)ב(ר

גבהתמורהמבעלחשבוןבעדמתןהרשאתגישהאוביטולהאובעדמתןהגישה 4ר
לנותןהשירותבהתאםלהרשאתהגישה,בניגודלהוראותסעיף46)א(ר

גבהתמורהמנותןשירותבעדמתןגישהלמידעפיננסיהנמצאברשותושלא 5ר
מתן בעד תשלום השירות מנותן גבה או החמישית, שבתוספת להוראות בהתאם

הרשאתגישהאוביטולה,בניגודלהוראתסעיף46)ב(ר

תוספת תשיעית
)סעיף50)ד((

הפרות של גוף פיננסי

העבירלאחרמידעפיננסיעלאודותלקוחשקיבלמנותןשירות,בניגודלהוראות 1ר
סעיף29)ג()1(ר

עשהשימושבמידעפיננסיעלאודותלקוח,שקיבלמנותןשירות,שלאלשימושים 2ר
שנקבעולפיסעיף29)ג()2(או)ו()2()א(ר

לאשמראתהמידעהפיננסיעלאודותלקוחשקיבלמנותןשירותבאופןמאובטח 3ר
שימנעדליפתמידעוגישהלאמורשיתאליוושלאבהתאםלהוראותמאסדרהגוף

הפיננסי,בניגודלהוראותסעיף29)ג()3(ר

לאמחקאתהמידעהפיננסיעלאודותלקוחשקיבלמנותןהשירותבתוך30ימים 4ר
מיוםקבלתהמידעכאמור,בניגודלהוראותסעיף29)ג()4(ר

תוספת עשירית
)סעיף51)7((

זהות המאסדר והוראות החוק שיחולו על הטלת עיצום כספי על מפר שהוא גוף 
פיננסי או מקור מידע שנקבע בתקנות

תוספת אחת עשרה
)ההגדרה"הפרה"שבסעיף52(

הפרות לעניין הטלת אמצעי אכיפה מינהליים על ידי ועדת האכיפה המינהלית

מישעסקבמתןשירותמידעפיננסיבלארישיוןאושלאבהתאםלתנאיו,בניגוד 1ר
להוראותסעיף2)א(ר

מיששלטבבעלרישיוןבלאהיתרשליטה,בניגודלהוראותסעיף9)א(ר 2ר

לדעת המעביר על היה אם לאחר, רישיון בבעל שליטה אמצעי שהעביר מי 3ר
שהנעברנדרשלהיתרשליטהושאיןבידוהיתרכאמור,בניגודלהוראותסעיף10ר

מישניתנהלוהוראהלפיסעיף12)א(עד)ג(ולאמילאאחריהר 4ר

בעלרישיוןאומישהגישבקשהלקבלתרישיון,שכללבבקשה,בדיווחאובמידע 5ר
אחרשמסרלרשות,פרטמטעה,בניגודלהוראותסעיף36)ד(,אםהיהעליולדעתשיש

בכךכדילהטעותאתהרשותר

לאאיפשרלגורםהמנויבסעיף45)א()1(עד)3(לבטל,בכלעת,אתהרשאתהגישה 3ר
שנתןבניגודלהוראותאותוסעיףקטן,אולאאיפשרלולבטלאתהרשאתהגישה

באמצעותמסירתהודעהבאופןמקוון,בניגודלהוראותסעיף45)ב(ר

גבהתמורהמבעלחשבוןבעדמתןהרשאתגישהאוביטולהאובעדמתןהגישה 4ר
לנותןהשירותבהתאםלהרשאתהגישה,בניגודלהוראותסעיף46)א(ר

גבהתמורהמנותןשירותבעדמתןגישהלמידעפיננסיהנמצאברשותושלא 5ר
מתן בעד תשלום השירות מנותן גבה או החמישית, שבתוספת להוראות בהתאם

הרשאתגישהאוביטולה,בניגודלהוראתסעיף46)ב(ר

תוספת תשיעית
)סעיף50)ד((

הפרות של גוף פיננסי

העבירלאחרמידעפיננסיעלאודותלקוחשקיבלמנותןשירות,בניגודלהוראות 1ר
סעיף29)ג()1(ר

עשהשימושבמידעפיננסיעלאודותלקוח,שקיבלמנותןשירות,שלאלשימושים 2ר
שנקבעולפיסעיף29)ג()2(או)ו()2()א(ר

לאשמראתהמידעהפיננסיעלאודותלקוחשקיבלמנותןשירותבאופןמאובטח 3ר
שימנעדליפתמידעוגישהלאמורשיתאליוושלאבהתאםלהוראותמאסדרהגוף

הפיננסי,בניגודלהוראותסעיף29)ג()3(ר

לאמחקאתהמידעהפיננסיעלאודותלקוחשקיבלמנותןהשירותבתוך30ימים 4ר
מיוםקבלתהמידעכאמור,בניגודלהוראותסעיף29)ג()4(ר

תוספת עשירית
)סעיף51)7((

זהות המאסדר והוראות החוק שיחולו על הטלת עיצום כספי על מפר שהוא גוף 
פיננסי או מקור מידע שנקבע בתקנות

תוספת אחת עשרה
)ההגדרה"הפרה"שבסעיף52(

הפרות לעניין הטלת אמצעי אכיפה מינהליים על ידי ועדת האכיפה המינהלית

מישעסקבמתןשירותמידעפיננסיבלארישיוןאושלאבהתאםלתנאיו,בניגוד 1ר
להוראותסעיף2)א(ר

מיששלטבבעלרישיוןבלאהיתרשליטה,בניגודלהוראותסעיף9)א(ר 2ר

לדעת המעביר על היה אם לאחר, רישיון בבעל שליטה אמצעי שהעביר מי 3ר
שהנעברנדרשלהיתרשליטהושאיןבידוהיתרכאמור,בניגודלהוראותסעיף10ר

מישניתנהלוהוראהלפיסעיף12)א(עד)ג(ולאמילאאחריהר 4ר

בעלרישיוןאומישהגישבקשהלקבלתרישיון,שכללבבקשה,בדיווחאובמידע 5ר
אחרשמסרלרשות,פרטמטעה,בניגודלהוראותסעיף36)ד(,אםהיהעליולדעתשיש

בכךכדילהטעותאתהרשותר
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תוספת שתים עשרה
)סעיף65)א((

סוגי חשבונות שהחובה לפי סעיף 39 לחוק לא תחול עליהם

חשבוןשבעליוהואקטיןר 1ר

חשבוןהמנוהלבידיאפוטרופוסשלבעלהחשבוןר 2ר

חשבוןשלגביולאהוסכם,במסגרתהסכםההתקשרותעםמקורהמידע,כיניתן 3ר
יהיהלבצעפעולותבאמצעיםמקווניםר

חשבוןשלגביולאהוסכם,במסגרתהסכםההתקשרותעםמקורהמידע,כיניתן 4ר
יהיהלצפותבמידעשלהלקוחבאמצעיםמקווניםר"

פרק י"ט: יבוא

סימן א': תקינה

תיקוןפקודת
היבואוהיצוא-

מס'4

היבוא96ר פקודת - זה )בפרק התשל"ט-2191979 חדש[, ]נוסח והיצוא היבוא בפקודת
והיצוא(-

בסעיף2א- )1(

בסעיףקטן)א(- )א(

בהגדרה"אישורדגם",במקום"בדרישותהתקניםהרשמייםהחלים )1(
עליו"יבוא"בדרישותהתקינהכאמורבסעיף9)א()1(לחוקהתקנים,החלות

עליו;";

בהגדרה"אישורעמידהבדרישותהממונה",במקום"לדרישותתקן )2(
התקנים" לחוק 9)א()1( בסעיף כאמור התקינה "לדרישות יבוא רשמי"

והמילים"שעניינםתחולתתקןרשמי"-יימחקו;

אחריההגדרה"שליטה"יבוא: )3(

""תיקמוצר"-הפרטיםוהמסמכיםהמנוייםבתוספתשנדרשלשמור
לפיסעיף2יב)א()1(;";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לדרישותהתקןהרשמיהחלעליהם"יבוא"לדרישות )ב(
התקינהכאמורבסעיף9)א()1(לחוקהתקניםהחלותעליהם"והסיפההחלבמילים

"הממונהעלהתקינהרשאילהורות"-תימחק;

במקוםסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(יבוא: )ג(

נוסףעלחובתהגשתהצהרהכאמורבסעיףקטן)ב(,שרהכלכלה ")ג(
חובה טובין יבוא של להסדרה הפיקוח בצו לקבוע רשאי והתעשייה
להמצאתאישורדגם,לאחרקבלתהמלצתצוותשבוחבריםכלאלה

)בסעיףזה-הצוות(:

המנהלהכללישלמשרדהכלכלהוהתעשייהאשריכהןכיושב )1(
ראשהצוות;

הממונהעלהתקינה; )2(

הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצראועובדאגףהתקציבים )3(
שהואמינהלכך;
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