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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק לעידוד פיתוח טכנולוגיה בתחום הפיננסי בישראל, 
התשפ"א-2021

פרק א': פרשנות

בחוקזה-1עהגדרות

"אתרהאינטרנט"-אתרהאינטרנטשלמשרדהאוצר;

"היתר"-היתר,רישיוןאואישורהניתניםבידירשותפיקוחפיננסיתלפידין,לרבות
רישוםבמרשםשמנהלתרשותכאמור;

"הוועדה"-ועדהלעידודהפעילותשלחברותפיננסיותחדשניותשמונתהלפיסעיף2;

"חברהפיננסיתחדשנית"-תאגידהעושהשימושבטכנולוגיהחדשניתלצורךאספקת
מוצריםאושירותיםבתחוםהפיננסי;

"חוקאיסורהלבנתהון"-חוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-12000;

"חוקהדירוג"-חוקלהסדרתפעילותחברותדירוגהאשראי,התשע"ד-22014;

"חוקהייעוץ"-חוקהסדרתהעיסוקבייעוץהשקעות,בשיווקהשקעותובניהולתיקי
השקעות,התשנ"ה-5עע1צ;

"חוקהשקעותמשותפותבנאמנות"-חוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-
4עע41;

"חוקהחדשנות"-חוקלעידודמחקר,פיתוחוחדשנותטכנולוגיתבתעשייה,התשמ"ד-
84ע51;

בתחום רבות חברות קמות האחרונות בשנים  כללי
שימוש נעשה שבמסגרתו תחום - ה"פינטק" 
ושירותים מוצרים אספקת לצורך חדשנית בטכנולוגיה
כגוןאשראי,תשלומים, שוניםבתחוםהפיננסי, מסוגים
פיננסי, ניהול השקעות, ניהול תשלום, ואמצעי סליקה
אחד הוא הפינטק תחום וביטוחע בנקאיים שירותים
ההזנק חברות בתחום ביותר המתפתחים התחומים
בישראלעלפיהערכותשלסטארט־אפניישןסנטרל,ארגון
ללאמטרותרווחשמטרתולקדםאתתעשייתההיי־טק
פינטק חברות מ־500 יותר פעלו ע201 בשנת בישראל,
בישראלשגייסוכ־8ע1מיליארדדולרלטובתפעילותןעלפי
הערכותאלה,ישראלהיאביןהמדינותהמובילותבעולם

בתחוםזהע

תחוםהפינטקטומןבחובויתרונותרביםלצרכנים,
לשימוש הישראלית; ולכלכלה הפיננסית למערכת
בטכנולוגיהחדשניתבמערכתהפיננסיתפוטנציאללקדם

פיתוחשלמוצריםושירותיםפיננסייםחדשים,להגביר
אתהנגישותלמוצריםושירותיםשונים,להעלותאתרמת
השירותוהתחרותבתחוםואףלהביאלהפחתהבעלויות
תעשיית כך, על נוסף בישראלע הפיננסיים השירותים
ולעודד במשק לצמיחה לתרום יכולה בישראל הפינטק

תעסוקהבמקצועותבעליפריוןגבוהע

מטרתושלחוקזההיאליצורמסגרתאסדרהשתותאם
לתחוםהפינטקושתאפשרלחברותבתחוםהפינטקלפעול
בישראל,כדישהשוקהישראלייוכלליהנותמהיתרונות

שלתחוםהפינטק,כפישפורטולעילע

ביום11בינואר2018,החליטההממשלה,בהחלטה
מס'441צשעניינההקמתסביבתניסוילחברותטכנולוגיה
רגולטורית סביבה יצירת שיבחן צוות להקים פיננסיות,
מקילההמותאמתלחברותשעושותשימושבטכנולוגיה
חדשהלצורךאספקתמוצריםושירותיםפיננסייםעביום
28בינואר2018מינהשרהאוצרצוותבין־משרדיכאמור

ס"חהתש"ס,עמ'צע2ע 1

ס"חהתשע"ד,עמ'418ע 2

ס"חהתשנ"ה,עמ'416ע צ

ס"חהתשנ"ד,עמ'08צע 4

ס"חהתשמ"ד,עמ'100;התשע"ה,עמ'256ע 5
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"חוקניירותערך"-חוקניירותערך,התשכ"ח-68ע61;

"חוקהפיקוחעלהביטוח"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-
81ע71;

"חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-82016;

"יושבראשרשותניירותערך"-יושבראשרשותניירותערךשמונהלפיסעיףצ)ב(
לחוקניירותערך;

"כתבליווי"-מסמךהמרכזאתההוראותשנתנהרשותפיקוחמוסמכתלמשתתפת
במסלולליווילפיסעיף17;

"מבקשת"-חברהפיננסיתחדשניתשהגישהבקשהלהשתתףבתכנית,במסלולרישוי
אובמסלולליווי;

"הממונהעלשוקההון"-הממונהכהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח,גםבתפקידו
כמפקחכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"מסלולליווי"-כמשמעותובסעיףע)2(;

"מסלולרישוי"-כמשמעותובסעיףע)1(;

"מסלולהתכנית"-מסלולליוויאומסלולרישוי;

"המפקחעלהבנקים"-כמשמעותובפקודתהבנקאות;

"משתתפת"-חברהפיננסיתחדשניתהמשתתפתבתכנית,במסלולרישויאובמסלול
ליווי;

"הנגיד"-כהגדרתובחוקבנקישראל,התש"ע-2010ע;

"נושאמשרה"ו"שליטה"-כהגדרתםבחוקניירותערך;

"חוקניירותערך"-חוקניירותערך,התשכ"ח-68ע61;

"חוקהפיקוחעלהביטוח"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-
81ע71;

"חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-82016;

"יושבראשרשותניירותערך"-יושבראשרשותניירותערךשמונהלפיסעיףצ)ב(
לחוקניירותערך;

"כתבליווי"-מסמךהמרכזאתההוראותשנתנהרשותפיקוחמוסמכתלמשתתפת
במסלולליווילפיסעיף17;

"מבקשת"-חברהפיננסיתחדשניתשהגישהבקשהלהשתתףבתכנית,במסלולרישוי
אובמסלולליווי;

"הממונהעלשוקההון"-הממונהכהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח,גםבתפקידו
כמפקחכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"מסלולליווי"-כמשמעותובסעיףע)2(;

"מסלולרישוי"-כמשמעותובסעיףע)1(;

"מסלולהתכנית"-מסלולליוויאומסלולרישוי;

"המפקחעלהבנקים"-כמשמעותובפקודתהבנקאות;

"משתתפת"-חברהפיננסיתחדשניתהמשתתפתבתכנית,במסלולרישויאובמסלול
ליווי;

"הנגיד"-כהגדרתובחוקבנקישראל,התש"ע-2010ע;

"נושאמשרה"ו"שליטה"-כהגדרתםבחוקניירותערך;

בהחלטתהממשלההאמורה)להלן-הצוות(עהצוותכלל
נציגיםממשרדהאוצר,משרדהמשפטים,רשותניירותערך,
בנקישראל,רשותשוקההוןביטוחוחיסכון)להלן-רשות
שוקההון(,הרשותלאיסורהלבנתהוןולמימוןטרורורשות
המסיםעהצוותהתבקשלהציגלפנישרהאוצרהמלצות
טכנולוגיה לחברות ניסוי סביבת להקמת מתווה לעניין
פעילותן את יעמיקו אלה שחברות במטרה פיננסיות,
הצוות הישראליע לצרכן מוצריהן את וישיקו בישראל
למודלים לב בשים האמור המתווה את לגבש התבקש
הקיימיםבעולםולצרכיםוהמאפייניםשלהשוקהישראליע

עבודתהצוותנמשכהכמהחודשים,ובמהלכהנבחנו
חלופותשונותונשקלועמדותהציבורעבינוארע201פורסם
הדוחהמסכםאתממצאיהצוותוהמלצותיו)להלן-דוח

הצוות(ע

הצוותמצאכי,בהשוואהבין־לאומית,שוקהפינטק
הישראליגדולבאופןיחסילגודלהשלהמדינה,אךלמרות
זאתחלקניכרמהחברותהפועלותבישראלאינןמציעות

אתשירותיהןלצרכןהישראליעהצוותבחןאםמצבדברים
זהנובעבשלהיותהשלישראלשוקקטן,שאיןבוכדאיות
כלכליתמספקתלהשקתמוצריםאושירותיםחדשניים,אך
הסתברכיתחוםהפיננסיםהואמקרהחריג,וכיבתחומים
אחריםהשוקהישראלימאמץבמהירותטכנולוגיותחדשות

וזוכהליהנותממגווןמוצריםמתקדמיםע

חברות מתמודדות שעימם הקשיים בחינת לאחר
הפינטקבישראל,הצוותמצאכיקושימרכזינעוץבדרישות
הרגולטוריותהקבועותבדיןהישראליעמורכבותהאסדרה
נובעת, והיא לישראל, ייחודית אינה הפיננסי בתחום
ביןהשאר,מכשליהשוקומהסיכוניםהמיוחדיםלעולם
הפיננסי,ובראשםסיכוניהציות,וכןמהצורךלהבטיחאת
ואולם הפיננסיתע והמערכת הפיננסיים הגופים יציבות
בהעדרמענההמותאםלמאפייניםהמיוחדיםשלחברות
הפינטקבראשיתדרכן,האסדרההקיימתעלולהלהוות
חברות אותן של הפעילות לתחילת משמעותי חסם
ולהתפתחותןהעסקית,וכןליכולתןלהציעאתהמוצרים

אוהשירותיםשלהןבישראלע

ס"חהתשכ"ח,עמ'4צ2ע 6

ס"חהתשמ"א,עמ'208ע 7

ס"חהתשע"ו,עמ'8ע10ע 8

ס"חהתש"ע,עמ'452ע ע
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"פעילותהמבקשת"או"פעילותהמשתתפת",לענייןתאגידהמקייםכמהסוגיםשל
פעילויות-הפעילותמושאהבקשהלהשתתפותבתכניתבלבד;

"פקודתהבנקאות"-פקודתהבנקאות,41ע101;

"רישיוןמותאם"-כמשמעותובסעיף16;

"רשותהחדשנות"-הרשותכהגדרתהבחוקהחדשנות11;

"רשותפיקוחמוסמכת"-

לענייןמשתתפתבמסלולרישוי-רשותפיקוחפיננסית,אחתאויותר, )1(
המוסמכתלתתהיתרהמתאיםלפעילותהמשתתפת;

לענייןמשתתפתבמסלולליווי-רשותהפיקוחהפיננסיתשקבעההוועדה )2(
לפיסעיף15;

"רשותפיקוחפיננסית"-כלאחדמאלה:

הנגיד; )1(

המפקחעלהבנקים; )2(

הממונהעלשוקההון; )צ(

רשותניירותערך; )4(

"רשותמייעצת"-כלאחדמאלה:

משרדיהממשלה,היחידותויחידותהסמךשלהם,ובכללזהרשותהתחרות )1(
ורשותהמסים;

המועצההלאומיתלכלכלההפועלתלפיהחלטתהממשלה; )2(

תאגידשהוקםלפיחוק,ובכללזהרשותהחדשנות; )צ(

גוףאחרשהוארשותציבוריתכהגדרתהבחוקחופשהמידע,התשנ"ח- )4(
8עע121;

התחשבות תוך נקבעו הקיימים האסדרה כללי
את לחזק ונועדו הפיננסית, במערכת הקיימת בפעילות
יציבותהמערכתהפיננסית,להגןעלהצרכניםולשמורעל
התחרותבשוקעכלליםאלהלעיתיםקרובותאינםמתאימים
למוצריםולשירותיםהחדשיםשמציעותחברותפינטק,
בייחודבנסיבותשלההתפתחותהמהירהוהדינמיתשל

תחוםהפינטקע

כדילקדםחדשנותטכנולוגיתבתחוםהפיננסיתוך
שמירהעלתכליותהאסדרה,ועלמנתלאפשרלרשויות
האסדרהללמודולהכיראתההתפתחויותבתחוםולעדכן
אתכלליהאסדרהבהתאםלכך,מדינותרבותבעולם,ובהן
בריטניה,סינגפור,הונגקונג,אינדונזיה,יפןואוסטרליה,
,)RegulatorySandbox("יצרו"מגרשמשחקיםרגולטורי
התאמות נערכות שבמסגרתה ניסוי סביבת המהווה
באסדרההקיימתלטובתחברותבתחוםהפינטקעסביבת
הניסוימקילהעלחברותפינטקלנסותאתהמודלהעסקי

או השירות השפעת אופן את לבחון ומאפשרת שלהן
המוצרעלהצרכניםעקיימיםכמהמודליםליצירתסביבת
ניסויכאמור,והמודלהנפוץשבהםהואקביעתמגבלות
ותנאיםלפעילותהחברותתוךפיקוחשלהרגולטור,במטרה
להקטיןאתהסיכוניםהכרוכיםבפעילותהחברותבמסגרת

הניסויע

המליץ הצוות בעולם, שהצטבר לניסיון לב בשים
להקיםבישראלסביבתניסוישתאפשר,הןלחברותהפינטק
והןלרשויותהאסדרה,מרחבללמידה,ניסויוטעייהלשם
תחום את המאפיינים האסדרה אתגרי עם התמודדות

הפינטקע

זומוצעלאמץאתההמלצותשבדוח בהצעתחוק
הצוותולהקיםסביבתניסוילחברותטכנולוגיהבתחום
הפיננסיעסביבתהניסויהאמורהתיושםבאמצעותתכנית
לעידודפיתוחטכנולוגיהבתחוםהפיננסיבישראל)להלן

ע"ר41ע1,תוס'1,עמ')ע(ע6,)א(85ע 10

ס"חהתשמ"ד,עמ'100;התשע"ה,עמ'256ע 11

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ע 12
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"השר"-שרהאוצר;

"תכנית"-תכניתלעידודפיתוחטכנולוגיהבתחוםהפיננסיבישראל,שמפעילההוועדה
לפיסעיףצ)1(ע

"השר"-שרהאוצר;

"תכנית"-תכניתלעידודפיתוחטכנולוגיהבתחוםהפיננסיבישראל,שמפעילההוועדה
לפיסעיףצ)1(ע

-התכנית(שתנהלהוועדהלעידודהפעילותשלחברות
פיננסיותחדשניות)להלן-הוועדה(עהוועדהתהיהכתובת
להתקבל המבקשות פינטק לחברות אחת ממשלתית
לתכנית,אךסמכויותיהלאיגרעומהסמכויותשלרשויות
הפיקוחהפיננסיותושיקולדעתןהעצמאיעלוועדהימונו
חבריםממשרדהאוצר,בנקישראל,רשותשוקההון,רשות

ניירותערךוהרשותלאיסורהלבנתהוןומימוןטרורע

מוצעכיהוועדהתבחראתחברותהפינטקשישתתפו
בתכניתבהליךשוויוניולפיאמותמידהמוגדרות,ובהן
מידתהחדשנותשלהשירותאוהמוצרשמציעההחברה,
מידתהתועלתהצפויהלצרכניםבישראלמהשירותאו
המוצרומידתהצורךבהתאמהשלהאסדרההקיימתלשם

קיוםפעילותהחברהע

מטרתהתכניתלהקלעלפעילותןשלחברותפינטק
בישראל,ביןאםפעילותןכפופהלחובתרישוילפיהדין
וביןאםלאו,והכלתוךשמירהעלהאינטרסהציבורישעליו

אמונותרשויותהפיקוחהפיננסיותע

מוצעשהתכניתתפעלבאחדמשנימסלוליםכמפורט
להלן:

)1(מסלולרישויהמיועדלחברותפינטקשפעילותן
מחייבתקבלתהיתר,רישיוןאואישורדומהמאתרשות
פיקוחפיננסית,אחתאויותרעבמסלולזה,רשותהפיקוח
המשתתפת לחברה להעניק רשאית תהיה המוסמכת
הקלות או התאמות בו ולקבוע מותאם רישיון בתכנית
בנושאיםמסוימיםולתקופתזמןמוגבלת,עלמנתלהסיר

חסמיכניסהולסייעלפעילותהחברותבראשיתדרכןע

פינטקשפעילותן המיועדלחברות ליווי מסלול )2(
דומה אישור או רישיון היתר, קבלת מחייבת אינה
פיקוח רשות זה, במסלול פיננסיתע פיקוח רשות מאת
פיננסית,שתקבעהוועדה,תהיהרשאיתלהעניקלחברה
הנוגעים שונים תנאים ייקבעו שבמסגרתו ליווי" "כתב
לפעילותהשלהחברה,כגוןהיקףהפעילות,דרכיפעולה
ושמירהעלעניינםשלהלקוחותאוהמשקיעיםעמסלול
זהגובשבעקבותמסקנותהצוותשלפיהןגםחברותפינטק
שפעילותןאינהכפופהלדרישתרישויאופיקוח,נתקלות
בקשייםמשמעותייםשוניםבפעילותןבישראל,ובראשם
כיוון זאת, הבנקאית; המערכת מול בהתנהלות קשיים
שפעילותןהפיננסיתשלחברותאלוכרוכהבסיכוןלהלבנת
הון,והיעדרפיקוחעליהןבתחוםשלמניעתהלבנתהון
ומימוןטרורמהווהחסםבפניהתנהלותןמולהמערכת
הבנקאיתעמסלולהליווינועדלתתמענהגםלקושיזה,
בכךשיאפשרהחלהשלמשטראיסורהלבנתהוןומימון

טרורעלחברהשקיבלהכתבליוויע

הוועדה באמצעות התכנית הפעלת המסלולים, בשני
לפעול שמתקשות בחברות ומהיר יעיל טיפול תאפשר
במערכתהפיננסיתבשלהצורךלתאםאתפעילותןבין
כמהרשויותפיננסיותעכמוכן,הפעלתהתכניתבאמצעות
הוועדהתאפשרלרשויותהפיקוחהפיננסיותלקייםביניהן
התייעצותולמידהמשותפת,באופןשירחיבאתהניסיון
שיצטבראצלכלרשותפיקוחפיננסית,לטובתהאסדרה

שלתחוםהפינטקע

מוצעלהגדירמונחיםשוניםהמשמשיםבחוק  סעיף 1
מוצע השאר, בין 1ע בסעיף כמפורט המוצע, 
המוצעת לאסדרה בקשר בסיסיים מונחים להגדיר
בחוק,ובהם"היתר","חברהפיננסיתחדשנית","פעילות
פיקוח ו"רשות המבקשת" "פעילות או המשתתפת"

מוסמכת",כמפורטלהלן:

"היתר"-מוצעלהגדיר"היתר"באופןרחבכךשיכלול
כלרישיוןאואישורהניתניםבידירשותפיקוחפיננסית
לפידין,לרבותרישוםבמרשםשמנהלתרשותכאמור,כגון:
השקעות, בייעוץ רישיוןיועץלפיחוקהסדרתהעיסוק
בשיווקהשקעותובניהולתיקיהשקעות,התשנ"ה-5עע1
)להלן-חוקהייעוץ(,רישיוןלמתןשירותבנכספיננסי
לפיחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסיים
מוסדרים(,התשע"ו-2016)להלן-חוקהפיקוחעלשירותים
פיננסייםמוסדרים(ורישוםבמרשםהרכזיםלפיסעיף5צלט
לחוקניירותערך,התשכ"ח-68ע1)להלן-חוקניירותערך(;
להשתתף תוכל כאמור, היתר טעונה שפעילותה חברה

בתכניתבמסלולהרישויבלבדע

"חברהפיננסיתחדשנית"-תאגידהעושהשימוש
בטכנולוגיהחדשניתלצורךאספקתמוצריםאושירותים
בתחוםהפיננסיעלענייןזה,המונח"טכנולוגיהחדשנית"
של חדש ליישום והן חדשה לטכנולוגיה הן מתייחס
הגשת בשלב חלקיע או מלא באופן קיימת, טכנולוגיה
הבקשהלהשתתפותבתכנית,מוצעלהגדיראתהחברה
הפיננסיתהחדשנית"מבקשת",ולאחרקבלתהלתכנית,
להגדירה מוצע הליווי, במסלול או הרישוי במסלול

"משתתפת"ע

- המשתתפת" "פעילות או המבקשת" "פעילות
מאחרשיתכןמצבשבוחברהפיננסיתחדשניתמקיימת
פעילויותמסוגיםשונים,מוצעלקבועכיפעילותהמבקשת
אוהמשתתפתלענייןהחוקהמוצע,היאאךורקהפעילות

שבגינהביקשההחברהלהשתתףבתכניתע

מוצע הרישוי, במסלול - מוסמכת" פיקוח "רשות
כירשותהפיקוחהמוסמכתתהיהרשותפיקוחפיננסית
המוסמכתליתןהיתרהמתאיםלפעילותהמשתתפת,ואם
ישכמהרשויותפיקוחפיננסיותהמוסמכותליתןהיתר
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פרק ב': הוועדה

תוקםועדהלעידודהפעילותשלחברותפיננסיותחדשניות,בתחמישהחברים,והם:2עהקמתהוועדה

נציגמביןעובדיאגףהתקציביםבמשרדהאוצר,שימנההשר; )1(

נציגמביןעובדיבנקישראל,שימנההנגיד; )2(

נציגמביןעובדירשותשוקההוןביטוחוחיסכון,שימנההממונהעלשוקההון; )צ(

נציגמביןעובדירשותניירותערך,שימנהיושבראשרשותניירותערך; )4(

נציגמביןעובדיהרשותלאיסורהלבנתהוןומימוןטרור,שימנהשרהמשפטיםע )5(

ואלהתפקידיהוועדה:צעתפקידיהוועדה

להפעילתכניתלעידודהפעילותשלחברותפיננסיותחדשניותבישראל,אחתאו )1(
יותר;

לקבועבנוהלאתהליכיהטיפולשלהוועדהבבקשותלהשתתפותבתכנית; )2(

להחליטבדברהניקודוהמשקלשלאמותהמידהשבסעיףצ1והאופןשבותבחן )צ(
הוועדהאתהתקיימותןשלאמותהמידההאמורות,לשםבחינתהבקשותלהשתתפות

בתכנית;

לבחוראתהמשתתפותבתכניתלפיסעיף14;הוועדהרשאיתלהחליטבדברניקוד )4(
מזערישיידרשלצורךקבלהלתכנית;

להכין,בחלוףשנתייםממועדהחלטתהוועדהלפיסעיף14)א(,דוחמסכםעל )5(
עבודתהוועדה,פעילותהמשתתפותבמהלךהתכניתוהישגיהתכנית;

את ולמסור הוועדה, חבר מאת בקשה לפי זה לחוק הקשור נושא בכל לדון )6(
המלצתהלגורםהנוגעבדברע

רשות תהיה האמורות מהרשויות אחת כל אזי כאמור,
פיקוחמוסמכתבעניינהשלהחברהעזאת,כדילשמורעל
הסמכותועצמאותשיקולהדעתשלכלאחתמרשויות
שבו הליווי, במסלול זאת, לעומת הפיננסיותע הפיקוח
פעילותהחברהאינהטעונההיתרמרשותפיקוחפיננסית
פיקוח רשות תקבע הוועדה כי לקבוע מוצע כלשהי,
פיננסיתאחתשתהיהמוסמכתבעניינהשלאותהחברהע

מוצעלהקיםועדהלעידודפעילותןשלחברות  סעיף 2
פיננסיותחדשניותבישראל,אשרחבריההם: 
במשרד התקציבים אגף עובדי מבין השר שמינה נציג
האוצר;נציגשמינההנגידמביןעובדיבנקישראל;נציג
שמינההממונהעלשוקההוןמביןעובדירשותשוקההון;
נציגשמינהיושבראשרשותניירותערךמביןעובדירשות
ניירותערך;ונציגשמינהשרהמשפטיםמביןעובדיהרשות
לאיסורהלבנתהוןומימוןטרורעהרכבהוועדהמשקףאת
תחומיהאחריותוהתפקידיםשלהוועדה,כפישיפורטו

להלןע

מוצעלקבועבחוקאתתפקידיהוועדהעהתפקיד  סעיף 3
המרכזישלהוועדההואלהפעילתכניתלעידוד 
הפעילותשלחברותפיננסיותחדשניותבישראל,ויכול

שהוועדהתפעילכמהמחזוריםשלתכניותע

שלה הטיפול הליכי לעניין נוהל תקבע הוועדה
הוראות יכלול הנוהל בתכנית; להשתתפות בבקשות
לעניין הוראות השאר, בין ויכולשיכלול, פרוצדורליות,

אופןבחינתהבקשותולוחותהזמניםלבדיקתןע

לשםבחינתהבקשותלהשתתפותבתכנית,הוועדה
אחת לכל שיינתן באחוזים, המשקל, יהיה מה תחליט
מאמותהמידההמפורטותבסעיףצ1וכיצדתנוקדכלאמת
מידהכאמורעהוועדהתחליטבדברהאופןשבוהיאתבחן
אתהתקיימותןשלאמותהמידה,ובכללזההיארשאית

להורותבדברהמידעוהמסמכיםהנדרשיםלשםכךע

כדילהבטיחכייתקבלולתכניתחברותהמתאימות
לכך,מוצעלקבועכיהוועדהתהיהרשאיתלקבועניקוד
מזערישיהווהתנאילקבלהלתכנית,כךשחברותשניקודן
צ1הואמתחתלניקוד באמותהמידההמפורטותבסעיף

המזערי,לאיוכלולהתקבללתכניתע

המשתתפות את שוויוני בהליך תבחר הוועדה
בתכניתמביןהמבקשותשקיבלואתהניקודהגבוהביותרע
בהקשרזהיובהרכיהוועדהרשאיתלבחוןולנקדאתכל
הבקשותבמקובץ,אולבחוןולנקדאתהבקשותשהוגשו

לכלאחדממסלוליהתכנית,בנפרדע
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הסתייעותברשות
החדשנות

הוועדהרשאיתלהסתייעברשותהחדשנות,מכוחסמכויותיהלפיחוקהחדשנות,4ע )א(
לצורךבחינתבקשותלהשתתפותבתכניתבהיבטיםהנוגעיםלפעילותהמחקרוהפיתוח

שלמבקשתע

הוועדהרשאיתלמסורלרשותהחדשנותמידעהמצויבידיהבנוגעלמבקשת )ב(
והדרושלרשותהחדשנותלצורךמתןהסיועכאמורבסעיףקטן)א(;רשותהחדשנות

ועובדיהיהיורשאיםלעשותשימושבמידעכאמורלצורךמתןהסיועבלבדע

הזמנתרשויות
מייעצות

הוועדהרשאיתלהזמיןלדיוניהרשותמייעצת,ותהיהחייבתלעשותכןאםחבר5ע
הוועדהדרשזאתע

קיוםהוועדה,סמכויותיהותוקףהחלטותיהופעולותיהלאייפגעובשלהפסקתכהונתו6עתוקףפעולות
שלחברמחבריהוועדה,אומחמתליקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובלבדשמכהנים

בהרובחבריהע

הוועדהתפרסםבאתרהאינטרנטאתכלאלה:7עפרסומיהוועדה

נוהללענייןהליכיהטיפולבבקשותלהשתתפותבתכניתכאמורבסעיףצ)2(; )1(

הדוחהמסכםכאמורבסעיףצ)5(; )2(

טופסבקשהלדוגמהונוהללענייןדרכיהגשתבקשותלפיסעיף11)ג(ו–)ד(; )צ(

החלטותהוועדהלפיסעיפים12ו־14; )4(

הוועדהרשאיתלהסתייעברשותהחדשנות,מכוחסמכויותיהלפיחוקהחדשנות,4ע )א(
לצורךבחינתבקשותלהשתתפותבתכניתבהיבטיםהנוגעיםלפעילותהמחקרוהפיתוח

שלמבקשתע

הסתייעותברשות
החדשנות

הוועדהרשאיתלמסורלרשותהחדשנותמידעהמצויבידיהבנוגעלמבקשת )ב(
והדרושלרשותהחדשנותלצורךמתןהסיועכאמורבסעיףקטן)א(;רשותהחדשנות

ועובדיהיהיורשאיםלעשותשימושבמידעכאמורלצורךמתןהסיועבלבדע

הוועדהרשאיתלהזמיןלדיוניהרשותמייעצת,ותהיהחייבתלעשותכןאםחבר5ע
הוועדהדרשזאתע

הזמנתרשויות
מייעצות

קיוםהוועדה,סמכויותיהותוקףהחלטותיהופעולותיהלאייפגעובשלהפסקתכהונתו6ע
שלחברמחבריהוועדה,אומחמתליקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובלבדשמכהנים

בהרובחבריהע

תוקףפעולות

פרסומיהוועדההוועדהתפרסםבאתרהאינטרנטאתכלאלה:7ע

נוהללענייןהליכיהטיפולבבקשותלהשתתפותבתכניתכאמורבסעיףצ)2(; )1(

הדוחהמסכםכאמורבסעיףצ)5(; )2(

טופסבקשהלדוגמהונוהללענייןדרכיהגשתבקשותלפיסעיף11)ג(ו–)ד(; )צ(

החלטותהוועדהלפיסעיפים12ו־14; )4(

המשתתפות מבחירת שנתיים בחלוף כי מוצע
בתכנית,תכיןהוועדהדוחמסכםעלעבודתה,פעילות
המשתתפותבמהלךהתכניתוהישגיהתכניתעהכנתדוח
שהוועדה כך ומשוב, בקרה לשם נועדה כמוצע מסכם
התכנית האם לבחון יוכלו הפיננסיות הפיקוח ורשויות
להשתלב בה למשתתפות וסייעה מטרותיה את השיגה
בשוק,ותאפשרלהןלהסיקמסקנותיהלקראתהתכניות
הפיקוח לרשויות יסייע המסכם הדוח בנוסף, הבאותע
לשם רוחבי חקיקה בתיקון הצורך בבחינת הפיננסיות

התמודדותעםקשייםשהמשתתפותנתקלובהםע

הקשור נושא בכל תדון הוועדה כי מוצע כן, כמו
ותמסור זאת, ביקש הוועדה מחברי אחד אם זה, לחוק
אתהמלצתהלגורםהנוגעבדברעבאופןזה,חבריהוועדה
הצלחת פעולהלטובת יקיימולמידהמשותפתוישתפו
ועל הסמכויות מסגרת על שמירה תוך והכול התכנית,
הפיקוח רשויות של המקצועי הדעת שיקול עצמאות

הפיננסיותע

החברות את לבחור לוועדה לאפשר מנת על  סעיף 4
מהימן מידע בסיס על בתכנית שישתתפו 
הבקשות בחינת לצורך כי לקבוע מוצע ומקצועי,
להשתתפותבתכניתבהיבטיםהנוגעיםלפעילותהמחקר
והפיתוחשלהמבקשות,הוועדהתהיהרשאיתלהסתייע
וניסיון מקצועית מומחיות לה שיש החדשנות, ברשות
בהיבטיםאלהעלצורךכך,מוצעלקבועכיהוועדהוחבריה
יהיורשאיםלמסורלרשותהחדשנותמידעהמצויבידיהם
לרשות דרוש ושיהיה חדשנית פיננסית לחברה בקשר
החדשנותלצורךבחינתהבקשותכאמורעכדילשמורעל
בתכנית, להשתתף המבקשות החברות של האינטרסים

מוצעכירשותהחדשנותועובדיהיהיורשאיםלעשות
שימושבמידעכאמורלצורךהסיועלוועדהבלבדע

לה שיסייע מידע לקבל לוועדה לאפשר כדי  סעיף 5
בביצועתפקידיהולהבטיחשהחלטותהוועדה 
יתקבלועליסודמידעמבוסס,מוצעלקבועכיהוועדה
תהיהרשאיתלהתייעץבמסגרתדיוניהעםרשויותנוספות
שאינןחלקמהוועדה,ואףתהיהחייבתלעשותכןאםחבר
ועדהדרשזאתעבסעיף1מוצעלהגדיר"רשותמייעצת"
שלהם, הסמך ויחידות היחידות הממשלה, משרדי כך:
ובכללזהרשותהתחרותורשותהמסים,המועצההלאומית
לכלכלההפועלתלפיהחלטתהממשלה,תאגידשהוקםלפי
חוק,ובכללזהרשותהחדשנות,וכןגוףאחרשהוארשות

ציבוריתכהגדרתהבחוקחופשהמידע,התשנ"ח-8עע1ע

מוצעלקבועכיקיוםהוועדה,סמכויותיהותוקף  סעיף 6 
החלטותיהופעולותיהלאייפגעובשלהפסקת 
כהונתושלחברמחבריהוועדה,אומחמתליקויבמינויו
אובהמשךכהונתו,ובלבדשמכהניםבהרובחבריהעסעיף
זהנועדלשמורעלרצףתפקודהותוקףהחלטותיהשל

הוועדה,במקרהשבונתפנהמקומושלמימחבריהע

כדילהבטיחשקיפותבהתייחסלעבודתהשל  סעיף 7
הוועדה,מוצעלקבועכיהוועדהתפרסםבאתר 
האינטרנטשלמשרדהאוצראתכלאלה:נהליםשקבעה
לענייןהליכיהטיפולבבקשותלהשתתפותבתכניתודרכי
הגשתבקשות;הדוחהמסכםשהכינה;טופסבקשהלדוגמה
להשתתפותבתכנית;החלטותהוועדהבענייןהגבלתמספר
לתכנית;ומידע המשתתפותבתכניתוהחברותשנבחרו

שפרסמהרשותהפיקוחהמוסמכתלפיסעיף22ע
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מידעשפרסמהרשותפיקוחמוסמכתלפיסעיף22,ובלבדשעדכוןלגביהפרסום )5(
נמסרלוועדהלפיהסעיףהאמורע

סדריעבודת
הוועדה

המנייןהחוקיבישיבותהוועדההוארובחבריהע8ע )א(

החלטותהוועדהיתקבלוברובדעותהחבריםהמשתתפיםוהמצביעיםבישיבהע )ב(

הוועדהתבחראתיושבהראשמביןחבריה;הבחירהטעונהרובשלשלושה )ג(
חבריםלפחותע

הוועדהתקבעאתדרכיעבודתהוסדרידיוניהאםלאנקבעולפיחוקזהע )ד(

פרק ג': תכניות לעידוד פיתוח טכנולוגיה בתחום הפיננסי בישראל

סימן א': מסלולי התכנית

תכניתתכלולאתשניהמסלוליםהאלה:עעמסלוליהתכנית

למשתתפת לתת רשאית המוסמכת הפיקוח רשות שבמסגרתו רישוי, מסלול )1(
שפעילותהטעונההיתר,רישיוןמותאםלפיסעיף16;

למשתתפת לתת רשאית המוסמכת הפיקוח רשות שבמסגרתו ליווי, מסלול )2(
שפעילותהאינהטעונההיתר,כתבליווילפיסעיף17ע

לענייןסדריעבודתהוועדה,מוצעלקבועכי  סעיף 8
המנייןהחוקיבישיבותהוועדהיהיהרובחבריהע 
הסעיףנועדלהבטיחאתתקינותעבודתהוועדה,בהיבט
החבריםהמכהניםבהעעודמוצעלקבועכיהמנייןהחוקי
המזערישבויכולההמועצהלפעולולקבלהחלטותהוא
אף על בישיבה; והמצביעים המשתתפים חבריה רוב
האמור,מוצעלקבועכילצורךבחירתיושבראשהוועדה

יידרשרובגדוליותר:שלושהחבריםלפחותע

וסדרי עבודתה דרכי את תקבע הוועדה כי מוצע
דיוניהככלשלאנקבעולפיחוקזהעבנוהלכאמורתקבע
הוועדה,ביןהשאר,הוראותלענייןמינוימרכזלוועדה,
שתפקידיויהיו,ביןהשאר,לרכזאתההיבטיםהטכניים
שקשוריםבפעילותהוועדה,לרכזאתהבקשותוהחומרים

שיתקבלוולתאםאתדיוניהוועדהע

לאורהעובדהכיחבריהוועדההינםעובדיהמדינה
אועובדירשויותפיקוחפיננסיות,חלותעליהםמתוקף
תפקידםחובותלשמירהעלטוהרהמידות,הימנעותמניגוד
ענייניםושמירהעלעצמאותמקצועית,ועלכןלאנדרש

לקבועבחוקהמוצעהוראותמיוחדותלענייןזהע

משני באחד תפעל התכנית כי לקבוע מוצע  סעיף 9
המסלוליםהאלה: 

מסלולרישוי,שבמסגרתורשותהפיקוחהמוסמכת
רשאיתליתןלמשתתפתשפעילותהטעונההיתר,רישיון

לחברות מיועד הרישוי מסלול ;16 סעיף לפי מותאם
שפעילותןטעונהרישוי,אךישלהןקושימשמעותילעמוד
במלואדרישותהרישוי,אושעמידהבכלדרישותהרישוי
בשלבהראשונילפעילותןתטילעליהןנטלשאינומידתי
ביחסלפעילותשהןמבקשותלבצעוהיקפהעבמסלולזה
רשותהפיקוחהמוסמכתתוכללקבועברישיוןהמותאם
הקלותוהתאמות,בנושאיםמסוימיםולתקופתזמןמוגבלתע

המוסמכת הפיקוח רשות שבמסגרתו ליווי, מסלול
היתר, טעונה למשתתפתשפעילותהאינה רשאיתליתן
17עכתבהליוויהואמסמךהמרכז כתבליווילפיסעיף
אתההוראותהפרטניותשנתנהרשותהפיקוחהמוסמכת
למשתתפתבמסלולהליוויעמטרתמסלולהליוויהיאלסייע
באופןפרטנילחברותפינטקשפעילותןאינהכפופהלחובות
רישויבתחוםהפיננסי,המתמודדותעםקושילהתנהלמול
המערכתהפיננסיתבישראל;הקושיהאמורמתעצםבשל
היעדרפיקוחעלחברותאלהבתחוםשלמניעתהלבנת
הון,באופןשמגדילאתהסיכוןהכרוךבפעילותןעבנוסף,
שטרם חדשנית בפעילות מדובר שבהם מקרים קיימים
נקבעולגביהכלליאסדרה,וחברותאלונתקלותבחסמים
משמעותייםלקידוםפעילותןעמטרתמסלולהליוויהיא

לתתמענהלקשייםאלהע
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סימן ב': קבלה לתכנית וסמכויות הוועדה

תנאיקבלה
לתכנית

לאתתקבללתכניתמבקשתשהיא,נושאמשרהבהאובעלהשליטהבה-10ע )א(

אין נסיבותיה או חומרתה מהותה, שמפאת פלילית בעבירה הורשעו )1(
המבקשתראויהלקבלרישיוןמותאםאוכתבליווי,לפיהעניין;

הוגשנגדמימהםכתבאישוםבעבירהכאמורבפסקה)1(; )2(

מתנהלתנגדמימהםחקירהפליליתבעבירהכאמורבפסקה)1(ע )צ(

בדיקתעמידתהשלהמבקשתבתנאיכאמורבסעיףקטן)א(תיעשהעלידירשות )ב(
הפיקוחהמוסמכתבלבדע

השר,בהסכמתהנגיד,ולאחרהתייעצותעםהממונהעלשוקההוןורשותניירות )ג(
ערך,רשאילקבועתנאיםנוספיםלקבלהלתכנית,ובכללזהתנאיםלענייןמהימנות
בסעיף מנויים שאינם בעניינים בה, השליטה בעל או בה משרה נושא המבקשת,
קטן)א(,ורשאיהואלקבועתנאיםשוניםלכלאחדממסלוליהתכניתאותנאיםשיחולו

עלאחדממסלוליהתכניתבלבדע

הגשתבקשות
להשתתפות

בתכנית

מבקשתתכלולבבקשתהלהשתתפותבתכנית)בסעיףזה-הבקשה(אתכל11ע )א(
הפרטיםהדרושיםלשםהוכחתעמידתהבתנאיםלפיסעיף10)ג(והתאמתהלתכנית
לפיאמותהמידהשבסעיףצ1;מבקשתתצייןבבקשהאתמסלולהתכניתשבוהיא

מבקשתלהשתתףע

סימן ב': קבלה לתכנית וסמכויות הוועדה

לאתתקבללתכניתמבקשתשהיא,נושאמשרהבהאובעלהשליטהבה-10ע תנאיקבלה)א(
לתכנית

אין נסיבותיה או חומרתה מהותה, שמפאת פלילית בעבירה הורשעו )1(
המבקשתראויהלקבלרישיוןמותאםאוכתבליווי,לפיהעניין;

הוגשנגדמימהםכתבאישוםבעבירהכאמורבפסקה)1(; )2(

מתנהלתנגדמימהםחקירהפליליתבעבירהכאמורבפסקה)1(ע )צ(

בדיקתעמידתהשלהמבקשתבתנאיכאמורבסעיףקטן)א(תיעשהעלידירשות )ב(
הפיקוחהמוסמכתבלבדע

השר,בהסכמתהנגיד,ולאחרהתייעצותעםהממונהעלשוקההוןורשותניירות )ג(
ערך,רשאילקבועתנאיםנוספיםלקבלהלתכנית,ובכללזהתנאיםלענייןמהימנות
בסעיף מנויים שאינם בעניינים בה, השליטה בעל או בה משרה נושא המבקשת,
קטן)א(,ורשאיהואלקבועתנאיםשוניםלכלאחדממסלוליהתכניתאותנאיםשיחולו

עלאחדממסלוליהתכניתבלבדע

מבקשתתכלולבבקשתהלהשתתפותבתכנית)בסעיףזה-הבקשה(אתכל11ע )א(
הפרטיםהדרושיםלשםהוכחתעמידתהבתנאיםלפיסעיף10)ג(והתאמתהלתכנית
לפיאמותהמידהשבסעיףצ1;מבקשתתצייןבבקשהאתמסלולהתכניתשבוהיא

מבקשתלהשתתףע

הגשתבקשות
להשתתפות

בתכנית

מוצעלקבוע,בסעיףקטן)א(,תנאיסףלקבלה  סעיף 10
לתכניתשלפיוהמבקשת,נושאמשרהבהאו 
בעלהשליטהבהלאהורשעובעבירהפליליתשמפאת
מהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהמבקשתראויהלקבל
רישיוןמותאםאוכתבליווי,לפיהעניין,שלאהוגשנגד
מימהםכתבאישוםבעבירהכאמור,ושלאמתנהלתנגד

מימהםחקירהפליליתבעבירהכאמורע

שונים ושירותים מוצרים מציעות פינטק חברות
בתחוםהפיננסי,כגוןניהולתיקים,ייעוץהשקעות,ביצוע
כספי בסיכון טיבם מעצם הכרוכים וביטוח, תשלומים
לקוחותעפעילותזודורשתנאמנותמיוחדתמצדהחברה,
ועלכןרשותהפיקוחהפיננסיתנדרשתלוודאשהחברה,
שהיו גורמים אינם בה השליטה ובעלי המשרה נושאי
מעורביםבעברבעבירותשמסכנותאתכספיהלקוחותע
כמוכן,קייםאינטרסציבוריחיוניכילאיפעלובמערכת
הפיננסיתגורמיםעברייניםעלפיכך,התנאיהמוצעיחול
הןלענייןקבלהלתכניתבמסלולהרישויוהןלענייןקבלה

לתכניתבמסלולהליוויע

כדילצמצםאתמידתהחשיפהלמידעהפליליעל
אודותהמבקשת,נושאיהמשרהובעליהשליטהבה,מוצע
)ב(כיבדיקתעמידתהשלהמבקשת לקבועבסעיףקטן
בתנאיזה,ובכללזהבדיקתהמרשםהפלילי,תיעשהעל
ידירשותהפיקוחהמוסמכתבעניינה,שממילאמוסמכת
לשקולמידעפליליבעתמתןהיתר,ולאעלידיהוועדה,
המורכבתמנציגיםשלגופיםשוניםעכמוכן,בשלבהקבלה
לקבל רשאית תהיה המוסמכת הפיקוח רשות לתכנית,
לידיהמידעפלילירקעדתוםתקופתההתיישנותלפי

חוקהמידעהפליליותקנתהשבים,התשע"ט-ע201)להלן
-חוקהמידעהפלילי(,ועדכניסתולתוקף-חוקהמרשם
חוק - )להלן התשמ"א-81ע1 השבים, ותקנת הפלילי

המרשםהפלילי(ע

יובהרכילענייןמבקשתשהתקבלהלתכניתבמסלול
בחינת בשלב תערוך, המוסמכת הפיקוח רשות הרישוי,
ומקיפה נוספת בדיקה מותאם, רישיון לקבלת הבקשה
זותיערךלפי יותרשלמידעמהמרשםהפלילי;בדיקה
ניתן שמכוחו בחוק רשות לאותה המוקנות הסמכויות
ועד הפלילי, המידע חוק להוראות ובהתאם הרישיון,

כניסתולתוקף-חוקהמרשםהפליליע

)ג(,להסמיךאתשרהאוצר עודמוצע,בסעיףקטן
)להלן-השר(בהסכמתנגידבנקישראלולאחרהתייעצות
לקבוע ערך, ניירות ורשות ההון שוק על הממונה עם
בתקנותתנאיסףנוספיםלקבלהלתכניתעבמסגרתזו,רשאי
השרלקבועתנאיםלענייןמהימנותהמבקשת,נושאמשרה
בהאובעלהשליטהבה,בענייניםשאינםמנוייםבסעיף
קטן)א(,כגוןהליכיאכיפהמינהלייםעבתקנותכאמוריכול
שייקבעותנאיםשוניםלכלאחדממסלוליהתכנית,ויכול
שייקבעותנאיםשיחולורקעלמסלולהרישויאורקעל

מסלולהליוויע

מוצעלקבועכיהבקשהלהשתתפותבתכנית  סעיף 11
תכלולאתכלהפרטיםהדרושיםלשםהוכחת 
10)ג(, סעיף לפי התקנות בתנאי המבקשת של עמידתה
אםנקבעו,והתאמתהלתכניתלפיאמותהמידהשבסעיף
צ1עהמבקשתתידרשלצייןבבקשתהאתמסלולהתכנית
שבוהיאמבקשתלהשתתף,אולםיובהרכיהוועדהתוכל
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לבקשהיצורפוכלאלה: )ב(

המסמכיםהדרושיםלשםהוכחתהאמורבסעיףקטן)א(,ובכללזהמסמכים )1(
בנושאיםכספיים,טכנייםואחרים,הכולכפישתורההוועדה;

הסכמתהמבקשת,נושאמשרהבהובעלהשליטהבהלמסירתמידעפלילי )2(
הנוגעלהם;

של היתר-הצהרתמורשהחתימה שפעילותהטעונה מבקשת לעניין )צ(
המבקשתכיהמבקשתצפויהלעמודבתנאיםלקבלתההיתר,למעטבנושאים

שלגביהםהיאמבקשתלקבלהקלותאוהתאמותלפיחוקזהע

הוועדהתפרסםברשומותטופסבקשהלדוגמהע )ג(

הוועדהרשאיתלקבועבנוהלאתדרכיהגשתהבקשות;נוהללפיסעיףקטןזה )ד(
אינוטעוןפרסוםברשומותע

הגדלתמספר
המשתתפות

הוועדהתורהבדברהמספרהמרבישלהמשתתפותבכלתכניתע12ע

לקבועכיהמבקשתתשתתףבמסלולאחר,אםנוכחהכי
המבקשתשגתה;כך,למשל,במקרהשבופעילותהמבקשת
בתכנית להשתתף בקשה הגישה היא אך היתר טעונה

במסלולהליוויע

עלהמבקשתלצרףלבקשתהאתהמסמכיםהדרושים
ייקבעו, אם התקנות, בתנאי עמידתה הוכחת לשם
מסמכים זה ובכלל לעיל, כאמור לתכנית והתאמתה
כספיים,כגוןדוחותכספיים,ומסמכיםטכנייםהנוגעים
לטכנולוגיהולשירותאוהמוצרמושאהבקשהלהשתתפות
בתכניתעיובהרכיהרשימההאמורהאינהממצהוהוועדה
תהיהרשאיתלהורותלמבקשתלהגישמסמכיםנוספים,

לפישיקולדעתהע

לצורךבדיקתעמידתהשלהמבקשתבתנאיהאמור
את לבקשתה לצרף המבקשת על המוצע, 10)א( בסעיף
הסכמתהוכןהסכמותשלנושאימשרהובעליהשליטה

בה,למסירתהמידעהפליליהנוגעאליהםע

לענייןמבקשתשפעילותהטעונההיתר-המבקשת
מורשה בידי חתומה הצהרה לבקשתה לצרף תידרש
חתימהשלה,לפיההיאצפויהלעמודבתנאיםהקבועים
בדיןלקבלתההיתר,למעטבנושאיםשלגביהםהיאמבקשת
לקבלהקלותאוהתאמותלפיהחוקהמוצעעמטרתדרישה
זוהיאלהבטיח,ברמתסבירותגבוהה,כימבקשתשתתקבל
לתכניתבמסלולהרישוי,תהיהזכאיתלקבלרישיוןמותאםע

זאת,הןעלמנתלייעלאתהליךהבחירהשלהמשתתפות
מיותרים בקשה מהליכי להימנע מנת על והן בתכנית
למבקשתשאינהעומדתבדרישותהקבועותבדיןלצורך

קבלתההיתרע

כדילהקלעלהליכיהגשתהבקשותלוועדה,מוצע
לקבועכיהוועדהתפרסםברשומותדוגמהשלטופסבקשה
להשתתפותבתכניתעיובהרכיהטופסאינומחייבויוכלו
להתקבלגםבקשותשנוסחןאחר,ובלבדשהןכוללתאתכל

המידעוהמסמכיםהדרושיםלפיסעיף11המוצעע

מוצעלהסמיךאתהוועדהלקבוענוהללענייןדרכי
הגשתהבקשותלהשתתפותבתכנית;בנוהלכאמוריכול
שייקבעוהוראותלענייןהגשתבקשהבאמצעיםמקוונים;
הנוהליפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהאוצרואינו

טעוןפרסוםברשומותע

הפיננסיות הפיקוח לרשויות לאפשר במטרה  סעיף 12
לליווי הנדרשים המשאבים את להקדיש 
החברותהמשתתפותבתכניתולבצעאתתפקידיהןלפי
החוקבאופןמיטבי,מוצעלהסמיךאתהוועדהלהורות
בדברהמספרהמרבישלמשתתפותבכלתכניתעבמסגרת
סמכותהכאמור,הוועדהתהיהרשאיתלקבועמספרמרבי
התכנית, ממסלולי אחד לכל בהתייחס משתתפות של

בנפרדע
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אמותמידה
לבחינתבקשות

להשתתפות
בתכנית

לצורךבחינתהבקשותלהשתתפותבתכניתוהערכהשלמידתההתאמהשלהמבקשותצ1ע
לתכנית,תשקולהוועדהאתאמותהמידההמפורטותלהלן:

השירותאוהמוצרבתחוםהפיננסישמציעההמבקשת החדשנותשל מידת )1(
)בסעיףזה-השירותאוהמוצר(;

מידתהתועלתהצפויהלמשקאולצרכניםבישראלמהשירותאוהמוצר;לעניין )2(
זההוועדהתביאבחשבון,ביןהשאר,אתהשיקוליםהאלה:שיפורשירות,הוזלתמחיר,
קידוםהתחרות,צמיחהבמשקומתןפתרוןלבעיהקיימתאומענהלצורךקיים;עלאף
האמור,במקריםחריגיםשבהםלאניתןלהציעאתהשירותאוהמוצרבישראל,תבחן

הוועדהאתהתרומהשלפעילותהמבקשתלישראלבדרכיםאחרות;

מידתהצורךבהתאמהשלהאסדרההקיימתלשםקיוםפעילותהמבקשת; )צ(

מידתהבשלותשלהמבקשת,מבחינהטכנולוגית,תפעוליתאומשפטית,לפעול )4(
במסגרתהתכניתולשווקאתהמוצראוהשירות;

מידתהסיכוןהכרוךבפעילותהמבקשתוהאמצעיםהמתאימיםלהתמודדותעם )5(
הסיכוניםהאפשריים,לרבותהאפשרותשלמתןפיצויללקוחותשייפגעו;

ההון, בשוק התחרות על בתכנית המבקשת השתתפות של ההשפעה מידת )6(
במערכתהפיננסיתובתחוםשלהשירותאוהמוצר;

מידתההיתכנותשלפעילותהמבקשתוסיכוייהלהמשיךלקייםאתפעילותהעם )7(
סיוםההשתתפותבתכניתע

לצורךבחינתהבקשותלהשתתפותבתכניתוהערכהשלמידתההתאמהשלהמבקשותצ1ע
לתכנית,תשקולהוועדהאתאמותהמידההמפורטותלהלן:

אמותמידה
לבחינתבקשות

להשתתפות
בתכנית השירותאוהמוצרבתחוםהפיננסישמציעההמבקשת החדשנותשל מידת )1(

)בסעיףזה-השירותאוהמוצר(;

מידתהתועלתהצפויהלמשקאולצרכניםבישראלמהשירותאוהמוצר;לעניין )2(
זההוועדהתביאבחשבון,ביןהשאר,אתהשיקוליםהאלה:שיפורשירות,הוזלתמחיר,
קידוםהתחרות,צמיחהבמשקומתןפתרוןלבעיהקיימתאומענהלצורךקיים;עלאף
האמור,במקריםחריגיםשבהםלאניתןלהציעאתהשירותאוהמוצרבישראל,תבחן

הוועדהאתהתרומהשלפעילותהמבקשתלישראלבדרכיםאחרות;

מידתהצורךבהתאמהשלהאסדרההקיימתלשםקיוםפעילותהמבקשת; )צ(

מידתהבשלותשלהמבקשת,מבחינהטכנולוגית,תפעוליתאומשפטית,לפעול )4(
במסגרתהתכניתולשווקאתהמוצראוהשירות;

מידתהסיכוןהכרוךבפעילותהמבקשתוהאמצעיםהמתאימיםלהתמודדותעם )5(
הסיכוניםהאפשריים,לרבותהאפשרותשלמתןפיצויללקוחותשייפגעו;

ההון, בשוק התחרות על בתכנית המבקשת השתתפות של ההשפעה מידת )6(
במערכתהפיננסיתובתחוםשלהשירותאוהמוצר;

מידתההיתכנותשלפעילותהמבקשתוסיכוייהלהמשיךלקייםאתפעילותהעם )7(
סיוםההשתתפותבתכניתע

בתכנית להשתתפות הבקשות בחינת לצורך  סעיף 13
המבקשות של ההתאמה מידת של והערכה 
לתכנית,מוצעלקבועכיהוועדהתשקולאתאמותהמידה
המפורטותלהלן,ויובהרכיהוועדהתהיהרשאיתלבחון
ממסלולי אחד בכל שהוגשו לבקשות בהתייחס זאת

התכנית,בנפרד:

)1(מידתהחדשנותשלהשירותאוהמוצרבתחום
הפיננסישמציעההמבקשת)להלן-השירותאוהמוצר(ע

לצרכנים או למשק הצפויה התועלת מידת )2(
בישראלמהשירותאוהמוצרעבהקשרזה,תבחןהוועדה
האםהמוצראוהשירותמיועדלצרכניםבישראלותבדוק,
ביןהשאר,האםהמוצראוהשירותיביאולשיפורהשירות
לצמיחה התחרות, לקידום מחירם, להוזלת המוצר, או
במשקאולמתןפתרוןלבעיהקיימתאומענהלצורךקייםע
עלאףהאמור,במקריםחריגיםשבהםלאניתןלהציעאת
השירותאוהמוצרבישראל,תבחןהוועדהאתהתרומהשל
פעילותהמבקשתלישראלבדרכיםאחרות,למשלייצוא

שלהשירותאוהמוצרע

)צ(מידתהצורךבהתאמהשלהאסדרההקיימתלשם
קיוםפעילותהמבקשתעבהקשרזהתשקולהוועדה,בין
השאר,אתהעלויותהכרוכותבהתאמתהשירותאוהמוצר
לאסדרההקיימת,קיומןשלחלופותאחרותשיאפשרואת
שאינו היתר לקבלת הדרישה והאם המבקשת, פעילות
רישיוןמותאם,מטילהנטלשאינומידתיביחסלתועלת

הצפויהמפעילותהחברה;כמוכן,ייבדקהצורךשל

המוצראוהשירות המבקשתלבחוןאתההיתכנותשל
לתקופהמוגבלת,בתנאירישוימקליםע

)4(מידתהבשלותשלהמבקשת,מבחינהטכנולוגית,
תפעוליתאומשפטית,לפעולבמסגרתהתכניתולשווק
אתהמוצראוהשירותעבהקשרזה,תשקולהוועדה,בין
השאר,האםישלמבקשתתכניתעסקיתסדורההכוללת
של לשלב לפחות לפעילותה, ומוגדרות ברורות מטרות

הרצה,ואמותמידהלהצלחהבתקופתפעילותהבתכניתע

)5(מידתהסיכוןהכרוךבפעילותהמבקשתוהאמצעים
המתאימיםלהתמודדותעםהסיכוניםהאפשריים,לרבות
האפשרותשלמתןפיצויללקוחותשייפגעועבהקשרזה
אימצה בקרה אמצעי אילו השאר, בין הוועדה, תשקול
של ביכולתה האם לקוחותיה, על להגן כדי המבקשת
ללקוחות פיצוי מתאימים, במקרים לספק, המבקשת
שייפגעו,ואתהיערכותהשלהמבקשתלעמודבדרישות

הנוגעותלאיסורהלבנתהוןומימוןטרורע

)6(מידתההשפעהשלהשתתפותהמבקשתבתכנית
ובתחום הפיננסית במערכת ההון, בשוק התחרות על
שלהשירותאוהמוצרעבהקשרזה,תשקולהוועדה,בין
השאר,האםהשתתפותהשלהמבקשתבתכנית,ובכללזה
קבלתרישיוןמותאםאוכתבליווי,עלולהלפגועבתחרות
ההוגנתבשוקהנוגעלפעילותהחברה,או,לחילופין,צפויה

לקדםאתהתחרותבשוקזהע
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החדשניות14עהחלטהבבקשות הפיננסיות החברות את שבחנה המבקשות מבין תבחר הוועדה )א(
שישתתפובתכנית;הליךהבחירהיהיהשוויוניע

הוועדהלאתבחרלתכניתמבקשתשפעילותהטעונההיתר,אלאאםכןרשות )ב(
הפיקוחהמוסמכתלענייןאותוהיתרנתנהאתהסכמתהלבחירההאמורה;לענייןסעיף
קטןזה,רשותהפיקוחהמוסמכתתשקול,ביןהשאר,אתהתאמתהמבקשתלקבלת

רישיוןמותאםמהסוגהמבוקשואתסיכוייהלקבלרישיוןכאמורע

הוועדהתצייןבהחלטהשתמסורלמבקשתאתכלאלה:מסלולהתכניתשבו )ג(
תשתתף,רשותהפיקוחהמוסמכתבעניינה,אחתאויותר,ופרטיאישקשרמקרבעובדי

הרשותהאמורהשילווהאתהמשתתפתבמהלךהתכניתע

הוועדהרשאיתלאשרלתאגידשאינוהמבקשתשנבחרהלפיסעיףזה,להשתתף )ד(
בתכניתבמקוםהמבקשת,אםרשותפיקוחמוסמכתדרשה,כתנאילמתןהרישיון
המותאם,כיפעילותהמבקשתתתקייםבאמצעותתאגידאחרשיוקםבמיוחדלצורך

הפעילותהאמורהע

החליטהרשותפיקוחמוסמכתשלאלהעניקלמשתתפתרישיוןמותאםאוכתב )ה(
ליווי,לפיהעניין,רשאיתהוועדהלבחורלתכנית,במקוםאותהמשתתפת,אתהמבקשת

שקיבלהאתהניקודהגבוהביותרמביןהמבקשותשלאהתקבלולאותהתכניתע

וסיכוייה המבקשת פעילות של ההיתכנות מידת )7(
ההשתתפות סיום עם פעילותה את לקיים להמשיך
האם השאר, בין הוועדה, תשקול זה, בהקשר בתכניתע
הצורךשלהמבקשתבהתאמתהאסדרהמוגבללתקופה
קייםסיכויממשישהחברהתפעל,בתום מסוימת,ואם
תקופתההשתתפותבתכנית,תחתכלליהאסדרההרגיליםע

מוצעלהסמיךאתהוועדהלבחוראתהחברות  סעיף 14
שבחנהע המבקשות מבין בתכנית, שישתתפו 
הליךהבחירהיהיהשוויוני,ובמסגרתוהוועדהתבחראת
החברותשעמדובתנאיהסףושקיבלואתהניקודהגבוה
ביותרבאמותהמידהשבסעיףצ1,ואםקבעהניקודמזערי

-הניקודהגבוהביותרמעללניקודהמזעריע

מוצעלקבועכיהוועדהלאתבחרלתכניתמבקשת
הפיקוח רשות כן אם אלא היתר, טעונה שפעילותה
המוסמכתלענייןאותוהיתרנתנהאתהסכמתהלבחירה
שיקול עצמאות את להבטיח מנת על זאת, האמורהע
וכדי הפיננסיתהנוגעתבדבר שלרשותהפיקוח הדעת
שלאלגרועמסמכותהלקבלהחלטותבתחומיאחריותהע
רשותהפיקוחהמוסמכתתשקוללענייןזה,ביןהשאר,את
התאמתהמבקשתלקבלתרישיוןמותאםמהסוגהמבוקש

עלידהואתסיכוייהלקבלרישיוןכאמורע

שהתקבלה למבקשת הוועדה שתמסור בהחלטה
מסלול אלה: כל את תציין הוועדה כי מוצע לתכנית,
התכניתשבותשתתףהמבקשת,רשותהפיקוחהמוסמכת
הרשות מקרב קשר איש ופרטי יותר, או אחת בעניינה,
במהלךהתכניתעאיש האמורהשילווהאתהמשתתפת
הקשרכאמור,יהיהאחראימטעםרשותהפיקוחהמוסמכת
21עיובהר,כיעצם עלהקשרעםהחברהכאמורבסעיף

הקבלהלתכנית,אינהמחייבתאתרשותהפיקוחהפיננסית
תידרש החברה לחברהע מותאם רישיון ליתן המוסמכת
מתן בדבר וההחלטה מותאם, לרישיון בקשה להגיש
רשות ידי על ייעשו תנאיו, וקביעת המותאם הרישיון

הפיקוחהמוסמכתלפיסמכויותיהע

תדרוש מוסמכת פיקוח רשות שבו מצב יתכן
ממשתתפת,כתנאילמתןהרישיוןהמותאם,לקייםהפרדה
ביןהפעילותמושאהבקשהלרישיוןלביןפעילויותאחרות
שלהמשתתפתעלאורזאת,מוצעלקבועבסעיףקטן)ד(,כי
הוועדהרשאיתלאשרלתאגיד,שאינוהמבקשתשנבחרה
להשתתףבתכנית,להשתתףבתכניתבמקוםהמבקשת,
אםרשותפיקוחמוסמכתדרשהכיפעילותהמשתתפת

בתכניתתבוצעבהפרדהתאגידיתכאמורע

אםרשותהפיקוחהמוסמכתתחליטשלאלהעניק
במצב למשל למשתתפת, ליווי כתב או מותאם רישיון
הרישיון לקבלת בתנאים עומדת אינה המשתתפת שבו
המותאםאואםמסתברכיבנסיבותהענייןלמשתתפת
רשאית תהיה הוועדה כי מוצע ליווי, בכתב צורך אין
המבקשת את משתתפת, אותה במקום לתכנית, לבחור
שקיבלהאתהניקודהגבוהביותרמביןהמבקשותשלא
התקבלולאותהתכניתעיובהר,כיהוועדהתהיהרשאית
שלאלעשותשימושבסמכותהאמורה,לפישיקולדעתהע
כךלמשל,הוועדהרשאיתשלאלקבללתכניתמבקשת
אחרת,בנסיבותשבהןעברזמןרבמאזנבחרוהמשתתפות
בתכניתוצפויהלהתפרסםתכניתחדשהבקרוב,אואםאין
מבקשתאחרתשקיבלהאתהניקודהמזעריהנדרשלצורך

השתתפותבתכניתע
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קביעתרשות
פיקוחמוסמכת

במסלולליווי

הוועדהתורהבדבררשותפיקוחפיננסיתשתשמשרשותהפיקוחהמוסמכתלעניין15ע
מבקשתשנבחרהלתכניתבמסלולליווי;הוראתהוועדהכאמורתינתןבשיםלבלזיקה

שביןפעילותהמשתתפתלביןתחומיהאחריותשלאותהרשותע

סימן ג': רישיון מותאם וכתב ליווי

רשותפיקוחמוסמכתרשאיתלתתלמשתתפתבמסלולהרישוירישיוןמותאם,16ערישיוןמותאם )א(
ולכלולבוהקלותאוהתאמותהנוגעותלהוראהשנקבעהאושניתנהלפיחיקוק,מכוח
הסמכויותשלאותהרשותלפיסימןד'אולפידיןאחר,וכןלהתנותאתההתאמותאו

ההקלותבתנאים,כפישתקבעברישיוןע

תנאיםלמתןהקלותוהתאמותיכולשיהיו,ביןהשאר,בנושאיםהאלה: )ב(

דרכיפעולה; )1(

הוןעצמיוביטוח; )2(

תחומיעיסוקמותריםוהיקפם; )צ(

זהפרטיםשיופיעו ובכלל ולציבור, המוסמכת הפיקוח דיווחיםלרשות )4(
בדיווחים,עריכתהדיווחיםוהדרכיםוהמועדיםלמסירתם;

ממשלתאגידי; )5(

מניעתניגודעניינים; )6(

הוראותאחרותהדרושותלהגנהעלציבורהמשקיעיםאוהלקוחות,לפי )7(
העניין,כגוןמגבלותבדברפעילותהמשתתפתוהיקפה,אוסוגהלקוחותאו

המשקיעים,אומספרםע

הרישיוןהמותאםיחליףאתההיתרהדרושלפעילותהמבקשת,ויכלולגםאת )ג(
תנאיושלהיתרכאמורע

הוועדהתורהבדבררשותפיקוחפיננסיתשתשמשרשותהפיקוחהמוסמכתלעניין15ע
מבקשתשנבחרהלתכניתבמסלולליווי;הוראתהוועדהכאמורתינתןבשיםלבלזיקה

שביןפעילותהמשתתפתלביןתחומיהאחריותשלאותהרשותע

קביעתרשות
פיקוחמוסמכת

במסלולליווי

סימן ג': רישיון מותאם וכתב ליווי

רשותפיקוחמוסמכתרשאיתלתתלמשתתפתבמסלולהרישוירישיוןמותאם,16ע )א(
ולכלולבוהקלותאוהתאמותהנוגעותלהוראהשנקבעהאושניתנהלפיחיקוק,מכוח
הסמכויותשלאותהרשותלפיסימןד'אולפידיןאחר,וכןלהתנותאתההתאמותאו

ההקלותבתנאים,כפישתקבעברישיוןע

רישיוןמותאם

תנאיםלמתןהקלותוהתאמותיכולשיהיו,ביןהשאר,בנושאיםהאלה: )ב(

דרכיפעולה; )1(

הוןעצמיוביטוח; )2(

תחומיעיסוקמותריםוהיקפם; )צ(

זהפרטיםשיופיעו ובכלל ולציבור, המוסמכת הפיקוח דיווחיםלרשות )4(
בדיווחים,עריכתהדיווחיםוהדרכיםוהמועדיםלמסירתם;

ממשלתאגידי; )5(

מניעתניגודעניינים; )6(

הוראותאחרותהדרושותלהגנהעלציבורהמשקיעיםאוהלקוחות,לפי )7(
העניין,כגוןמגבלותבדברפעילותהמשתתפתוהיקפה,אוסוגהלקוחותאו

המשקיעים,אומספרםע

הרישיוןהמותאםיחליףאתההיתרהדרושלפעילותהמבקשת,ויכלולגםאת )ג(
תנאיושלהיתרכאמורע

מוצעלקבועכיבמסלולהליווי,רשותהפיקוח  סעיף 15
הוועדה הוועדהע ידי על תיקבע הפיננסית 
תורהבדבררשותפיקוחפיננסיתכאמור,בשיםלבלזיקה
שביןפעילותהמשתתפתלביןתחומיהאחריותשלאותה
רשותעזאת,מתוךהנחהכילרשותהפיקוחהאמורהיהיו
סיוע התכנית, ליישום הדרושים והמומחיות הידע את

למשתתפתושמירהעלהאינטרסהציבוריע

תהיה מוסמכת פיקוח רשות כי לקבוע מוצע  סעיף 16 
רשאיתליתןלמשתתפתבמסלולהרישוירישיון 
מותאם,ולכלולבוהקלותאוהתאמותהנוגעותלדרישות
שנקבעובחוק,בתקנותאובהוראתמינהל,וכןלהתנות
אתההקלותאוההתאמותכאמורבתנאיםכפישתקבע

ברישיוןע

רשותהפיקוחהמוסמכתתהיהרשאיתלקבועהקלות
אוהתאמותכאמורלפיהסמכויותהמפורטותבסימןד'
לפרקג'לחוקאולפידיןאחרהמסמיךאתרשותהפיקוח
הפיננסיתלתתהקלותאוהתאמותעכך,למשל,הנגידאו
המפקחעלהבנקיםמוסמכיםליתןלחברהמסוימתהקלות
41ע1או אוהתאמותמכוחסמכותםבפקודתהבנקאות,

בחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-81ע1ע

הרישיוןהמותאםיחליףאתההיתרהדרושלפעילות
המבקשת,ויכלולגםאתתנאיושלהיתרכאמורעלמעןהסר
ספק,מובהרכיהקלותאוהתאמותכאמוריכולשייקבעו

הןבנוגעלתנאיההיתרוהןבנוגעלתנאיםלקבלתוע

רישיונות כמה תקבל שמשתתפת יתכן כי יובהר,
מותאמים,אםפעילותהמשתתפתמושאהתכניתטעונה

רישוימאתכמהרשויותפיקוחמוסמכותע

לקבוע שניתן ההתאמות או ההקלות של מטרתן
ברישיוןהמותאםהיאלאפשרלרשותהפיקוחהמוסמכת
להתאיםאתכלליהאסדרהלמאפייניהחברותהמשתתפות
בתכניתואופיפעילותן,בנושאיםשבהםנקבעבדין,לרבות
בהצעתחוקזו,כיישהצדקהלעשותכן,ובלבדשרשות
הפיקוחהמוסמכתמצאהכיההקלהאוההתאמהנחוצות
להתפתחותה החברה, של לפעילותה חסם הסרת לשם
או מוצריה את להציע שלה לאפשרות או העסקית
פיקוח רשות כל תשקול זו, במסגרת בישראלע שירותיה
מוסמכתאתהשיקוליםהנוגעיםלתחוםאחריותה,ובכלל
זהתשקולאתהסיכוניםהעלוליםלהיווצרכתוצאהממתן

הקלותאוהתאמותכאמורע
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רשותהפיקוחהמוסמכתתורהבדברתקופתתוקפושלהרישיוןהמותאם)בסעיף )ד(
קטןזה-תקופתהרישיון(,ובלבדשתקופתהרישיוןלאתעלהעלשנתיים,ורשאית
היאלקבועהוראותברישיוןשתוקפןיהיהלתקופהקצרהיותרמתקופתהרישיון;רשות
הפיקוחהמוסמכתרשאית,באישורהוועדה,להאריךאתתקופתהרישיוןבתקופה

נוספת,אחתבלבד,שלאתעלהעלשנתיים,מנימוקיםשיירשמוע

לשםקבלתרישיוןמותאם,עלהמשתתפתלהגישלרשותהפיקוחהמוסמכת )ה(
בקשהמתאימהלקבלתהיתרהדרושלפעילותה;בבקשהכאמורתפרטהמבקשתאת
ההקלותאוההתאמותכמשמעותןבסעיףקטן)א(,שהיאמבקשתלקבל;לאיינתןרישיון
מותאםלמשתתפתשאינהעומדתבתנאיםלקבלתהיתרכאמור,למעטתנאיםשלגביהם

נקבעוהקלותאוהתאמותכאמורבסעיףזהע

ליווי,17עכתבליווי כתב הליווי במסלול למשתתפת לתת רשאית מוסמכת פיקוח רשות )א(
ולכלולבוהוראותשיחולולגביה,ביןהשאר,לענייןהיקףהפעילות,סוגהלקוחות
אוהמשקיעים,אומספרם,דיווחיםלרשותהפיקוחהמוסמכתולציבור,דרכיפעולה
ושמירהעלעניינםשלהלקוחותאוהמשקיעים,והכולבשיםלבלמאפייניםשלפעילות
המשתתפתוהסיכוניםהכרוכיםבה;ההוראותשבכתבהליווייהיובנושאיםהמצויים
בזיקהלתחומיםהמפוקחיםבידיאותהרשות,ויינתנובשיםלבלהוראותהחלותעל

תאגידיםשפעילותםטעונההיתרבידיאותהרשותע

להתנות רשאית המוסמכת רשותהפיקוח לעיל, כאמור
אתההקלותוההתאמותבתנאיםכפישתקבעברישיוןע
בסעיףקטן)ב(מוצעלהתוותאתשיקולהדעתשלהרשות
לענייןזה,ולקבוע,כיהתנאיםלמתןהקלותוהתאמות,
יכולשיהיו,ביןהשאר,בנושאיםהאלה:)1(דרכיפעולה;
)צ(תחומיעיסוקמותריםוהיקפם; )2(הוןעצמיוביטוח;
שיופיעו פרטים זה ובכלל ולציבור, לרשות דיווחים )4(
בדיווחים,עריכתהדיווחיםוהדרכיםוהמועדיםלמסירתם;
)7(הוראות )6(מניעתניגודעניינים; )5(ממשלתאגידי;
אחרותהדרושותלהגנהעלציבורהמשקיעיםאוהלקוחות,
לפיהעניין,כגוןמגבלותבדברפעילותהמשתתפתוהיקפה,
אוסוגהלקוחותאוהמשקיעים,אומספרםעבהקשרזה
)6(המנוייםלעילהםהנושאים )2(עד יצויןכינושאים
שלגביהםמוסמכיםהממונהעלשוקההוןורשותניירות
לפי המותאם, ברישיון והתאמות הקלות לקבוע ערך

סעיפיםע1ו־20והתוספותלחוקהמוצעע

ניסוי "סביבת לאפשר היא התכנית שמטרת כיוון
רגולטורית"שתקלעלכניסתןשלחברותחדשניותלתחום
הפיננסי,בשלביםהראשוניםשלפעילותן,איןכוונהלהחיל
עלמשתתפתבתכניתכלליאסדרהמקליםלצמיתותעלפיכך
מוצעלקבועבסעיףקטן)ד(,כירשותהפיקוחהמוסמכת
תורהבדברתקופתתוקפושלהרישיוןהמותאם,ובלבד
שתקופתהרישיוןלאתעלהעלשנתיים;רשותהפיקוח
המוסמכתתהיהרשאיתלקבועהוראותברישיוןשתוקפן
ההקלות הרישיוןע מתקופת יותר קצרה לתקופה יהיה
וההתאמותברישיוןהמותאםייקבעומתוךהנחהשהחברה
תידרשלעמודבדרישותהדיןבתוםתקופתהרישיוןעעם
למשתתפת תידרש שבהם מצבים שיתכנו מאחר זאת,
תקופתהסתגלותארוכהיותר,מוצעלהסמיךאתרשות

הפיקוחהמוסמכתלהאריךאתתקופתתוקפושלהרישיון
בתקופהנוספת,אחתבלבד,שלאתעלהעלשנתיים;כיוון
שמדוברבחריג,הארכתתקופתהרישיוןכאמורמותנית

באישורהוועדהובקיומםשלנימוקיםשיירשמוע

יודגשכיקבלהלתכניתאינהמבטיחהקבלתרישיון
בו וההתאמות ההקלות וקביעת הרישיון ומתן מותאם,
המוסמכתע הפיקוח רשות של הדעת לשיקול כפופים
לפיכך,בסעיףקטן)ה(מוצעלקבועכילשםקבלתהרישיון
הפיקוח לרשות להגיש יהיה המשתתפת על המותאם,
המוסמכתבקשהמתאימהלקבלתהיתרהדרושלפעילותהע
הבקשהתוגשבהתאםלהוראותהדיןהמסדיראתקבלת
הדרושים, המסמכים הגשת זה ובכלל כאמור, ההיתר
תשלוםאגרהוכיוצאבזהעבבקשהכאמור,תפרטהמבקשת
אתההקלותוההתאמותשהיאמבקשתלקבלעיובהר,כילא
יינתןרישיוןמותאםלמשתתפתשאינהעומדתבתנאים
לקבלתהיתרכאמור,למעטתנאיםשלגביהםתקבערשות
בסעיף כאמור התאמות או הקלות המוסמכת הפיקוח

המוצעע

פיקוח רשות כי )א( קטן בסעיף לקבוע מוצע  סעיף 17
מוסמכתתהיהרשאיתליתןלמשתתפתבמסלול 
הליוויכתבליווי,ולכלולבוהוראותשיחולולגביה,בין
השאר,לענייןהיקףהפעילות,סוגהלקוחותאוהמשקיעים,
אומספרם,דיווחיםלרשותהפיקוחהמוסמכת,דרכיפעולה

ושמירהעלעניינםשלהלקוחותאוהמשקיעיםע

ההוראותשתקבערשותפיקוחמוסמכתבכתבהליווי
יהיורקבנושאיםהמצוייםבזיקהלתחומיםהמפוקחים
בידיאותהרשות,ויינתנובשיםלבלהוראותהחלותעל

תאגידיםשפעילותםטעונההיתרבידיאותהרשותע
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רשותפיקוחמוסמכתלאתקבעבכתבהליוויהוראהבנושאהמצויגםבזיקה )ב(
משמעותיתלתחוםהמפוקחבידירשותפיקוחפיננסיתאחרת,אלאבהסכמתאותה

רשותע

רשותהפיקוחהמוסמכתתורהבדברתקופתתוקפושלכתבהליווי,ויחולולעניין )ג(
זההוראותסעיף16)ד(,בשינוייםהמחויביםע

רשותהפיקוחהמוסמכתרשאיתלבטלרישיוןמותאםאוכתבליווישנתנה,לפי18עביטולרישיון )א(
העניין,אםמצאהכימתקייםלגביהמשתתפתאחדמאלה,ולאחרשנתנהלמשתתפת

הזדמנותלהשמיעאתטענותיה:

המשתתפתהפרההוראהמהוראותהרישיוןהמותאםאוכתבהליווישניתן )1(
לה,לפיהעניין;

חדללהתקייםבמשתתפתתנאימתנאיהקבלהלתכניתלפיסעיף10; )2(

קבלתהמשתתפתלתכניתאומתןהרישיוןהמותאםאוכתבהליווי,לפי )צ(
העניין,נעשועליסודמידעכוזב,שגוי,מטעהאוחלקי;

המשתתפתביקשה,בכתב,להפסיקאתהשתתפותהבתכניתע )4(

רשותפיקוחמוסמכתשהחליטהלבטלרישיוןאוכתבליוויכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
רשאיתלתתלמשתתפתהוראותהנוגעותלביטולהאמור,שנועדולהבטיחאתעניינם

שלהלקוחותאוהמשקיעים,לפיהענייןע

בוטלרישיוןמותאםאוכתבליווילפיסעיףקטן)א(,תופסקההשתתפותשל )ג(
המשתתפתבתכניתע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,לענייןמשתתפתבמסלולהרישוישהוענקולהכמה )ד(
רישיונותמותאמים,לאתופסקהשתתפותהבתכנית,אלאאםכןבוטלוכלהרישיונות

האמוריםע

רשותפיקוחמוסמכתלאתקבעבכתבהליוויהוראהבנושאהמצויגםבזיקה )ב(
משמעותיתלתחוםהמפוקחבידירשותפיקוחפיננסיתאחרת,אלאבהסכמתאותה

רשותע

רשותהפיקוחהמוסמכתתורהבדברתקופתתוקפושלכתבהליווי,ויחולולעניין )ג(
זההוראותסעיף16)ד(,בשינוייםהמחויביםע

רשותהפיקוחהמוסמכתרשאיתלבטלרישיוןמותאםאוכתבליווישנתנה,לפי18ע )א(
העניין,אםמצאהכימתקייםלגביהמשתתפתאחדמאלה,ולאחרשנתנהלמשתתפת

הזדמנותלהשמיעאתטענותיה:

ביטולרישיון

המשתתפתהפרההוראהמהוראותהרישיוןהמותאםאוכתבהליווישניתן )1(
לה,לפיהעניין;

חדללהתקייםבמשתתפתתנאימתנאיהקבלהלתכניתלפיסעיף10; )2(

קבלתהמשתתפתלתכניתאומתןהרישיוןהמותאםאוכתבהליווי,לפי )צ(
העניין,נעשועליסודמידעכוזב,שגוי,מטעהאוחלקי;

המשתתפתביקשה,בכתב,להפסיקאתהשתתפותהבתכניתע )4(

רשותפיקוחמוסמכתשהחליטהלבטלרישיוןאוכתבליוויכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
רשאיתלתתלמשתתפתהוראותהנוגעותלביטולהאמור,שנועדולהבטיחאתעניינם

שלהלקוחותאוהמשקיעים,לפיהענייןע

בוטלרישיוןמותאםאוכתבליווילפיסעיףקטן)א(,תופסקההשתתפותשל )ג(
המשתתפתבתכניתע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,לענייןמשתתפתבמסלולהרישוישהוענקולהכמה )ד(
רישיונותמותאמים,לאתופסקהשתתפותהבתכנית,אלאאםכןבוטלוכלהרישיונות

האמוריםע

הפיקוח רשות כי )ב( קטן בסעיף לקבוע מוצע כן
המוסמכתלאתקבעבכתבהליוויהוראהבנושאהמצוי
גםבזיקהמשמעותיתלתחוםהמפוקחבידירשותפיקוח
הוראה רשותע אותה בהסכמת אלא אחרת, פיננסית
זותבטיחהןאתשמירתעצמאותןשלרשויותהפיקוח
הפיננסיותוהןאתשיתוףהפעולהביניהן,לשםמתןמענה

מיטבילצרכיםשלהמשתתפותבתכניתע

כוונה אין המותאם, הרישיון לעניין לעיל כאמור
להחילאתמסלולהליווילצמיתותעלפיכךמוצעלקבוע
תוקפו תקופת בדבר תורה המוסמכת הפיקוח רשות כי
מוצע שנתייםע על תעלה שלא ובלבד הליווי, כתב של
כיההוראותלענייןתקופתתוקפושלהרישיוןהמותאם
והארכתהתקופהיחולו,בשינוייםהמחויבים,גםלעניין

כתבהליוויע

המוסמכת הפיקוח רשות כי לקבוע מוצע  סעיף 18 
תהיהרשאיתלבטלרישיוןמותאםאוכתבליווי 
שנתנהלמשתתפת,בכפוףלקיוםחובתשימועלמשתתפת,

אםמצאהכימתקייםאחדמאלה:

הרישיון מהוראות הוראה הפרה המשתתפת )1(
המותאםאוכתבהליווישניתןלה,לפיהעניין;

)2(חדללהתקייםבמשתתפתתנאימתנאיהקבלה
לתכניתלפיסעיף10;

הרישיון מתן או לתכנית המשתתפת קבלת )צ(
המותאםאוכתבהליווי,לפיהעניין,נעשועליסודמידע

כוזב,שגוי,מטעהאוחלקי;

את להפסיק בכתב, ביקשה, המשתתפת )4 (
השתתפותהבתכניתע

כיווןשקיימתאפשרותכיביטולהרישיוןהמותאם
אוכתבהליווייפגעבצדדיםשלישיים,מוצעלהסמיך
רישיון לבטל שהחליטה המוסמכת הפיקוח רשות את
מותאםאוכתבליווי,ליתןלמשתתפתהוראותהנוגעות
לביטולכאמור,במטרהלהבטיחאתעניינםשלהלקוחות

אוהמשקיעים,לפיהענייןע

הרישיון ביטול כי )ג(, קטן בסעיף להבהיר מוצע
המותאםאוכתבהליווי,משמעותוהפסקתהשתתפותה
הוענקו שבו במקרה ואולם, בתכניתע המשתתפת של
תופסק לא מותאמים, רישיונות כמה למשתתפת
השתתפותהבתכנית,אלאאםכןבוטלוכלהרישיונות

האמוריםע
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סימן ד': סמכויות מיוחדות למתן הקלות והתאמות ברישיון המותאם

סמכותהממונה
עלשוקההוןלמתן

הקלותוהתאמות

הממונהעלשוקההוןרשאילקבועברישיוןהמותאםכיההוראותשנקבעואוע1ע )א(
שניתנולפיהחיקוקיםהמפורטיםבתוספתהראשונה,לאיחולו,כולןאוחלקן,על
המשתתפתאושיחולובשינוייםכפישיורה)בסעיףקטןזה-הקלותוהתאמות(,וכן
להתנותאתההקלותוההתאמותבתנאיםכאמורבסעיף16)ב(,כפישיקבעברישיון

המותאםע

הממונהעלשוקההוןרשאילקבועהקלותוהתאמותכאמורבסעיףקטן)א(,אם )ב(
ראהכיהןנחוצותלשםהסרתחסםלפעילותהמשתתפת,להתפתחותההעסקיתאו
לאפשרותשלהלהציעאתמוצריהאושירותיהבישראל,והכולבשיםלב,ביןהשאר,
לאופישלפעילותהמשתתפת,היקפהוהסיכוניםהכרוכיםבה,לסוגיהלקוחותשלה

ולצורךלהבטיחהגנהנאותהעלעניינםשלהלקוחותע

בידי הניתן מותאם רישיון לעניין   סעיפים 
בתפקידו גם ההון, שוק על הממונה  31 ,20,19 

מוסדרים, פיננסיים כמפקחעלשירותים  והתוספות 
הממונה את להסמיך ע1 בסעיף מוצע  
עלשוקההוןלקבועברישיוןהקלותאוהתאמותבנוגע
להוראותשנקבעואושניתנולפיהחיקוקיםהמפורטים
בתוספתהראשונה,וכןלהתנותאתההקלותאוההתאמות

בתנאיםשיקבעברישיוןהמותאםע

הממונהעלשוקההוןרשאילתתהקלותאוהתאמות
כאמור,אםראהכיהןנחוצותלשםהסרתחסםלפעילות
שלה לאפשרות או העסקית להתפתחותה המשתתפת,
בשים והכל בישראל, שירותיה או מוצריה את להציע
היקפה המשתתפת, פעילות של לאופי השאר, בין לב,
ולצורך שלה הלקוחות לסוגי בה, הכרוכים והסיכונים

להבטיחהגנהנאותהעלעניינםשלהלקוחותע

בחוק שונים סעיפים כוללת הראשונה התוספת
בין העוסקים, מוסדרים, פיננסיים שירותים על הפיקוח
השאר,בנושאיםהאלה:תנאיםלמתןרישיוןבסיסישלנותן
שירותיםפיננסיים,ובכללזההוןעצמיודרישתישראליות;
הרישיון; מורחב;תקופת רישיון למתן תנאיםושיקולים
דיווחיםשוניםלמפקחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים,
כשירות שליטה; אמצעי החזקת על דיווחים זה ובכלל
לכהונהכנושאמשרהבנותןשירותיםפיננסיים;הוראות
לענייןהדירקטוריון;דרישותלענייןניהולכספיםבידיבעל
רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי;איסורהתניית

שירותבשירות;ופירעוןמוקדםע

עלמנתלאפשרגמישותוהתאמהלאסדרההמשתנה
בתחוםהפיננסי,מוצעבסעיף1צ)א(להסמיךאתהשר,לפי
הצעתהממונהעלשוקההוןאולאחרהתייעצותעימו,
לתקןבצואתהתוספתהראשונהעהוספתחיקוקיםלתוספת
הראשונהיכולשתהיהבנושאיםהמפורטיםבסעיף1צ)ג(
בלבד,ואלההם:הוןעצמיוביטוח,תחומיעיסוקמותרים
והיקפם,דיווחיםלרשותולציבור,ממשלתאגידיומניעת

ניגודענייניםע

לענייןרישיוןמותאםהניתןבידירשותניירותערך,מוצע
בסעיף20להסמיךאתרשותניירותערךלקבועברישיון
הקלותאוהתאמותבנוגעלהוראותשנקבעואושניתנולפי
החיקוקיםהמפורטיםבתוספתהשנייה,וכןלהתנותאת
ההקלותאוההתאמותבתנאיםשתקבעברישיוןהמותאםע

רשותניירותערךרשאיתלתתהקלותאוהתאמות
כאמור,אםראתהכיהןנחוצותלשםהסרתחסםלפעילות
שלה לאפשרות או העסקית להתפתחותה המשתתפת,
בשים והכל בישראל, שירותיה או מוצריה את להציע
היקפה המשתתפת, פעילות של לאופי השאר, בין לב,
והסיכוניםהכרוכיםבה,לסוגיהלקוחותאוהמשקיעים
שלהולצורךלהבטיחהגנהנאותהעלעניינםשלהלקוחות

אוהמשקיעיםע

החיקוקיםהמפורטיםבתוספתהשניההםחוקניירות
ערך,חוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד-4עע1)להלן
-חוקהשקעותמשותפותבנאמנות(,חוקהייעוץוחוק
להסדרתפעילותחברותדירוגהאשראי,התשע"ד-2014
)להלן-חוקהדירוג(עהסעיפיםהמפורטיםלענייןחיקוקים

אלהעוסקים,ביןהשאר,בנושאיםשלהלן:

ניירות של לציבור הצעה - ערך ניירות בחוק )1(
ערך;חובתפרסוםתשקיף;חובתדיווחשוטףשלתאגידים;
חובותדיווחשלבעליענייןונושאימשרה;חובותנאמנים
סוחר; זירת רישיון לקבלת תנאים התחייבות; לתעודות
חובותדיווחשלזירתסוחר;חובותבעלירישיוןבורסה

אומסלקהע

בחוקהשקעותמשותפותבנאמנות-הסכםקרן )2(
להשקעותמשותפותבנאמנותופרטיההסכם;חובתמינוי
נאמןלקרן;הגבלותעלדירקטורשלמנהלקרן,עובדשל
מנהלקרןוחברועדתהשקעות;הוראותלענייןהדירקטוריון
והיתר קרן של תשקיף השקעות; וועדת קרן מנהל של

לפרסומו;ניהולקרן;הצעתיחידותשלקרןחוץע

בחוקהייעוץ-תנאיםלמתןרישיונות;שירותים )צ(
בידיעוסקזר;חובותאמוןוזהירותשלבעלירישיון;הוראות
לענייןממשלתאגידי;חובותרישוםודיווח;ניגודיעניינים

שלבעלהרישיוןע
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סמכותרשות
ניירותערךלמתן
הקלותוהתאמות

רשותניירותערךרשאיתלקבועברישיוןהמותאםכיההוראותשנקבעואושניתנו20ע
לפיהחיקוקיםהמפורטיםבתוספתהשנייהלאיחולו,כולןאוחלקן,עלהמשתתפתאו
שיחולובשינוייםכפישיורה)בסעיףזה-הקלותוהתאמות(,וכןלהתנותאתההקלות
וההתאמותבתנאיםכאמורבסעיף16)ב(,כפישייקבעברישיוןהמותאם;לענייןזה
יחולוהוראותסעיףע1)ב(בשינוייםהמחויבים,ובשינויזה:במקום"הלקוחות"יקראו

"הלקוחותאוהמשקיעים"ע

סימן ה': הוראות לעניין רשות פיקוח מוסמכת

קשרעם
המשתתפת

רשותפיקוחמוסמכתתלווהאתהמשתתפתבמהלךהתכניתותעקובאחרהתקדמותה,21ע
ובכללזהתבחןאתהאופןשבוהרישיוןהמותאםאוכתבהליווי,לפיהעניין,מסייעים

להבפעילותהותורמיםלקידוםהטמעתןשלטכנולוגיותחדשניותבתחוםהפיננסיע

תפרסם22עפרסומיהרשות מותאם, רישיון למשתתפת שהעניקה מוסמכת פיקוח רשות )א(
האמור את לפרסם שלא רשאית היא ואולם אלה, כל את שלה האינטרנט באתר

בפסקאות)2(ו–)צ(אולפרסמובאופןחלקי,מנימוקיםמיוחדיםשיירשמו:

שםהמשתתפתשניתןלהרישיוןמותאם,בציוןתחוםהפעילותמושא )1(
הרישיון;

הודעהכינתנהלמשתתפתהקלותאוהתאמותכמשמעותןבסעיף16)א(, )2(
בציוןהחיקוקשאליומתייחסתההקלהאוההתאמה,לפיהעניין;

תוכןההקלותאוההתאמותלפיפסקה)2(,וכןתנאיםלמתןההקלותאו )צ(
ההתאמותשקבעהע

רשותניירותערךרשאיתלקבועברישיוןהמותאםכיההוראותשנקבעואושניתנו20ע
לפיהחיקוקיםהמפורטיםבתוספתהשנייהלאיחולו,כולןאוחלקן,עלהמשתתפתאו
שיחולובשינוייםכפישיורה)בסעיףזה-הקלותוהתאמות(,וכןלהתנותאתההקלות
וההתאמותבתנאיםכאמורבסעיף16)ב(,כפישייקבעברישיוןהמותאם;לענייןזה
יחולוהוראותסעיףע1)ב(בשינוייםהמחויבים,ובשינויזה:במקום"הלקוחות"יקראו

"הלקוחותאוהמשקיעים"ע

סמכותרשות
ניירותערךלמתן
הקלותוהתאמות

סימן ה': הוראות לעניין רשות פיקוח מוסמכת

רשותפיקוחמוסמכתתלווהאתהמשתתפתבמהלךהתכניתותעקובאחרהתקדמותה,21ע
ובכללזהתבחןאתהאופןשבוהרישיוןהמותאםאוכתבהליווי,לפיהעניין,מסייעים

להבפעילותהותורמיםלקידוםהטמעתןשלטכנולוגיותחדשניותבתחוםהפיננסיע

קשרעם
המשתתפת

תפרסם22ע מותאם, רישיון למשתתפת שהעניקה מוסמכת פיקוח רשות )א(
האמור את לפרסם שלא רשאית היא ואולם אלה, כל את שלה האינטרנט באתר

בפסקאות)2(ו–)צ(אולפרסמובאופןחלקי,מנימוקיםמיוחדיםשיירשמו:

פרסומיהרשות

שםהמשתתפתשניתןלהרישיוןמותאם,בציוןתחוםהפעילותמושא )1(
הרישיון;

הודעהכינתנהלמשתתפתהקלותאוהתאמותכמשמעותןבסעיף16)א(, )2(
בציוןהחיקוקשאליומתייחסתההקלהאוההתאמה,לפיהעניין;

תוכןההקלותאוההתאמותלפיפסקה)2(,וכןתנאיםלמתןההקלותאו )צ(
ההתאמותשקבעהע

הוראות רישום; בעניין חובות - הדירוג בחוק )4(
לענייןממשלתאגידי;דירקטוריוןותפקידיו;הליךהדירוג;
מניעתניגודיעניינים;סודיותושימושבמידע;חובתדיווח

וקביעתנהליםע

עלמנתלאפשרגמישותוהתאמהלאסדרההמשתנה
השר, את להסמיך 1צ)ב( בסעיף מוצע הפיננסי, בתחום
לפיהצעתרשותניירותערךאולאחרהתייעצותעימה,
לתקןבצואתהתוספתהשנייהעהוספתחיקוקיםלתוספת
1צ)ג( בסעיף המפורטים בנושאים שתהיה יכול השנייה

בלבד,כמפורטלעילע

רשות של החובה את בחקיקה לעגן מוצע  סעיף 21
הפיקוחהמוסמכתלקייםקשרעםהמשתתפת 
בין הקיימים הרגילים לקשרים מעבר וזאת בתכנית,
ידהע על המפוקחים הגופים לבין פיננסית פיקוח רשות
לפיהסעיףהמוצע,רשותהפיקוחהמוסמכתתלווהאת
תמנה הרשות כך, לצורך התכניתע במהלך המשתתפת
המשתתפת לפניות כתובת שישמש מטעמה קשר איש
אליהוגורםמקשרומתאםביןהמשתתפתלוועדהעמינוי
מול בתיאום לקושי מענה לתת נועד כאמור קשר איש
רשויותהפיקוחהפיננסיותהשונות,שתוארעלידיגורמים
שוניםבשוקכחסםלפעילותםבישראל,ולסייעבמתןמענה
בלוחותזמניםסביריםבשיםלבלמאפייניהפעילותבתחוםע

המוסמכת הפיקוח רשות כי לקבוע מוצע בנוסף,
תעקובאחרהתקדמותהשלהמשתתפתבתכנית,ובכללזה
תבחןאתהאופןשבוהרישיוןהמותאםאוכתבהליווי,לפי

העניין,משיגיםאתהמטרהשלשמהניתנו:סיועבפעילות
חדשניות טכנולוגיות של הטמעתן וקידום המשתתפת

בתחוםהפיננסיע

ליווי כתב או מותאם רישיון שקבלת מאחר  סעיף 22
עשויהלהעניקלחברותהמשתתפותבתכנית 
יתרוןעלפניחברותשאינןמשתתפותבה,ועלמנתלהגביר
אתהשקיפותגםלטובתחברותהשוקלותלהגישבקשה
בנוגע פרסום חובת לקבוע מוצע בתכנית, להשתתפות
להחלטותשונותשקיבלהרשותהפיקוחהמוסמכתעפרסום
ההחלטותחשובגםעלמנתלהגןעלציבורהלקוחותאו
המשקיעיםשלהמשתתפת,ונועדלאפשרלהםלכלכלאת
צעדיהםבידיעהשמדוברבחברההפועלתבמסגרתשל

מסלולחדשניוקצרטווחע

אשרעלכןמוצעכירשותפיקוחמוסמכתשהעניקה
למשתתפתרישיוןמותאם,תפרסםבאתרהאינטרנטשלה
אתשםהמשתתפתשניתןלהרישיוןמותאםבציוןתחום
הפעילותמושאהרישיון,וכןהודעהכינתנהלמשתתפת
הקלותאוהתאמותבמסגרתהרישיוןהמותאםואתתוכן
ההקלותאוההתאמות,והתנאיםשקבעהבקשרלכךעעם
זאת,ייתכנומקריםשבהםהפרסוםהאמוריפגעבאינטרסים
אחרים,כגוןשמירהעלסודותמסחרייםשלהמשתתפתע
תהיה לפיכךמוצעלקבוע,כירשותהפיקוחהפיננסית
או ההקלות מתן על ההודעה את לפרסם שלא רשאית
ההתאמותאואתתוכןההקלותאוההתאמות,אולפרסם
כאמורבאופןחלקי,אםסברהכיקיימיםטעמים מידע
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רשותפיקוחמוסמכתשהעניקהלמשתתפתכתבליווי,תפרסםבאתרהאינטרנט )ב(
שלהאתכלאלה,ואולםהיארשאיתשלאלפרסםאתהאמורבפסקה)2(אולפרסמו

באופןחלקי,מנימוקיםמיוחדיםשיירשמו:

שםהמשתתפתשניתןלהכתבליווי,בציוןתחוםהפעילותמושאכתב )1(
הליווי;

כתבהליוויע )2(

סעיפים לפי פרסום בדבר הוועדה את תעדכן המוסמכת הפיקוח רשות )ג(
קטנים)א(ו–)ב(,בסמוךלמועדהפרסוםע

רשותפיקוחמוסמכתתמסורלוועדהאתכלאלה:צ2עדיווחיםלוועדה

עותקשלהרישיוןהמותאםאוכתבהליווישהעניקה,לפיהעניין,בסמוךלמועד )1(
שבוניתנו;

החלטהשלאלהעניקרישיוןמותאםאוכתבליווי,בסמוךלאחרקבלתה; )2(

החלטהעלביטולרישיוןמותאםאוכתבליווילפיסעיף18,בסמוךלאחרקבלתה; )צ(

החלטהעלהטלתעיצוםכספילפיסעיפים25ו־26,בסמוךלאחרקבלתה; )4(

החלטותאחרותשקיבלהבנוגעלמשתתפתאומידעאחרהנוגעליישוםהתכנית )5(
ופעילותהמשתתפת,לפידרישתהוועדה;המידעיועברלוועדהבמועדיםכפישתורהע

פרק ד': אמצעי אכיפה מינהליים

בפרקזה-24עהגדרות-פרקד'

גמל(, )קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק - גמל" קופות על הפיקוח "חוק
התשס"ה-2005צ1;

"הסכוםהבסיסי"-כמפורטלהלן:

מנימוקים וזאת כאמור, מידע את לפרסם אין שבשלם
מיוחדיםשיירשמוע

בכל גם דומה הסדר לקבוע מוצע )ב(, קטן בסעיף
הנוגעלכתבליוויע

עלמנתלאפשרלוועדהלפרסםאתהמידעלפיסעיף
זהגםבאתרהאינטרנטשלמשרדהאוצר,שבוירוכזהמידע
הנוגעלתכנית,מוצעלקבועכירשותהפיקוחהמוסמכת
למועד בסמוך כאמור, פרסום בדבר הוועדה את תעדכן

הפרסוםע

כדילאפשרלוועדהלבצעאתתפקידיהביעילות,  סעיף 23
המוסמכות הפיקוח רשויות כי לקבוע מוצע 
יחויבולמסורלוועדהדיווחיםשוניםעמסירתהדיווחים
תאפשרלוועדהולרשויותהחברותבהלמידהמשותפת
בה למשתתפות התכניות תרומת לגבי מסקנות והסקת

והצורךבהתאמתכלליהאסדרהבענףע

תמסור המוסמכת הפיקוח רשות כי לקבוע מוצע
לוועדהאתכלאלה:עותקשלהרישיוןהמותאםאוכתב
הליווישהעניקה,החלטהשלאלהעניקרישיוןמותאםאו
כתבליוויאוהחלטהבדברביטולםוהחלטהעלהטלת

עיצוםכספי;מסמכיםוהחלטותאלהיועברובסמוךלמועד
שבוהתקבלועכמוכן,מוצעלהסמיךאתהוועדהלדרוש
מרשותפיקוחמוסמכתלמסורלההחלטותאחרותשקיבלה
בנוגעלמשתתפתאומידעאחרהנוגעליישוםהתכנית

ופעילותהמשתתפת,במועדיםכפישתורהע

לעניין הוראות לקבוע מוצע ד' בפרק   סעיפים
ההסדר כי יובהר מינהלייםע אכיפה אמצעי   24 עד 27
זהאינוגורעמאכיפהפלילית המוצעבפרק 

לפיכלדיןע

במסלולהרישוי,מוצעלקבועבסעיף25)א(,כיבמקרה
שלהפרתהקלהאוהתאמהשנקבעהברישיוןהמותאם
לפיסעיףע1או20,יראואתהמשתתפת,לענייןאכיפה
מינהליתשלההפרה,כמישהפרהאתההוראהשנקבעה
או ההקלה בלא לעניין, הנוגע החיקוק לפי שניתנה או

ההתאמהע

לדוגמה:הוענקלמשתתפתרישיוןמותאםלפיחוק
הייעוץ,ונקבעהבוהקלהלפיההמשתתפתנדרשתלהון
עצמיבסכוםשלמאהאלףשקליםחדשיםבלבד,במקום
סכוםשלמאתייםאלףשקליםחדשיםכנדרשלפיתקנה2

ס"חהתשס"ה,עמ'ע88ע צ1
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לענייןמשתתפתשרשותהפיקוחהמוסמכתבעניינההיארשותניירותערך )1(
אוהמפקחעלהבנקים-50,000שקליםחדשים;

לענייןמשתתפתשרשותהפיקוחהמוסמכתבעניינההיאהממונהעלשוק )2(
ההון-

אםהיאאינהחייבתברישיוןמאתהממונהעלשוקההון-50,000 )א(
שקליםחדשים;

אםהיאמבטחכהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוחאוסוכןתאגיד )ב(
המפורט הכספי העיצום סכום - האמור לחוק 26 בסעיף כמשמעותו
ו–)צ(שלהתוספתהרביעיתלחוקהאמור,בעמודה"הפרת )1( בפרטים

הוראההמנויהבחלקא'לתוספתהשלישית",לפיהעניין;

אםהיאחברהמנהלתכהגדרתהבחוקהפיקוחעלקופותגמל- )ג(
סכוםהעיצוםהכספיהמפורטבפרט)1(שלהתוספתהשנייהלחוקהאמור,
בעמודה"הפרתהוראההמנויהבחלקא'לתוספתהראשונה",לפיהעניין;

אםהיאבעלתרישיוןלמתןשירותיםפיננסייםלפיחוקהפיקוחעל )ד(
שירותיםפיננסייםמוסדריםאונותןשירותלהשוואתעלויותכהגדרתו
בסעיף70אלחוקהאמור-הסכומיםהמפורטיםבסעיף71לחוקהאמור,

בפסקאות)1(ו–)5(שלההגדרה"הסכוםהבסיסי",לפיהענייןע

אכיפהמינהלית
במסלולהרישוי

הפרהמשתתפתבמסלולהרישויהקלהאוהתאמהשנקבעהברישיוןהמותאם25ע )א(
שהוענקלהלפיסעיףע1או20)בסעיףקטןזה-ההקלה(,יראואתהמשתתפת,לעניין
אכיפהמינהליתשלההפרה,כמישהפרהאתההוראהשנקבעהאושניתנהלפיאותו
חיקוקבלאההקלה,ויחולוההוראותהמפורטותלהלן,לפיהענייןובשינוייםהמחויבים:

פרקיםח'צו־ח'4לחוקניירותערך; )1(

לענייןמשתתפתשרשותהפיקוחהמוסמכתבעניינההיארשותניירותערך )1(
אוהמפקחעלהבנקים-50,000שקליםחדשים;

לענייןמשתתפתשרשותהפיקוחהמוסמכתבעניינההיאהממונהעלשוק )2(
ההון-

אםהיאאינהחייבתברישיוןמאתהממונהעלשוקההון-50,000 )א(
שקליםחדשים;

אםהיאמבטחכהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוחאוסוכןתאגיד )ב(
המפורט הכספי העיצום סכום - האמור לחוק 26 בסעיף כמשמעותו
ו–)צ(שלהתוספתהרביעיתלחוקהאמור,בעמודה"הפרת )1( בפרטים

הוראההמנויהבחלקא'לתוספתהשלישית",לפיהעניין;

אםהיאחברהמנהלתכהגדרתהבחוקהפיקוחעלקופותגמל- )ג(
סכוםהעיצוםהכספיהמפורטבפרט)1(שלהתוספתהשנייהלחוקהאמור,
בעמודה"הפרתהוראההמנויהבחלקא'לתוספתהראשונה",לפיהעניין;

אםהיאבעלתרישיוןלמתןשירותיםפיננסייםלפיחוקהפיקוחעל )ד(
שירותיםפיננסייםמוסדריםאונותןשירותלהשוואתעלויותכהגדרתו
בסעיף70אלחוקהאמור-הסכומיםהמפורטיםבסעיף71לחוקהאמור,

בפסקאות)1(ו–)5(שלההגדרה"הסכוםהבסיסי",לפיהענייןע

הפרהמשתתפתבמסלולהרישויהקלהאוהתאמהשנקבעהברישיוןהמותאם25ע )א(
שהוענקלהלפיסעיףע1או20)בסעיףקטןזה-ההקלה(,יראואתהמשתתפת,לעניין
אכיפהמינהליתשלההפרה,כמישהפרהאתההוראהשנקבעהאושניתנהלפיאותו
חיקוקבלאההקלה,ויחולוההוראותהמפורטותלהלן,לפיהענייןובשינוייםהמחויבים:

אכיפהמינהלית
במסלולהרישוי

פרקיםח'צו־ח'4לחוקניירותערך; )1(

לתקנותהסדרתהעיסוקבייעוץהשקעות,בשיווקהשקעות
ובניהולתיקיהשקעות)הוןעצמיוביטוח(,התש"ס-2000;
אםבפועלההוןהעצמישלהמשתתפתפחתמסכוםשל
האכיפה לעניין אותה, יראו חדשים, שקלים אלף מאה
המינהלית,כאילוהפרהאתההוראההקבועהבתקנה2

לתקנותהאמורותע

עלהטלתעיצומיםכספייםאונקיטתאמצעיאכיפה
התאמה או הקלה הפרת של במקרה אחרים מינהליים
כאמור,יחולוההוראותהמפורטותבחיקוקהמתאיםמבין
25)א(המוצע,לפיההפרה החיקוקיםהמפורטיםבסעיף
הנוגעתלעניין,ובשינוייםהמחויביםעיובהרכיההפניה
להוראותבדבראכיפהמינהליתבחיקוקיםהמנוייםבסעיף
באותם המפורטות להפרות השאר, בין נוגעת, )א(, קטן
חיקוקים,לסכומיהעיצוםהכספיולמנגנוניםשלהאכיפה

המינהליתשנקבעובהםע

רישיונות כמה למשתתפת ניתנו אם כי יובהר,
על להטיל תוכל מוסמכת פיקוח רשות כל מותאמים,
אכיפה אמצעי לנקוט או כספיים עיצומים המשתתפת
מינהלייםאחריםרקלפיהרישיוןהמותאםשנתנהובכפוף

לסמכויותיהע

כמוכן,יובהרכיבמקרהשבורשותפיקוחמוסמכת
קבעהברישיוןהמותאםהקלהאוהתאמהמכוחסמכות
המוקניתלהבדיןאחר,קרישלאלפיסעיפיםע1ו־20לחוק
יחולו ההפרה של המינהלית האכיפה על אזי המוצע,

הוראותהדיןהאחרכאמורע

של הפרה אכיפת לעניין המוצע מההסדר בשונה
הקלהאוהתאמה,כמתוארלעיל,במקרהשלהפרהשל
הפיקוח רשות שקבעה התאמה או הקלה למתן תנאי
המוסמכתברישיוןהמותאם,מוצעלקבועבסעיף25)ב(
עילהעצמאיתלהטלתעיצוםכספי,בסכוםנמוךיחסית
המוצע; 24 הבסיסי"שבסעיף בהגדרה"הסכום כמפורט
המנגנוןלהטלתהעיצוםיהיההמנגנוןהמוצעבסעיף26)ב(

לענייןהפרהשלתנאיבכתבהליוויע

לדוגמה:אםברישיוןהמותאםקבעהרשותהפיקוח
המוסמכתכיההקלהלענייןההוןהעצמי,כמתוארלעיל,
מותניתבכךשבעלהרישיוןיספקשירותיםל־100לקוחות
לכלהיותר,ובעלהרישיוןהפרתנאיזה,ניתןיהיהלהטיל
עליועיצוםכספימכוחהוראתסעיף25)ב(,בסכוםהבסיסיע

26להסמיךאת לענייןמסלולהליווי,מוצעבסעיף
רשותהפיקוחהמוסמכתלהטילעיצומיםכספייםעלחברה
פיננסיתחדשניתשהפרהתנאיםשנקבעולהבכתבהליוויע
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פרקיםי'ו־י'1לחוקהשקעותמשותפותבנאמנות; )2(

פרקיםז'1ו־ז'2לחוקהייעוץ; )צ(

פרקיםז'ו־ח'לחוקהדירוג; )4(

פרקי"בלחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדריםע )5(

הפרהמשתתפתתנאילמתןהקלהאוהתאמהשנקבעברישיוןהמותאםשהוענק )ב(
לה,רשאיתרשותהפיקוחהמוסמכתלהטילעלהמשתתפתעיצוםכספיבסכוםהבסיסי,

ויחולולענייןזההוראותסעיף26)ב(,בשינוייםהמחויביםע

עיצוםכספי
במסלולהליווי

רשותפיקוחמוסמכתרשאיתלקבועבכתבהליוויתנאיםבנושאיםהמפורטים26ע )א(
להלן,שהפרתםתהווהעילהלהטלתעיצוםכספי)בסעיףזה-התנאיםשהפרתםמהווה
עילהלעיצוםכספי(,ובלבדשאותהרשותמוסמכתלהטילעיצומיםכספייםבאותם

נושאיםגםלפיחיקוקאחר:

הוןעצמיוביטוח; )1(

פרטיםשישלגלותםללקוחות,למשקיעיםאולרשותהפיקוחהמוסמכת; )2(
בפסקהזו,"פרטים"-לרבותאזהרה;

הוראותבדברהגבלתפעילות,ובכללזהמגבלותלענייןתחוםהפעילות )צ(
והיקפהאוסוגהלקוחותאוהמשקיעים,אומספרם;

הוראותבדברממשלתאגידי; )4(

המוסמכת הפיקוח רשות את להסמיך מוצע כך, לצורך
תהווה שהפרתם מסוימים תנאים הליווי בכתב לקבוע
שהפרתם התנאים - )להלן כספי עיצום להטלת עילה
מהווהעילהלעיצוםכספי(,ובלבדשאותהרשותמוסמכת
להטילעיצומיםכספייםבאותםנושאיםגםלפיחיקוקאחרע

יכול כספי לעיצום עילה מהווה שהפרתם תנאים
שייקבעובנושאיםאלהבלבד:הוןעצמיוביטוח;פרטים
הפיקוח לרשות או למשקיעים ללקוחות, לגלותם שיש
זה ובכלל פעילות, הגבלת בדבר הוראות המוסמכת;
מגבלותלענייןתחוםהפעילותוהיקפהאוסוגהלקוחות
אוהמשקיעים,אומספרם;הוראותבדברממשלתאגידי;
חובההמוטלתעלהמשתתפתלשםמניעתניגודעניינים,
ובכללזהחובתהודעהאודיווחעלקיומושלחששלניגוד

ענייניםע

בגובה יהיה להטיל שניתן הכספי העיצום סכום
הסכוםהבסיסיעכאמורלעיל,גובההסכוםהבסיסיהינו
ל־250,000 חדשים שקלים 50,000 בין ונע יחסית, נמוך
שקליםחדשים,לפיהענייןעגובההסכוםהבסיסינקבע
הפעילות של ובהיותה האסדרה בתכליות בהתחשב

חדשניתע

לקבוע מוצע בחקיקה, קוהרנטיות על לשמור כדי
בסעיף26)ב(,כיהטלתעיצוםכספיבמסלולהליוויתיעשה
עלידירשותהפיקוחהמוסמכתהמתאימהלפיהמנגנונים
בשינויים סעיף, באותו המפורטים בחיקוקים הקבועים

המחויביםע

כך,לענייןהטלתעיצוםכספיעלמשתתפתשהפרה
תנאישהפרתומהווהעילהלעיצוםכספי,לפיכתבהליווי
הכספי, העיצום סכום ערך, ניירות רשות לה שהעניקה
ויחול חדשים, שקלים 50,000 הוא ,24 בסעיף כמוצע
המנגנוןהקבועבסעיפים52טזעד52כטלחוקניירותערך,

בשינוייםהמחויביםע

שהפרה משתתפת על כספי עיצום הטלת לעניין
תנאישהפרתומהווהעילהלעיצוםכספי,לפיכתבהליווי
שהעניקלההמפקחעלהבנקים,סכוםהעיצוםהכספי
המוצעהוא50,000שקליםחדשים,ויחולהמנגנוןהקבוע
בסעיפים14טעד14טולפקודתהבנקאות,41ע1,בשינויים

המחויביםע

הפיקוח שרשות הליווי במסלול משתתפת לעניין
מנגנון ההון, שוק רשות היא לה שנקבעה המוסמכת
העיצומיםשיחוללגביהתלויבמאפייניהשלהמשתתפתע
ככלל,יחולוהוראותסעיפים2עא1עד2עיד,2עטזעד2עכ,
האמור, אף על הביטוח; על הפיקוח לחוק ו־2עכג 2עכב
הפיקוחעל רישיוןלפיחוק היאבעלת אםהמשתתפת
להשוואת שירות נותן או מוסדרים פיננסיים שירותים
עלויותכהגדרתובסעיף70אלחוקהאמור-יחולוהוראות
סעיפים74עדצעלחוקהאמורעסכוםהעיצוםהכספיאף
הואתלויבמאפייניהשלהמשתתפת,כמפורטבהגדרה

"הסכוםהבסיסי"שבסעיף24המוצעע

בסעיף27מוצעמנגנוןלהצמדהשלהסכוםהבסיסי;
לפיהמוצע,שרהאוצריפרסםברשומותהודעהעלהסכום

הבסיסיהמעודכןכאמורע
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חובההמוטלתעלהמשתתפתלשםמניעתניגודעניינים,ובכללזהחובת )5(
הודעהאודיווחעלקיומושלחששלניגודענייניםע

הפרהמשתתפתבמסלולהליוויתנאימהתנאיםשהפרתםמהווהעילהלעיצום )ב(
כספי,רשאיתרשותהפיקוחהמוסמכתלהטילעליהעיצוםכספיבסכוםהבסיסי;על
עיצוםכספילפיסעיףזהיחולוההוראותלפיהסעיפיםהמפורטיםלהלן,לפיהעניין

ובשינוייםהמחויבים:

אםרשותהפיקוחהמוסמכתהיארשותניירותערך-סעיפים52טזעד52כט )1(
לחוקניירותערך;

אםרשותהפיקוחהמוסמכתהיאהמפקחעלהבנקים-הוראותסעיפים )2(
14טעד14טולפקודתהבנקאות;

אםרשותהפיקוחהמוסמכתהיאהממונהעלשוקההון-הוראותסעיפים )צ(
2עא1עד2עיד,2עטזעד2עכ,2עכבו־2עכגלחוקהפיקוחעלהביטוח;עלאףהאמור,
לענייןמשתתפתשהיאבעלתרישיוןלפיחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
מוסדריםאונותןשירותלהשוואתעלויותכהגדרתובסעיף70אלחוקהאמור-

הוראותסעיפים74עדצעלחוקהאמורע

עדכוןהסכום
הבסיסי

הסכוםכמפורטבפסקאות)1(ו–)2()א(שלההגדרה"הסכוםהבסיסי"יתעדכןב־1בינואר27ע
בכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינויהמדדהידועביום
העדכוןלעומתהמדדשהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגל
לסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחירים
לצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;השריפרסםברשומותהודעהעל

הסכוםהבסיסיהמעודכןכאמורע

פרק ה': הוראות שונות

בפרקזה-28עהגדרות-פרקה'

"מידע"-כלידיעהאומסמךשבידירשותפיקוחפיננסיתאורשותמייעצת,למעט
מידעשקיבלההרשותלאיסורהלבנתהוןומימוןטרורלפיסעיפים7)א()2(,7)ב(,
8א)א()2(,ע)ב(,11יב0,1צ)ב(,0צ)ב1(,0צ)ב2(,0צ)בצ(,0צ)ג(,0צ)ג1(,0צ)ג2(,0צ)ו(ו־1צ

לחוקאיסורהלבנתהוןע

עלאףהאמורבכלדין,רשותפיקוחפיננסיתורשותמייעצתשנציגהמשתתףבדיוניע2עשיתוףבמידע
הוועדה,רשאיותלמסורלוועדה,לרשותהפיקוחהמוסמכתאולרשותמייעצת)בסעיף
זה-הגוףהנעבר(מידעהמצויבידיהןבקשרלחברהפיננסיתחדשניתוהדרושלגוף

הנעברלשםמילויתפקידיולפיחוקזהע

חובההמוטלתעלהמשתתפתלשםמניעתניגודעניינים,ובכללזהחובת )5(
הודעהאודיווחעלקיומושלחששלניגודענייניםע

הפרהמשתתפתבמסלולהליוויתנאימהתנאיםשהפרתםמהווהעילהלעיצום )ב(
כספי,רשאיתרשותהפיקוחהמוסמכתלהטילעליהעיצוםכספיבסכוםהבסיסי;על
עיצוםכספילפיסעיףזהיחולוההוראותלפיהסעיפיםהמפורטיםלהלן,לפיהעניין

ובשינוייםהמחויבים:

אםרשותהפיקוחהמוסמכתהיארשותניירותערך-סעיפים52טזעד52כט )1(
לחוקניירותערך;

אםרשותהפיקוחהמוסמכתהיאהמפקחעלהבנקים-הוראותסעיפים )2(
14טעד14טולפקודתהבנקאות;

אםרשותהפיקוחהמוסמכתהיאהממונהעלשוקההון-הוראותסעיפים )צ(
2עא1עד2עיד,2עטזעד2עכ,2עכבו־2עכגלחוקהפיקוחעלהביטוח;עלאףהאמור,
לענייןמשתתפתשהיאבעלתרישיוןלפיחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
מוסדריםאונותןשירותלהשוואתעלויותכהגדרתובסעיף70אלחוקהאמור-

הוראותסעיפים74עדצעלחוקהאמורע

הסכוםכמפורטבפסקאות)1(ו–)2()א(שלההגדרה"הסכוםהבסיסי"יתעדכןב־1בינואר27ע
בכלשנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינויהמדדהידועביום
העדכוןלעומתהמדדשהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגל
לסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחירים
לצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;השריפרסםברשומותהודעהעל

הסכוםהבסיסיהמעודכןכאמורע

עדכוןהסכום
הבסיסי

פרק ה': הוראות שונות

הגדרות-פרקה'בפרקזה-28ע

"מידע"-כלידיעהאומסמךשבידירשותפיקוחפיננסיתאורשותמייעצת,למעט
מידעשקיבלההרשותלאיסורהלבנתהוןומימוןטרורלפיסעיפים7)א()2(,7)ב(,
8א)א()2(,ע)ב(,11יב0,1צ)ב(,0צ)ב1(,0צ)ב2(,0צ)בצ(,0צ)ג(,0צ)ג1(,0צ)ג2(,0צ)ו(ו־1צ

לחוקאיסורהלבנתהוןע

עלאףהאמורבכלדין,רשותפיקוחפיננסיתורשותמייעצתשנציגהמשתתףבדיוניע2ע
הוועדה,רשאיותלמסורלוועדה,לרשותהפיקוחהמוסמכתאולרשותמייעצת)בסעיף
זה-הגוףהנעבר(מידעהמצויבידיהןבקשרלחברהפיננסיתחדשניתוהדרושלגוף

הנעברלשםמילויתפקידיולפיחוקזהע

שיתוףבמידע

לרשויות לוועדה, לאפשר מנת על  סעיפים
הפיקוחהפיננסיותולרשויותמייעצותלבצע  28 ו־29

על ולפעול המוצע החוק לפי תפקידיהן את  
כי ע2 לקבועבסעיף מוצע ומהימן, בסיסמידעמקצועי
משתתף שנציגה מייעצת ורשות פיננסית פיקוח רשות
למסור דעתן, שיקול לפי רשאיות, יהיו הוועדה בדיוני
מייעצת לרשות או המוסמכת הפיקוח לרשות לוועדה,
)להלן-הגוףהנעבר(מידעהמצויבידיהןבקשרלחברה

פיננסיתחדשניתוהדרושלגוףהנעברלשםמילויתפקידיו
לפיחוקזהע

באופן 28אתהמונח"מידע" בסעיף להגדיר מוצע
רחב,כךשיכלולכלידיעהאומסמךשבידירשותפיקוח
פיננסיתאורשותמייעצת,למעטמידעשקיבלההרשות
לאיסורהלבנתהוןומימוןטרורכאמורבסעיפיםהמנויים

בהגדרההמוצעתע
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לאיגלהאדםמידעשהגיעאליולפיחוקזהולאיעשהבושימוש,אלאלשם0צעסודיות )א(
מילויתפקידולפיחוקזה,ואולםמותרלגלותמידעכאמורלרשותפיקוחפיננסית,אם
המידעדרושלצורךמילויתפקידהלפיחוקזהאולפיחיקוקאחר,והיאתהיהרשאית

לעשותבושימושלצורךמילויתפקידהכאמורע

לאיגלהאדםמידעשנמסרלולפיהוראותסעיףזהע )ב(

השר,לפיהצעתהממונהעלשוקההוןאולאחרהתייעצותעימו,רשאילשנות,1צעתיקוןהתוספת )א(
בצו,אתהתוספתהראשונהע

השר,לפיהצעתרשותניירותערךאולאחרהתייעצותעימה,רשאילשנות,בצו, )ב(
אתהתוספתהשנייהע

הוספתחיקוקיםלתוספתהראשונהאוהשנייהיכולשתהיהבנושאיםהאלה )ג(
בלבד:

הוןעצמיוביטוח; )1(

תחומיעיסוקמותריםוהיקפם; )2(

עריכת בדיווחים, שיופיעו פרטים זה ובכלל ולציבור, לרשות דיווחים )צ(
הדיווחיםוהדרכיםוהמועדיםלמסירתם;

ממשלתאגידי; )4(

מניעתניגודענייניםע )5(

השר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאילקבועאגרותכמפורטלהלן:2צעאגרות )א(

אגרהבעדהגשתבקשהלהשתתפותבתכנית; )1(

אגרהבעדהגשתבקשהלרישיוןמותאםע )2(

בתקנותלפיסעיףקטן)א(רשאיהשרלקבועאתדרכיתשלוםהאגרותומועדי )ב(
התשלום,ורשאיהואלקבועהפרשיהצמדהוריביתבשלאגרהשלאשולמהבמועדע

השרממונהעלביצועחוקזהעצצעביצוע

פרק ו': תיקון עקיף

תיקוןחוקאיסור
הלבנתהון

בחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-4-142000צע

בסעיף1,אחריההגדרה"חברהבעלתרישיוןזירה"יבוא: )1(

כיווןשחבריהוועדהועובדיהרשויותהפיננסיות  סעיף 30
המבקשות לחברות הנוגע רב למידע ייחשפו 
לקבוע מוצע רגיש, או סודי שחלקו בתכנית, להשתתף
חובתסודיותרחבהלפיהלאיגלהאדםמידעשהגיעאליו
לפיהחוקהמוצעולאיעשהבושימוש,אלאלשםמילוי
תפקידולפיהחוקעעםזאת,מוצעלקבועכיאיסורכאמור
לאיחולעלהעברתמידעלרשויותפיקוחפיננסיות,וכיהן
יוכלולעשותשימושבמידעכאמורלצורךמילויתפקידן

לפיהחוקהמוצעאולפיחיקוקאחרע

רשות כי )ב( קטן בסעיף להבהיר מוצע כן, כמו
שהועבראליהמידעכאמור,לאתהיהרשאיתלגלותואו

להעבירולגורםאחרע

מוצעלהסמיךאתהשר,באישורועדתהכספים  סעיף 32
בקשה הגשת בעד אגרות לקבוע הכנסת, של 
להשתתפותבתכניתובעדהגשתבקשהלרישיוןמותאםע
זואינהמהווהתנאילפתיחת יובהר,כיהפעלתסמכות

התכניתאוליישוםההסדריםהמוצעיםבחוקזהע

מוצעלקבועכישרהאוצרממונהעלביצועחוק  סעיף 33
זה,ויהיהרשאילהתקיןתקנותמכוחוע 

כאמורלעיל,דוחהצוותהצביעעלכךשחברות  סעיף 34
רישוי לחובת כפופה אינה שפעילותן פינטק 
בקשיים נתקלות פיננסית, פיקוח רשות בידי פיקוח או
המערכת מול בעיקר בישראל, בפעילותן משמעותיים
הכרוכים הון הלבנת מסיכוני כתוצאה זאת, הבנקאית;

ס"חהתש"ס,עמ'צע2ע 14
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""חברהפיננסיתחדשנית"-כהגדרתהבחוקלעידודפיתוחטכנולוגיהבתחום
הפיננסיבישראל,התשפ"א-2021,שניתןלהכתבליוויכאמורבאותוחוק;";

בסעיף11יג)א(,אחריפסקה)ע(יבוא: )2(

לענייןחברהפיננסיתחדשנית,שאינהגוףמהגופיםהמנוייםבסעיףזה- )10("
רשותהפיקוחהמוסמכתשנקבעהלפיסעיף15לחוקלעידודפיתוחטכנולוגיה
הפיקוח רשות אם האמור, עלאף התשפ"א-2021; בישראל, הפיננסי בתחום
המוסמכתשנקבעהכאמורהיאהנגיד,יבואבמקומו,לענייןפרקזה,המפקחעל

הבנקיםע";

בתוספתהשלישית,אחריפרט7יבוא: )צ(

"8עחברהפיננסיתחדשנית,שאינהגוףמהגופיםהמנוייםבתוספתזוושאינה
תאגידבנקאיע"

""חברהפיננסיתחדשנית"-כהגדרתהבחוקלעידודפיתוחטכנולוגיהבתחום
הפיננסיבישראל,התשפ"א-2021,שניתןלהכתבליוויכאמורבאותוחוק;";

בסעיף11יג)א(,אחריפסקה)ע(יבוא: )2(

לענייןחברהפיננסיתחדשנית,שאינהגוףמהגופיםהמנוייםבסעיףזה- )10("
רשותהפיקוחהמוסמכתשנקבעהלפיסעיף15לחוקלעידודפיתוחטכנולוגיה
הפיקוח רשות אם האמור, עלאף התשפ"א-2021; בישראל, הפיננסי בתחום
המוסמכתשנקבעהכאמורהיאהנגיד,יבואבמקומו,לענייןפרקזה,המפקחעל

הבנקיםע";

בתוספתהשלישית,אחריפרט7יבוא: )צ(

"8עחברהפיננסיתחדשנית,שאינהגוףמהגופיםהמנוייםבתוספתזוושאינה
תאגידבנקאיע"

בפעילותןהפיננסיתשלחברותהפינטקמחדגיסא,והיעדר
פיקוחעליהןבתחוםשלמניעתהלבנתהוןומימוןטרור
מאידךגיסאעלפיכך,מוצעכיחברותפיננסיותחדשניות
שיתקבלולתכניתבמסלולהליווייוכפפולמשטראסדרה
שלאיסורהלבנתהוןומימוןטרורבאמצעותצואיסור

הלבנתהוןייעודישייקבעבעניינןע

החלתמשטראיסורהלבנתהוןומימוןטרורכאמור
עלחברותפינטקצפוילהפחיתאתהסיכוןהכרוךבפעילות
שלאותןחברות,וכפועליוצאמכך,להקלעליהןבקבלת

שירותיםמהתאגידיםהבנקאייםע

הון, הלבנת איסור חוק את לתקן מוצע כך לשם
התש"ס-2000)להלן-חוקאיסורהלבנתהון(,ולהוסיף
פיננסית ""חברה שלהלן: ההגדרה את שבו 1 בסעיף
טכנולוגיה פיתוח לעידוד בחוק כהגדרתה - חדשנית"
ליווי כתב לה שניתן התשפ"א-2021, בישראל, פיננסית

כאמורבאותוחוק"ע

עודמוצעלתקןאתסעיף11יג)א(לחוקאיסורהלבנת
הוןולקבועכיהממונה,לענייןחברהפיננסיתחדשנית
שאינהגוףמהגופיםהמנוייםבסעיף11יג)א(,יהיהרשות

15לחוקהמוצע; הפיקוחהמוסמכתשנקבעהלפיסעיף
שנקבעה המוסמכת הפיקוח רשות אם האמור, אף על
כאמורהיאהנגיד,מוצעלקבועכייבואבמקומוהמפקח
עלהבנקיםעלפיהתיקוןהמוצע,לרשותהפיקוחהמוסמכת
בסעיף כהגדרתו לממונה הנתונות הסמכויות יינתנו
11יג)א(לחוקאיסורהלבנתהון,ובכללזההסמכותלתת
וההפעלה היישום לדרכי הנוגעות הוראות למשתתפת
שלהחובותהחלותלפיחוקאיסורהלבנתהוןעכמוכן,
יינתנולרשותהאמורהסמכויותלפיקוחעלהמשתתפות
בתכניתלפיפרקד'2לחוקאיסורהלבנתהון,כגוןהסמכות
למנותמפקחיםולדרושמידעומסמכים,וכןסמכויותלעניין

עיצומיםכספייםלפיפרקה'לחוקאיסורהלבנתהוןע

לחוק השלישית התוספת את לתקן מוצע כן, כמו
איסורהלבנתהון,ולהוסיףלרשימתהגופיםשחלותעליהם
חובותזיהוי,דיווחוניהולרישומיםלפיפרקג'לחוקאיסור
הלבנתהון,חברהפיננסיתחדשנית,שאינהגוףמהגופים
המנוייםבאותהתוספתושאינהתאגידבנקאיעתיקוןזה
יאפשרלשרהאוצרלקבוע,בצו,חובותזיהוי,דיווח,רישום
ושמירה,כאמורבסעיף7)ב(לחוקאיסורהלבנתהוןשיחולו

עלמשתתפתשקיבלהכתבליוויע
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תוספת ראשונה
)סעיףע1(

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים-

סעיפים15)א()1(ו־25כא)א()2(לענייןאזרחותאותושבותישראלית )1(
שלמבקשהרישיוןאושלנושאמשרהבו,אוהתאגדותורישוםבישראל

שלהתאגידמבקשהרישיון;
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תוספת שנייה
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44ט,44י,44יא,44יג)ב(עד)ד(,44טז,44כט,55א,55ב)א(ו־56;

פרקה'1,לענייןנאמןלמחזיקיםבתעודותהתחייבותאומנפיקשל )2(
תעודותהתחייבותלציבור,ובלבדשתעודותהתחייבותשלגביהןנקבעה
הקלהאוהתאמהברישיוןהמותאם,לאיירשמולמסחרבבורסהלניירות
ערךבתלאביב,ושיהיהניתןלהבחיןביןמסחרבתעודותהתחייבותכאמור

לביןמסחרבתעודותהתחייבותאחרות;

פרקח',לענייןבעלרישיוןבורסהאובעלרישיוןמסלקה,ובלבד )צ(
התאמה או הקלה נקבעה שלגביה הפעילות בין להבחין ניתן שיהיה

ברישיוןהמותאםלביןפעילותאחרתשלהמשתתפתע

בחוקהשקעותמשותפותבנאמנות- 2ע

סעיפיםצ)ב(,5)א(עד)ג(,ע,צ16,1)א(,)א1(ו–)ב(עד)ד(,16א,18,17)5( )1(
עד)10(,ע1עד22,צ2ו,42,25עד46,ע4עד54א,58,57,56אעד67,65,ע6,
71,70למעטסעיףקטן)ד(,72למעטסעיףקטן)ו(,72אעדצ77,7עד80,
81עד5,86,82עא,5עב)ב(ו–)ג(,5עג,עעעד104,102א,105למעטסעיפים
קטנים)א(ו–)ד(,106,ע10עד112,112ב,צ11בעדצ11ד,ע12)א(ו–)ב(,ע12ב

ו־1צ1)א(;

סעיף68לענייןהחזקותשלמנהלקרןע )2(

בחוקהייעוץ- צע

סעיפים2)ב2(ו–)ג(,7,4)ב()2(ו–)צ(,)ב1()צ(ו–)4(,)ג()1(עד)4(ו–)ה(, )1(
8)ב()צ(עד)5(ו–)ג()2(,10בעד10ד,10ז,צ1למעטסעיףקטן)ד1(,16)ב(ו–)ד(,
16א,17,17א,20א,20ג,20ד,22)צ(ו–)5(,24,24בלמעטסעיףקטן)ו(,24געד

24ט,26,25למעטסעיףקטן)ד(,27למעטסעיףקטן)ז(,27א,27ג,41ו־42;

סעיף15)א(לענייןאופןהיידועבדברניגודעניינים; )2(

סעיף18)ב(לענייןאופןמתןאישורהלקוחלעסקההכרוכהבסיכוןע )צ(

בחוקהדירוג-סעיפיםצ,8,4,ע)א()1(עד)10(ו–)ב(,16,15,14,11,10)ב(עד 4ע
)ו(,18,17)ב(עד)ד(,ע45,1)ג(,46עד51,48ו־52ע
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