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"ייתכן שעדיין איננו חשים בכך, אבל העולם כבר הולך 

ונעשה מקום שבו ניתן לשמור פחות ופחות על סודות, 

מקום שבו דיווח כזה יהיה עניין יומיומי, מקום שבו כל 

… זה עם זההמחשבים קשורים זה לזה ומדברים 

הציוויליזציה נמצאת על סף שינוי גדול. תפוצתן של 

רשתות המחשבים הפכה את העולם למאגר נתונים 

החברה המודרנית מעריכה ומכבדת את … גלובלי אחד

טכנולוגיית מחשבים ומידע … טכנולוגיית המידע

משמשת למעשה בעל תחום כמעט ובכלל זה מנהל 

רפואה, גנטיקה, עסקים, חינוך, סטטיסטיקה, הנדסה, 

עולם (ניב אחיטוב  למעשה הכל" - חקר המקרא ועוד 

 182, 42, 14  ללא סודות: על חברת המידע הפתוח

)2002 (  

  

  פתח דבר

מבקשת לתקוף את חוקתיות חוק נתוני אשראי אשר קובע משטר מקיף של איסוף, דירוג  דנן העתירה

, כי ההסדרים הקבועים בחוק נתוני אשראי פוגעים בזכות נטען בעתירהוסחר בנתוני אשראי בישראל. 

כי  זה תשובה בכתב יראו המשיביםבטלות.  – שדינם ומכאן האדםהאדם לפרטיות, שוויון, וכבוד 

 להידחות ודינן מבוססות אינןפגיעה בזכויות יסוד הנובעות מהוראות החוק  בדבר העותרתטענות 

   .וראוי סביר, מידתי הינו אשראי נתוני בחוק שנקבע ההסדר באשר וכל מכל

מערכת הבנקאות הישראלית מתאפיינת ברמת ריכוזיות גבוהה המקטינה את הפוטנציאל להיווצרות 

תחרות, מביאה לקביעת מחירים גבוהים עבור שירותים שונים ותורמת להדרה של אוכלוסיות שונות 

לשיפור המערכת לשיתוף בנתוני ועדה והמשוק האשראי הקמעונאי. לנוכח אתגרים אלה, הוקמה 

אשר על בסיס המלצותיה נחקק חוק נתוני אשראי.  ,")אשראי בנתוני לשיתוף הוועדה": אשראי (להלן

החוק מסדיר לראשונה הקמתו של מאגר נתוני אשראי אשר אליו יועברו כלל נתוני האשראי של 

היצע האשראי להגדיל את מלמדים כי מערכת שכזו עשויה  אמפירייםאזרחי ישראל. ממצאים 

  הצרכני, להוזיל את שיעורי הריבית ולהגביר את התחרותיות במערכת הבנקאית. 

 בקשת ליצור איזון ראוי בין התועלת הציבורית החשובהעוצבו על יסוד תפיסה המ החוקהוראותיו של 

להיות בין הפגיעה האפשרית והמצומצמת שעלולה ו יתוף בנתוני אשראישיש למערכת ריכוזית לש

בהרחבה להלן, אף שתיתכן פגיעה מסוימת בזכות לפרטיות  שיוסברי למערכת כזו בזכויות הפרט. כפ

ונדרשת על מנת להגשים  , סבירהבעקבות הקמתו של מאגר נתוני האשראי, פגיעה שכזו היא מידתית

הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי, הרחבת עיקרן את התכליות העיקריות שבהסדר ש

הפגיעה בזכות  ראי והפערים הכלכליים. ודוק היטב:הנגישות לאשראי וצמצום ההפליה במתן האש

 להיבחן בחלל ריק אלא בהלימהיכולה כצעקתה והיא אינה אינה  העותרתלפרטיות שעליה מלינה 

. המשפט בכלל והזכות לפרטיות בפרט עוברים טלטלה שאירעו במרוצת השניםתמורות הטכנולוגיות ל

וכח התפתחויות טכנולוגיות שבכוחן לחולל שינויים עמוקים במגוון רחב של דפוסי חיינו. בעידן רבה לנ

ירתמו את עצב הסדרים משפטיים אשר מחד גיסא היא ל שכזה, מלאכתם של מעצבי המדיניות

יפעלו ומאידך גיסא  ,חשובות תכליות כלכליות וחברתיותההתקדמות הטכנולוגית לצורך הגשמת 
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חוק נתוני . בעידן הטכנולוגי הסדרים אשר יעניקו משמעות מלאה לזכויות אדם חוקתיותשל לעיגונם 

כולל שורה ארוכה של הוראות שתכליתן למזער את החשש מפני זליגתו של  צועד בדרך זו והוא אשראי

ערכים של פרטיות בטכנולוגיה  המעלים על נסעיגונם של הסדרים  על ידיהמידע שהועבר למאגר 

  הקיימת. 

האפשרות  זאת ועוד, הקמתה של מערכת לשיתוף בנתוני אשראי מבקשת להתמודד באופן ממוקד עם

אחת התופעות הבעייתיות המאפיינות את  בעתירתה. העותרתלפגיעה בזכות לשוויון שעליה מלינה 

מחקרים שונים המשק הישראלי היא נגישות נמוכה של אוכלוסיות מוחלשות לשוק האשראי הצרכני. 

כי הקמתה של מערכת ממשלתית לשיתוף בנתוני אשראי דו לנגד עיני המחוקק מלמדים אשר עמ

את האפליה בין צרכנים שונים.  ולצמצםאת הנגישות לאשראי קמעונאי  באופן מובהק להרחיבעשויה 

הכלכלי של מערכת שכזו, היא עשויה גם לתרום לצמצום הפערים החברתיים  , לצד יתרונהכןל

כי הוראותיו של חוק נתוני  העותרתולחיזוקן של אוכלוסיות מודרי האשראי בישראל. לפיכך, טענת 

  אין לה על מה שתסמוך.  –בזכות לשוויון פוגעותאשראי 

בחופש החוזים המעוגן בכבוד האדם. ל נתוני אשראי לחול על הפגיעה שעלול מאגר העותרתעוד מלינה 

 ,לטענות אלה אין בסיס. הספרות האמפירית בסוגיה זו אשר עמדה בבסיס הוראות חוק נתוני אשראי

ששיתוף בנתוני אשראי מגדיל באופן משמעותי את היצע האשראי הכולל ומגביר את היעילות  מצביעה

במתן האשראי. נוסף על כך, ספרות זו מצביעה על מתאם שבין שיתוף בנתוני אשראי לשיפור מובהק 

פרט. זאת ועוד, הקמתה בבתנאי האשראי בכלל ובשיעור הריבית שנדרשת אוכלוסיית הלווים לשלם 

ת לשיתוף בנתוני אשראי תסייע לצמצם את הצורך של אזרחים מאוכלוסיות מוחלשות של מערכ

לפנות לשוק האפור על מנת להלוות כספים ולמנוע את ההשפעות החברתיות והכלכליות החמורות 

המקובץ עולה כי חוק נתוני אשראי טומן בחובו אפשרות לקידום אינטרסים ן הנובעות מתופעה זו. מ

ם מובהקים במשק הישראלי ויש בו מענה מקיף ופרטני לשלל האתגרים הנוגעים כלכליים וחברתיי

  להגנה על זכויות אדם חוקתיות בעידן הטכנולוגי. 

תוצג  . ראשיתלכתב התשובההעובדתי  יוצג הטיעון בפרק א'יהיה דרך הילוכנו בכתב תשובה זה. ת ווז

–"בסשירות נתוני אשראי, התשחוק . קת חוק נתוני אשראישקדמה לחקיההיסטוריה החקיקתית 

הניח את התשתית המשפטית לקיומה של מערכת לשיתוף  ")חוק נתוני אשראי הקודם"(להלן:  2002

הציגה הוועדה לשיתוף בנתוני אשראי אשר בהמשך, יוצגו עיקרי ההמלצות ש. בישראל אשראינתוני 

נלוו ש והדיונים נתוני אשראי חוקיפורטו הליכי חקיקת ן אומצו במסגרת חוק נתוני אשראי וכן מרבית

עיקרי הוראות חוק נתוני אשראי אשר בהם ועדת הכלכלה של הכנסת. כמו כן, יפורטו לו במסגרת 

הטיעון המשפטי העומד יוצג  בפרק ב'ניתנה הדעת להגנה מלאה ומקיפה של זכויות אדם חוקתיות. 

בבסיס כתב תשובה זה. במסגרת זו, יסבירו המשיבים כיצד הוראות חוק נתוני אשראי מגינות באופן 

מפורט על הזכות לפרטיות, שוויון, שם טוב וחופש החוזים. למצער וככל שתתקבל הטענה כי חוק 

המשפטיים הקבועים בו  נתוני אשראי פוגע בזכויות אדם חוקתיות, יסבירו המשיבים מדוע ההסדרים

התועלות  יבוארועומדים בתנאי פסקת ההגבלה שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. לבסוף, 

  הציבוריות החשובות לציבור הלווים בישראל בעקבות יישומו של חוק נתוני אשראי. 
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 הטיעון העובדתי .א

  חקיקתיתהיסטוריה  )1(

נתוני אשראי בהניח את התשתית המשפטית להקמת מערכת לשיתוף  חוק נתוני אשראי הקודם .1

לאחר שבעלי הרישיון להפעלת שירות נתוני  2005יישום החוק בפועל החל רק בשנת  בישראל.

 ול מתוקף חוק נתוני אשראי הקודם.אשראי קיבלו רישיון לפע

חוק נתוני אשראי הקודם ביקש להסדיר איסוף נתוני אשראי על מנת למנוע שתי תופעות  .2

שיעורי חדלות הפירעון בבעייתיות. האחת, מניעת אשראי ממי שאינו ראוי לכך תאפשר ירידה 

בישראל. השנייה, צמצום הביטחונות המרובים שנדרשו לקוחות אמינים להמציא כתנאי לקבלת 

להגן על ). חוק נתוני אשראי הקודם ביקש 1997-נתוני אשראי, התשנ"ח עת חוקאשראי (ראו הצ

אזרחים בעלי התקשרות עם מ כתוצאה הםהנזק שעלול להיגרם ל מפני מלווים פוטנציאליים

סיכון זה. חוק נתוני אשראי הקודם  או לכל הפחות לצמצםהיסטוריית אשראי שלילית מובהקת 

קבע כי ככלל איסוף נתוני האשראי ייעשה לגבי מידע שלילי בלבד. מידע חיובי, מוגבל ביותר, 

עשוי להיאסף ולהימסר רק אם הלווה הסכים לכך, או אגב איסוף של מידע שלילי (ראו סעיפים 

 לחוק נתוני אשראי הקודם).  18-16

 10%-בעלי הרישיון אספו מידע על כ ועלהקודם לימד כי בפ יישומו של חוק נתוני אשראי .3

מאוכלוסיית האזרחים בעלי מידע שלילי בלבד. מידע חיובי נאסף רק לגבי אותם לקוחות שכבר 

נאסף לגביהם מידע שלילי. עוד נמצא כי למערכת הבנקאית לא היה תמריץ לשכנע לקוחות 

כזה מעניק להם יתרון תחרותי על פני לחתום על הסכמה להעברת מידע חיובי משום שמידע 

ספקי אשראי חוץ בנקאיים. עוד נמצא כי המידע החיובי שנאסף על פי חוק נתוני אשראי הקודם 

לא שימש לתמחור האשראי או לשיפור תנאיו. בפועל, המידע החיובי שנאסף שימש רק כתנאי 

יסרבו בדרך כלל להעניק  מסנן. כלומר, המידע החיובי שנאסף שימש ראייה לכך שנותני האשראי

שנתונים לגביו נמצאים במאגר. לפיכך, המידע החיובי המוגבל שנאסף על אשראי לאותו לקוח 

ההתנהלות הפיננסית של אותם אזרחים שנאסף כבר לגביהם מידע שלילי לא הביא לשיפור 

 כלשהו בתנאי האשראי שנטלו מהמערכת הבנקאית בישראל. 

הקבועים בחוק נתוני אשראי הקודם הובילו ליצירת "רשימה שחורה" עוד נמצא, כי ההסדרים  .4

מהלווים, מודרי האשראי, בישראל. היעדרם של נתוני אשראי חיוביים של שאר  10%-של כ

מהאוכלוסייה) הביא להנצחת היתרון התחרותי של הבנקים  90%אוכלוסיית הלווים (

בנקאיים. פירוש -גופי האשראי החוץעל פני  אשר בהם מתנהל חשבונם של הלקוחות המסחריים

הדבר הוא שלא היה בידי גופים אחרונים אלה הכלים הדרושים על מנת להתחרות באופן יעיל עם 

 מוסדות בנקאיים על מתן אשראי בתנאים נוחים לציבור הלווים בישראל. 

  

  המלצותיה של הוועדה לשיפור המערכת לשיתוף בנתוני אשראי  )2(

ינה ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו ושרת המשפטים דאז, גב' ציפי מ 2014באוגוסט  26ביום  .5

 . ")הוועדה" או "הוועדה לשיתוף בנתוני אשראי(להלן: " לבני את הוועדה לשיתוף בנתוני אשראי
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 . 1כנספח ועדה לשיתוף בנתוני אשראי מצורף לכתב תשובה זה ומסומן ודוח ה

רמת הריכוזיות הגבוהה המאפיינת את המערכת רקע הוועדה לשיתוף בנתוני אשראי הוקמה על  .6

הבנקאית בישראל. ריכוזיות זו מובילה לתחרותיות נמוכה ולקביעת מחירים גבוהים של 

קטנים (המגזר העסקים ההשירותים השונים שמספקת מערכת הבנקאות למשקי הבית ו

הוא  הקמעונאי). כאמור לעיל, אחד החסמים להתפתחות תחרות במגזר האשראי הקמעונאי

היעדרו של מידע מלא אודות ההתנהלות הפיננסית של ציבור הלווים. הוועדה התבקשה בכתב 

היצע האשראי ו יל את התחרותוף בנתוני אשראי במשק על מנת להגדהמינוי לפעול לשיפור השית

עוד נתבקשה הוועדה לפעול לצמצומה של אפליה במתן האשראי, להקטין את עלויות . הקמעונאי

את היציבות הפיננסית של  רולהגבי קדם התנהלות פיננסית נבונה יותר של הציבור, להאשראי

 . )78-76המערכת הבנקאית בישראל (ראו דוח הועדה, עמ' 

, מודל שיתוף האחתשתי המלצות מרכזיות.  הסיקהבתמצית, הוועדה לשיתוף בנתוני אשראי  .7

איסוף של מידע חיובי. איסוף של בנתוני אשראי שיכלול לא רק איסוף של מידע שלילי אלא גם 

ועדה לצמצם את פערי המידע בין נותני האשראי לציבור ומידע חיובי ושיתופו עשוי לדעת ה

קמעונאי. הגדלת היקף האשראי הקמעונאי עשויה ההלווים ובכך להגדיל את היקף האשראי 

ור לצורך להוביל לצמצום הצורך של חלקים נרחבים מאוכלוסיות מוחלשות לפנות לשוק האפ

, שינוי ברירת המחדל באשר השנייהנטילת הלוואה ועשוי לצמצם את שיעורי חדלות הפירעון. 

להעברת המידע מהגופים הפיננסיים למאגר נתוני האשראי. על פי חוק נתוני אשראי הקודם, 

לבנקים לא רק אם הלקוח נתן את הסכמתו המפורשת לכך.  התאפשרהמסירתו של מידע חיובי 

ץ לפעול להשגת הסכמה כאמור משום שהדבר עלול לפגוע באינטרסים הכלכליים היה תמרי

שלהם. לכן, המליצה הוועדה לשיתוף בנתוני אשראי, כי נתונים חיובים ושליליים כאחד יימסרו 

למאגר נתוני האשראי מבלי לקבל את הסכמתו העקרונית המוקדמת של הלקוח לפעולה זו (ראו 

 ). 13-10דוח הוועדה, עמ' 

הוועדה נתנה את דעתה לפגיעה שעלולה להיגרם לזכויות אדם חוקתיות בשל יישום  ודוק: .8

ההסדרים שעליהם המליצה הוועדה מבקשים ליצור איזון ראוי בין המלצותיה. לאור זאת, 

המשמעות שבצמצום הריכוזיות במערכת הבנקאית בישראל והגדלת היצע האשראי לציבור 

עדה, עמ' ולביצורן של זכויות אדם חוקתיות בעידן הטכנולוגי (דוח הוהלווים ובין החשיבות שיש 

6-5 .( 

הצעת חוק נתוני  20-הונחה על שולחן הכנסת ה ,בעקבות המלצות הוועדה לשיתוף בנתוני אשראי .9

 "הצעת חוק נתוני אשראי) (להלן: "2 עמ' 954ע"ו מס' ה"ח הממשלה תש( 2015-אשראי, התשע"ו

 ). "הצעת החוקאו "

  . 2כנספח הצעת חוק נתוני אשראי מצורפת לכתב תשובה זה ומסומת 

 

   הליכי חקיקת חוק נתוני אשראי )3(

ועדת הצעת חוק נתוני אשראי נידונה באופן מעמיק, יסודי וממצה בוועדת הכלכלה של הכנסת.  .10

. בדיוני ועדת מספר רב של ישיבות עד לאישורההכלכלה של הכנסת דנה בהצעת החוק במשך 

נציגי המועצה הלאומית לכלכלה, הכלכלה נטלו חלק נציגים שונים ממשרדי האוצר והמשפטים, 

http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-954.pdf
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נציגי מומחים בתחום הפרטיות ואבטחת מידע, מומחים מהאקדמיה, נציגי המגזר העסקי, 

ומכוני מחקר. לכל הגורמים הללו ניתנה האפשרות להביע את דעתם  וצרכנייםארגונים חברתיים 

על עיצוב וגיבוש הנוסח  וממשי על ההסדרים הקבועים בהצעת החוק ולהשפיע באורח ישיר

 הסופי של הוראות החוק.  

אשר התכנסה לדון בהצעת החוק  כבר בפתח הישיבה הראשונה של ועדת הכלכלה של הכנסת .11

הצהיר היושב ראש, ח"כ איתן כבל, כי לצד היתרונות המובהקים שטומנת בחובה הצעת החוק 

את הפגיעה האפשרית בזכויות אדם  צמצםבכוונת ועדת הכלכלה לעשות כל הדרוש על מנת ל

בוריות . לכן, עבודת ועדת הכלכלה התמקדה במציאת איזון ראוי בין התועלות הציחוקתיות

 שבבסיס ההסדרים המשפטיים שבהצעת החוק ובין החשיבות בהגנה על זכויות הפרט. לדבריו,

אני כבר אומר בפתיחת הדברים באשר למהות. הדבר הראשון נוגע לעניין זכויות הפרט. אני מודע "

קים לעובדה שאיסוף מידע זה חלק מהותי בעניין של הכנסת כוחות נוספים... יושב לפניכם אחד הנאב

היותר גדולים על שמירת מידע עוד מחוק אחר. אבל בסוף החכמה היא לעשות את זה בזהירות ולמצוא 

-של ועדת הכלכלה, הכנסת ה 70פרוטוקול ישיבה מס' (ראו " האיזון כי צריך למצוא את האיזון את

 .)28.10.2015מיום  3, 20

 לכתב תשובה זהשל ועדת הכלכלה מצורף  70העמוד הרלוונטי מתוך פרוטוקול ישיבה מס' 

 .3כנספח ומסומן 

בישיבה נוספת, הדגיש ח"כ איתן כבל את החשיבות הכלכלית והחברתית של הצעת חוק נתוני  .12

 ושלם מקיףענה מלא, מ לעשות ככל הנדרש על מנת לתתאשראי ועל כוונתה של ועדת הכלכלה 

הכנסת לא לחינם  - בחוק הזה אנחנו רואים לכל האתגרים אשר היא טומנת בחובה. לדבריו, "

תהליך מאוד מאוד חשוב בפתיחה של מערכת היחסים בכל הנוגע  - הצביעה פה אחד בעד קידום החוק 

לאשראי לאזרחים. אנחנו נעשה את הכללים הכי טובים, הכי פתוחים, הכי שקופים. העניין שאני מאוד 

נו באמת, וזה תלוי בכם, נעשה את המיטב כדי להוציא אנח.. רגיש אליו זה העניין של המאגר או המידע.

-של ועדת הכלכלה, הכנסת ה 78פרוטוקול ישיבה מס' (ראו  "את הטוב ביותר מתחת ידנו. זה הכיוון

 . )3.11.2015מיום  3, 20

מנגנון ח"כ כבל עמד על כך שהצעת חוק נתוני אשראי עוצבה באופן שיאפשר יצירתו של  .13

לאיסוף, דירוג וסחר בנתוני אשראי של כל אזרחי ישראל. מנגנון שכזה עשוי להיטיב  אובייקטיבי

שיש למלווים ל כשכמשום  ,גם עם קבוצות מאוכלוסיות מוחלשות הסובלות מאפליית אשראי

ניתן יהיה לתפור את תנאי האשראי באופן מדויק כך דע אישי רב יותר על הלקוח הספציפי מי

 וצתיים שעלולים לעורר חשד לאפליה,ללא התחשבות בפרמטרים קבלרקע הכלכלי של הלקוח 

אם אתה בא מכפר קאסם, אני בא מראש "לדבריו,  . כיו"בגורים, מוצא, מין, גיל וזור מלמשל, א

פה החוק אמור לבטל רעשים חיצוניים, הוא ...אז גם בתוך ההדרה יהיו כלליםהעין ושנינו מודרים, 

אמור לבטל את כל הפירוטכניקה שמלווה את האדם כשהוא בא לקחת את ההלוואה, או יותר נכון, 

כשהוא בא לקבל את האשראי. זה יהיה בלי פירוטכניקה, זה יהיה הכי ענייני שאפשר לייצר, דהיינו על 

(ראו " תעודה שלא כתוב עליה מאיפה אתהבסיס יכולות בלבד. אז תהיה עליך תחרות. יש לך 

 . )3.11.2015מיום  6, 20-של ועדת הכלכלה, הכנסת ה 78פרוטוקול ישיבה מס' 

 לכתב תשובה זהשל ועדת הכלכלה מצורף  78העמוד הרלוונטי מתוך פרוטוקול ישיבה מס' 

  . 4כנספח ומסומן 
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עשוי לצמצם את תופעת אפליית בהקשר זה, הסבירו נציגי משרד האוצר כי חוק נתוני אשראי  .14

האשראי משום שאיסוף נתונים חיוביים על אוכלוסייה זו תאפשר להם נגישות רבה יותר לשוק 

עשות שימוש האשראי הצרכני. כמו כן, בעקבות איסוף מידע חיובי לא יצטרכו ספקי האשראי ל

 אני""ל משרד האוצר שי באב"ד: מנכ .בתבחינים פסולים לצורך אמידת הסיכון של הלווה הבודד

אחת לגבי כל מיני אנשים היום שמודרים שלא מצליחים  פעםחושב שיש פה צמצום אפליה פעמיים. 

 שאותן המחיר של השני לכיווןלהגיע לאשראי ומחר יוכלו לקבל את אותו אשראי. האפליה גם הולכת 

 המחיר. משלמות, החיצונייםגופים דרך ה אולי, הבנקים דרך מגייסות לא שהיום אוכלוסייה קבוצות

 הרבה הסיכון רמת את לתמחר החיצוניים הגופים של היכולת כי, גבוה יותר הרבה כלל בדרך הוא הזה

(ראו  "גבוה יותר הרבה הוא משלמות שהן הריבית ברמת היום שנקבע מחיר אותו לכן, נמוכה יותר

 ). 3.11.2015 מיום 6, 20-של ועדת הכלכלה, הכנסת ה 78' מס ישיבה פרוטוקול

 עם כי איסוף נתונים חיוביים על ציבור הלווים יסייע להתמודד עוד מסביר מנכ"ל משרד האוצר .15

המצב היום? האם כשאני נכנס היום לבנק,  מה"פערי המידע בין המלווים לציבור הלווים. לדבריו, 

הבנק מדרג אותי לפי קריטריונים שקבועים לו בחקיקה שעל פיהם יינתן לי האשראי? לא. אותו בנק 

... הוא סתם קובע. הוא  עיניו ראות פי עלמה סיכון האשראי שלי  בודקשאני לקוח שלו במשך שנים 

על המצב היום שבו  תחשובמחליט אם הוא רוצה לתת לי את האשראי או לא לתת לי את האשראי. 

, ומבקש מבנק הכלכלהאיתן, יו"ר ועדת הכלכלה, יבוא לבנק, כאשר הוא לא מספר שהוא יו"ר ועדת 

ודעים שום נתונים עליו. לאומי ומבנק דיסקונט אשראי. הם לא יודעים את ההיסטוריה שלו, הם לא י

שהם יתמחרו את הסיכון שלו בסיכון הכי גבוה כי הם יאמרו: אנחנו לא ניקח עליו את  יהיההדיפולט 

 רמת מה ולהעריך המידע את לקבל הגופים לאותם. מה שהחוק עושה זה נותן את היכולת הריסק

מיום  14, 20-, הכנסת השל ועדת הכלכלה 78" (ראו פרוטוקול ישיבה מס' אין שהיום מה, הסיכון

3.11.2015.( 

"לצערנו בהיעדר כלכלן במועצה הלאומית לכלכלה:  ,לעניין זה יפה התבטאותו של יואל בן אור .16

מידע מאפיינים קבוצתיים מקבלים משקל משמעותי באותה החלטה, כלומר גם אם אין כאן כוונה של 

נותן האשראי להפלות, בוודאות יש תוצאה מפלה. אנחנו יודעים שכתובת מגורים וגורמים כאלה 

ת שמשלמים משחקים תפקיד משמעותי... התוצאה היא שיש כאן אפליה, יש הדרת אשראי ויש לקוחו

עשרות או אפילו מאות אחוזי ריבית ונתונים לשיטות הגבייה של השוק האפור, שם מוכנים לתת את 

עדת של ו 102(ראו פרוטוקול ישיבה מס' אותו אשראי גם בלי המידע בגלל אותן שיטות גבייה" 

כך חשוב, - "הסיפור של מידע אלטרנטיבי הוא כל וכן, ).1.12.2015מיום  4, 20-הכלכלה, הכנסת ה

כפיים במובן הזה שברור שמידע אלטרנטיבי לא עוזר ליציבות פיננסית. ברור שמידע - ואנחנו נקיי

אלטרנטיבי לא עוזר להפחתת הפגיעה בפרטיות. הסיבה החידה שאנחנו מתעקשים על מידע 

יה ה"שקופה". כי ברור שבנק ישראל לא היה זקוק לזה יאלטרנטיבי, זה הסיפור הזה של האוכלוס

של  140(ראו פרוטוקול ישיבה מס'  "הבנקים. באמת, אין שום סיבה אחרתשביל לפקח יותר טוב על ב

  ).14.1.2016מיום  30, 20-ועדת הכלכלה, הכנסת ה

כמו כן, נציגי משרד המשפטים עמדו על כך שמידע שנאסף על ידי חברות תשתית יועבר למאגר  .17

נתוני האשראי וזאת על מנת ליצור עבור אוכלוסיות מוחלשות היסטוריית אשראי חיובית. כך 

בזמן האחרון אני לא עושה כלום חוץ מללכת "למשל מציין עו"ד רני נויבאור ממשרד המשפטים 

ני מקורות מידע כמו קרן קורת, כמו האגודה להלוואות ללא ריבית, כדי לנסות לבנות את ולחפש מכל מי

זה באופן שאנחנו נוכל לכלול את האנשים האלה. אם תשתיות זה המקום שיתן לי לכלול את האנשים 

של ועדת הכלכלה,  137פרוטוקול ישיבה מס' ראו ( "האלה, אז אני רוצה שתשתיות יהיו בחוק
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  . )12.1.2016מיום  13, 20- הכנסת ה

לסייע לאוכלוסיות מוחלשות הדגיש ח"כ כבל כי תכלית הצעת החוק היא  נוספתבישיבה  .18

כאן יש משימה, לקחת אוכלוסייה ברורה מאוד, שלא מצליחה... . לדבריו, "הסובלות מהדרת אשראי

, אני אומר לכם, 1-5אבל מצב חדש מבחינתי, אם הוא לא נותן את המענה לקבוצת מעמד הביניים בין 

של  96ראו פרוטוקול ישיבה מס' " (אבוא לשר ואגיד לו: אני לא רוצה להתעסק עם הצעת החוק הזאת

בישיבה אחרת הדגיש ח"כ כבל כי לצד  ).25.11.2015מיום  56, 20-ועדת הכלכלה, הכנסת ה

חקיקתו של חוק נתוני אשראי בכוונתו לגבש רגולציה משלימה שתסייע באופן פרטני לקבוצת 

והייתה שיחה שלי ושל עוד אנשים עם השר על העניין הזה, על כך "מודרי האשראי בישראל. לדבריו, 

 שלקבוצה הזאת חייב להינתן מענה, אם על ידי הקמת קרן מיוחדת ואם על ידי אלמנטים כאלה ואחרים.

של ועדת הכלכלה, הכנסת  83פרוטוקול ישיבה מס' ראו " (זאת הזדמנות לנסות לתת לה את המענה

הנה כי כן, בדיוני ועדת הכלכלה בנוגע להצעת החוק ניתן משקל רב  .)9.11.2015מיום  10, 20- ה

לכך שההסדרים שייקבעו בחוק יובילו לצמצום הפערים החברתיים והגדלת הנגישות לאשראי 

 של אוכלוסיות מוחלשות. 

החוק על השתתפותם בשוק  השפעתאינו מכוון בלעדית לאוכלוסיית מודרי האשראי אך  החוק .19

יש גם את " :מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"דכך למשל מציין האשראי בולטת בהליך החקיקה. 

שמודרות היום משוק האשראי? אנחנו חושבים ומאמינים שאם  אוכלוסיותהסוגיה מה קורה לאותן 

אחד, ומצד שני, כן  נצליח יחד עם משרד המשפטים לגעת ולהגן על זכויות הפרטיות בצורה הנכונה מצד

 אוכלוסיותלאפשר מאגר מידע רחב ונכון, נוכל דווקא לעזור לאותן אוכלוסיות מודרות. דווקא אותן 

מודרות, דווקא היסטוריית האשראי שלהם יכולה להיות טובה. יתכן שאין להם פיגורים ושהם לא היו 

ם מודרים לגמרי והם לא זכאים ברירת המחדל והיום בגלל שאין היסטוריה ואין מידע לגביהם ה בתוך

ההיסטוריה, כן תהיה יכולת לתת להם את  אתלאשראי. יכול להיות שיהיו קבוצות שאחרי שתהיה לנו 

, הכלכלה ועדת של 70(ראו פרוטוקול ישיבה מס'  "אחרת או כזאת סיכון ברמת אם גםהאשראי, 

 ).28.10.2015 מיום 5, 20- ה הכנסת

השונות שהעלו מספר חברי כנסת במהלך דיוני ועדת הכלכלה כפי שפורטו על  התנגדויות אף על .20

במידה רבה את ההסדר הנבחן בקיומם של  התנוידי העותרת בעתירה, חברי ועדת הכלכלה 

יו"ר הוועדה, ח"כ איתן  כך למשל, מציין,. ת מודרי האשראילאוכלוסיי ייעודייםהסדרים נוספים 

 מינימוםרוצה להתייחס אליו במלוא הרצינות, אני מחפש שתי תכליות.  ואנימכין חוק  כשאני" :כבל

. קונספירטיביות זה אחלה, זה סבבה, זה הדברים את רואה אני כך. לאזרח רווח ומקסימום פגיעה

במשחק, השאיפה שלי,  לאטוב. פה, ברגע שהבנתי שהאוכלוסיות המודרות הן  והכולמייצר אדרנלין 

, אמיתי מענה לראות נרצה והאחרים ואני רן, יתקבל שהחוק עד, הממשלהיגי ואני אומר את זה פה לנצ

 ועדת של 140' מס ישיבה פרוטוקול(ראו  "ודברים דין של בתהליך וזה, מקביל אמיתי מענה

מצפה  שאנירוצה שתביא לידיעת יעל מבורך  אני" ).14.1.2016 מיום 42, 20-ה הכנסת, הכלכלה

 בשיא זה את אומר אני. החוק הצעת אישור לפנילפנייה ממנה בנושא הקרן. אני תובע שזה יסתיים 

של ועדת הכלכלה,  178(ראו פרוטוקול ישיבה מס'  "הזה בעניין אחד אף עם משחק לא אני, הרצינות

 ).23.2.2016 מיום 3, 20- הכנסת ה

ככל שתיגרם פגיעה בזכות לפרטיות בעקבות עמדו על כך ש משרד המשפטיםזאת ועוד, נציגי  .21

כך למשל, ציין עו"ד ארז הקמתו של מאגר נתונים ממשלתי, הפגיעה תהיה מצומצמת ומאוזנת. 

הואיל וזה היה במשרד המשפטים, חזקה שאנחנו כמי שאמונים על "קמיניץ ממשרד המשפטים כי 

ונים שהגענו אליהם הם האיזונים זכויות יסוד בשוטף, הזכות לפרטיות מאוד הטרידה אותנו והאיז
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הנכונים כדי לייצר את האפשרות להגיע לתכליות החוק. יש פגיעה בפרטיות, היא קיימת, אבל לא 

 מיום 19, 20-של ועדת הכלכלה, הכנסת ה 70פרוטוקול ישיבה מס' ראו ( "בצורה שעולה על הנדרש

28.10.2015.( 

את החשיבות שיש לייחס להגנת הפרטיות בעידן המידע  הדגיש בדיונים ח"כ איתן כבל .22

הכנסת של מלאה ה תוגשם חובתהיש לעצב את הוראות החוק באופן שהלה הבהיר כי  הטכנולוגי.

להגן על זכויות אדם חוקתיות בכלל ועל הזכות לפרטיות בפרט. לפיכך, אימוצה של הצעת החוק 

יות כלכלהמשמעויות הש לערוך איזון בין אין פירושה חלילה ויתור על זכויות הפרט, אלא י

ות שיש להצעת החוק ובין הצורך להבטיח כי זכויות אדם חוקתיות לא ייפגעו במידה והחברתי

וזה מונח אצלי כל הזמן, רק אולי לא ... אני גם רוצה לעשות אבחנההעולה על הנדרש. לדבריו, "

אבחנה בין ביטחון המידע לבין שמירת זכויות הפרט. אלה, מנקודת  ..ביטאתי זאת בצורה מאוד ברורה.

המבט שלי, שתי נקודות שונות שמשלימות זו את זו. זאת אומרת, אין כאן עניין שאם יש לי שמירת 

. זאת אומרת, יש כאן שני עולמות vice versa-מידע, באופן אוטומט זה משליך על הגנת הפרט ו

ופו של עניין, הם אמורים להתאחד לכדי פעולה אחת גדולה חזקה שנמצאים נוסעים במקביל, ובס

מיום  12-11, 20-של ועדת הכלכלה, הכנסת ה 140פרוטוקול ישיבה מס' ראו ( ."ומושלמת

14.1.2016(. 

 לכתב תשובה זהשל ועדת הכלכלה מצורף  140העמוד הרלוונטי מתוך פרוטוקול ישיבה מס' 

  . 5כנספח ומסומן 

 שהוא הרבה החשיבות את, כאלו יחזקאל מר, 3 משיב"ל מנכהביע  28.10.2015מיום  בישיבה

 שני על לדבר רוצה אני" המידע שייאסף למאגר נתוני אשראי הממשלתי. לדבריו,  בטחתלא מייחס

 ליועץ המשנה מעט שעוד מניח שאני, הפרטיות הגנת ציר זה הראשון הציר. בהקמה אותנו שינחו צירים

השני, הלא פחות חשוב  הציר .הראשון הציר שזה לגמרי ברור זה. חשיבותו ועל עליו ידבר גם המשפטי

זה הגנה על המידע, אבטחת המידע. אנחנו רואים מה קורה בעולם ואנחנו לא רוצים להיות שם. אנחנו 

ידי הרשות להבטחת מידע ושירות -נעשה הכול. יש לנו את הניסיון והידע בבנק. אנחנו מונחים על

מנת שהמאגר הזה יהיה מוגן גם בהיבט של -יטחון, במסגרת ההנחיה שלהם. אנחנו נעשה הכול עלהב

 ראו( "חשובים מאוד צירים שני זהההגנה על הפרטיות וגם בהיבט של הגנה על המידע ואבטחתו. 

 ).28.10.15 מיום 12, 20-ה הכנסת, הכלכלה ועדת של 70' מס ישיבה פרוטוקול

 ציבור של לפרטיות הזכות על בהגנה הכנסת של הכלכלה דתשראתה ועבשל החשיבות הרבה  .23

 הגנת על הממונה של פעילותו את מפורט באופן תעגן החוק שהצעת כך על הוועדה עמדה, הלווים

הכלכלה כי הסדרה מפורטת ומקיפה של המעמד והסמכויות  ועדת סברה, זה בהקשר. הפרטיות

של גורם האמון על הגנת הפרטיות של נוטלי האשראי עשויה להביא לצמצום משמעותי של 

וידועה,  ברורה עמדתי" פגיעה האפשרית בזכות לפרטיות. בהקשר זה, מציין ח"כ איתן כבל כיה

פרוטוקול (ראו  "ברורה הכי בצורה זה את אומר אניאני רוצה שתהיה כמה שיותר הגנה על הפרטיות, 

"אני אומר את זה  :וכן).  16.2.2016מיום  3, 20-של ועדת הכלכלה, הכנסת ה 170ישיבה מס' 

במלוא הכבוד שאני רוחש לעניין הזה, נושא הגנת הפרטיות הוא אחת הרגליים המרכזיות שאני לא 

ואופן מכל אותם דברים שנאמרו כאן ושלא נאמרו כאן ושנאמרו נים הסכמתי להתפשר עליהן בשום פ

(ראו  "כדי לנסות ולייצר דמות עצמאית שתעסוק בכל הנוגע להגנת הפרטיותבמקומות אחרים 

  ).8.3.2016מיום  37, 20-של ועדת הכלכלה, הכנסת ה 195פרוטוקול ישיבה מס' 

 במסגרת נוסף גורם של הקמתו על שעמדה זו היא הכנסת של הכלכלה ועדת כי, הודגש עוד .24
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 של והפעלתו הקמתו כי להבטיח יהיה תפקידו ואשר אשראי נתוני חוק שמסדיר הארגוני המבנה

לפרטיות. בעקבות הערותיה של וועדת  תבזכו משמעותית פגיעה תחולל לא האשראי נתוני מאגר

 שמציין כפי. אשראי נתוני חוק הצעת של בנוסחה משמעותי שינוי התבצע, זו בסוגיה הכלכלה

שאני התעקשתי שיהיה ממונה מיוחד ובדים כאן אני רוצה להזכיר לחברים המכ" ,כבל איתן"כ ח

. אני מודה לבנק ישראל שנענה לבקשה, אני לא ציני, למרות הקשיים. חברים  הגנת הפרטיותשיעסוק ב

 195פרוטוקול ישיבה מס' (ראו  יקרים, גם כשדברים היו חשובים לכם ונלחמתם עליהם כמו אריות"

 להלן. 61 ףלדיון בנוגע למינויו של ממונה על הגנת הפרטיות ראו סעי , שם).של ועדת הכלכלה

להביא לפגיעה מסוימת בזכות  העלול אשראי וניהקמתו של מאגר נתשל החשש כי ב נוסף על כך, .25

מחוק נתוני אשראי , הוחלט על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת כי כל התקנות הנובעות ותלפרטי

תהיה גם מוסמכת לעקוב באופן הדוק  הכלכלה יהיו טעונות את אישורה של ועדת הכלכלה. ועדת

ראו אחר יישומו של החוק ועל כך שלא נגרמת פגיעה העולה על הנדרש בזכויות אדם חוקתיות (

-הכנסת השל ועדת הכלכלה,  197פרוטוקול ישיבה מס' לחוק נתוני אשראי וכן  113למשל סעיף 

 ).  10.3.2016מיום  45, 42-38, 20

פורסם חוק נתוני  12.4.2016אושרה הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית וביום  29.3.2016ביום  .26

 אשראי ברשומות. 

 

 לחוק נתוני אשראי רגולציה משלימיםצעדי  )4(

א החשש מפני הדרת יהחוק נתוני אשראי  אחת הבעיות העיקריות אשר עמדו במוקד חקיקתו .27

אוכלוסיות מוחלשות משוק האשראי הצרכני. בישראל יש יותר ממיליון אזרחים מודרי אשראי 

ופיננסיים. חלקם אינו מחזיק בחשבון כלל, רובם המכריע מחזיק בחשבונות בנק אך אלו 

בתנאים סבירים.  חשבונות הפועלים על בסיס מזומן בלבד ללא אפשרות לקבל אשראי בנקאי

היסטוריית האשראי של חלק ניכר מהאזרחים בישראל אינה טובה, ולכן על אף שהבנקים שכן 

אינם יכולים מבחינה חוקית לסרב לפתוח עבורם חשבון בנק, הם אינם מאפשרים להם לקבל 

 אשראי בתנאים נוחים. 

בישיבות ועדת הכלכלה של הכנסת אשר עמלה על חקיקתו של חוק נתוני אשראי נטלה חלק  .28

על בסיס החזון לצמצום פערים חברתיים וקידום  1997הוקמה בשנת עמותת ידיד. עמותת ידיד 

עמותת ידיד ביקשה למתן את ההשלכות יכולות כלכליות של אוכלוסיות מוחלשות בישראל. 

ת לחוק נתוני אשראי על מצבן של אוכלוסיות מוחלשות בישראל הבעייתיות שעלולות להיו

 באמצעות רגולציה משלימה. 

קרן הלוואות למשקי בית מודרי אשראי במסגרת זו, הציעה עמותת ידיד כי המדינה תקים  .29

שתאפשר להם לקבל סיוע כספי במקרים בלתי צפוים בשגרת החיים, דוגמת טיפולים רפואיים 

א להנגיש אשראי, למבקשי הלוואות, שאינם מצליחים לקבל אשראי נחוצים. מטרת הקרן הי

קבלת ההלוואה במסגרת הקרן ועמידה בתנאי ההחזר, תוכל בנקאי בשל דירוג אשראי נמוך. 

למשקי הבית לשפר את דירוג האשראי שלהם, בכפוף לשיקול הדעת של הבנק. במסגרת זו,  לסייע

 .שניתן במסגרת הקרןהוצע כי מדינת ישראל תעמיד ערבות לאשראי 

בעקבות הצעתה של עמותת ידיד, הודיע שר האוצר, מר משה כחלון ויו"ר ועדת הכלכלה בכנסת  .30
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הקמת ליפעל משרד האוצר בשיתוף הכנסת  כי במקביל לחקיקת חוק נתוני אשראי ,מר איתן כבל

קרן בערבות המדינה שתכליתה לתמוך במודרי אשראי בישראל. על פי ההכרזה המשותפת, 

משרד האוצר בשיתוף הבנקים בישראל יקימו קרן שתכליתה לסייע למודרי האשראי בקבלת 

 אשראי בנקאי. 

מיליון שקל, בהשקעה ישירה או בהשקעה כערבות  50על פי ההצעה, המדינה תשקיע בקרן  .31

כך שההיקף  —מדינה. הבנקים, שיתחרו במכרז על ניהול הקרן, יצטרכו להוסיף כספים משלהם 

הקרן יהיה גבוה פי כמה מכך. ההלוואות בקרן יועמדו על ידי הבנקים, תוך שהמדינה הסופי של 

נותנת ערבות להלוואות, או משתתפת בחלק מההון של הקרן, צעד שיאפשר מתן אשראי למי 

שהבנקים סירבו עד כה להעמיד לו אשראי ממקורותיהם בלבד. קבלת האשראי מהקרן והפירעון 

לייצר לעצמם  יוכלו שאוכלוסיית הלוויםכך  –טוריית אשראי שלו תשמש לצורך צבירת היס

 . דירוג אשראי חיובי

ישתתפו  עמםלתת את האשראי מכספי הקרן, אבל יחד על פי ההצעה, הבנקים אמנם יבחרו למי  .32

עמותות אלה יעניקו ליווי פיננסי . בבחירה גם עמותות שעוסקות בליווי פיננסי של שכבות חלשות

לסייע למודרי האשראי לשפר את דירוג האשראי שלהם. לפיכך, על פי ההצעה כל ללווים במטרה 

לווה מאוכלוסיית מודרי האשראי יקבל שירות של חינוך פיננסי וילמד כיצד לנהל את משק הבית 

יצוין כי הפתרון של הקמת קרן הלוואות בערבות המדינה כבר יושם . שלו בצורה טובה יותר

שנים פועלת בהצלחה קרן סיוע לעסקים המעניקה הלוואות בערבות במגזר העסקי. כבר מספר 

מדינה לעסקים קטנים ובינוניים דרך הבנקים השונים. בעזרת קרן זו, אלפי עסקים קטנים 

. אמצעות אשראי בתנאים נוחים שלו ערבה המדינהובינוניים בישראל זוכים למימון שוטף ב

 היעד אוכלוסיית כאשר גם חיובי באופן יפעל המדינה ידי על ערבות מתן תהליךכי  היא ההנחה

 – המאבק בהדרה פיננסיתלהרחבה, עמותת ידיד "( מוחלשות אוכלוסיות מקרב בית משקי היא

. נייר העמדה של עמותת ידיד מצורף לכתב תשובה זה הזכות לאשראי ככלי למלחמה בעוני"

 ). 6כנספח וסומן 

פנה יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת, ח"כ איתן כבל לשר האוצר משה כחלון  2016בחודש מאי  .33

 סיכמנו עליה, שבנדון הקרן של הקמתה התקדמות אחר עוקב שאני שבועות מספר"מזה והסביר כי 

 לא הגענו אליו והסיכום ייתכן כי חושש אני אליי שהגיע ממידע, הרב לצערי. 2015 שנת בשלהי עוד שנינו

 2016ח"כ כבל ביקש כי ברוח הסיכום ביניהם תוקם קרן לא יאוחר מתחילת אוגוסט  ".לפועל יצא

, המצורף לכתב תשובה זה ומסומן 2016במאי  1(ראו מכתבו של ח"כ כבל לשר האוצר מיום 

 ). 7כנספח 

במענה לפנייתו של ח"כ כבל הודיע שר האוצר כחלון כי הוא רואה חשיבות רבה בקרן אשראי  .34

אשר תסייע למודרי אשראי והוא מתחייב שהמשרד שהוא עומד בראשו יפעל לקידום הנושא 

המצורף לכתב  2016במאי  18בהקדם האפשרי (ראו מכתבו של שר האוצר לח"כ כבל מיום 

 ). 8כנספח תשובה זה 

איתן כבל על התחייבותו להקים  הכלכלההודיע השר משה כחלון ליו"ר ועדת  2015יולי  בחודש .35

מכרז להקמת קרן אשר עתידה להעניק אשראי לאוכלוסייה  קרן למודרי אשראי ועל עריכת

מוחלשת זו. (לסקירת הידיעה בעיתונות הכלכלית, ראו צבי זרחיה "כחלון: מכרז להקמת קרן 

). 24.7.2016מיום , The Markerבשנה הקרובה" ( –האשראי  שתעניק הלוואות למסורבי
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 . 9כנספח רשימתו של צבי זרחיה מצורפת לכתב תשובה זה ומסומנת 

אוכלוסיות מוחלשות  שבעקבות חוק נתוני אשראי לא יזכו בשל החששמהאמור לעיל עולה כי  .36

לאשראי בתנאים נוחים (בדומה למרבית אוכלוסיית ישראל) הוחלט על קביעת הסדרים נוספים 

אשר תכליתם לתת מענה ישיר למצוקת האשראי של קבוצת מודרי האשראי. רגולציה משלימה זו 

עשויה לצמצם באורח משמעותי מאוד את הפגיעה האפשרית שעלול חוק נתוני אשראי לחולל 

בחוק נתוני אשראי  הקבועיםועוד, רגולציה זו יחד עם ההסדרים המפורטים בזכות לשוויון. זאת 

מבקשים לתת מענה מקיף לטענה העומדת בבסיס העתירה ושלפיה חוק נתוני אשראי גורם 

 לרבות הזכות לפרטיות, שוויון, שם טוב וכבוד האדם. לפגיעה משמעותית בזכויות הפרט

מצביעים כי החוק  הקבועים בחוק נתוני אשראי יםהמשיבים יוסיפו ויטענו כי ההסדרים המקיפ .37

אינו פוגע בזכויות אדם חוקתיות, וככל שקיימת פגיעה כזו הרי שהיא מידתית, סבירה וראויה 

התכלית הכלכלית שעניינה צמצום הריכוזיות של המערכת הבנקאית והתכלית החברתית בהינתן 

ישראל, ובהינתן העובדה כי ההסדרים אקונומיים באוכלוסיית -ציושעניינה צמצום הפערים הסו

 שנקבעו בחוק מאזנים נכונה בין זכויות הפרט ובין קידום התכליות החברתיות והכלכליות. 

 

 תכליות חוק נתוני אשראי )5(

. אחת לחוק נתוני אשראי) 1(סעיף  חוק נתוני אשראי מבקש לקדם מספר תכליות מרכזיות .38

) 1(א)(1(סעיף  התחרות בשוק האשראי הקמעונאימהתכליות הללו נוגעת להגברה משמעותית של 

. המצב המשפטי שקדם לחקיקתו של החוק לא אפשר להתגבר על פערי מידע לחוק נתוני אשראי)

בין הלווים למלווים. פערי מידע מקשים על המלווים לתמחר את רמת הסיכון של הלווה העומד 

לווה מבוסס בעיקרו על אומדן רמת לפניהם. ללא שיתוף בנתוני אשראי חיוביים, התמחור של המ

תמחור אשראי על בסיס ממוצע הסיכון הממוצעת באוכלוסיית הלווים שאליה משתייך הלווה. 

האוכלוסייה מקנה למלווים בעלי מידע יתרון תחרותי המאפשר להם לגבות מחירים גבוהים 

של מידע בשוק מלקוחותיהם. חוק נתוני אשראי מבקש ליצור הסדר שיאפשר זרימה גדולה יותר 

. שכן היעדרו של מידע שכזה הביא ליצירתו של שוק בנקאי וצמצום פערי המידע האשראי הצרכני

ריכוזי אשר בו כלל הלקוחות סובלים משיעורי ריבית גבוהים והיצע אשראי נמוך יותר (ראו דוח 

 ). 31-27הוועדה, עמ' 

) 2(א)(1(סעיף  ישות לאשראיתכלית נוספת שחוק נתוני אשראי מבקש להגשים היא הרחבת הנג .39

. במצב הדברים שהיה קיים ערב חקיקתו של החוק, אוכלוסיות מוחלשות לא לחוק נתוני אשראי)

זכו לקבל אשראי או קיבלו אשראי בתנאים נחותים ביותר. סירובם של ספקי האשראי להקצות 

ספים בריבית כוללוות לשוק האפור לפנות אשראי לאוכלוסיות אלה גרם לכך שמרביתם נאלצו 

נשך לצורך מימון שוטף. הקמתה של מערכת לשיתוף בנתוני אשראי שאליה יועברו נתוני אשראי 

חיובים ושליליים עשויה לאפשר לספקי האשראי לתמחר את הסיכון במתן אשראי גם לקבוצות 

אלה ובכך לאפשר לאלה שלא קיבלו אשראי ערב חקיקתו של החוק לקבל אשראי בתנאים טובים. 

לפנות אלו שות רבה יותר לשוק האשראי הצרכני, עשויה לייתר את הצורך של אוכלוסיות נגי

 ). 32לשוק האפור בבקשה לקבלת הלוואה (ראו דוח הוועדה, עמ' 

תכלית חשובה נוספת שחוק נתוני אשראי מבקש להשיג היא צמצום במתן אשראי והפערים  .40
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בהיעדר איסוף מידע חיובי על ההתנהלות  . ככלל,) לחוק נתוני אשראי)3(א)(1(סעיף  הכלכליים

לא ניתן לאמוד את היקף האשראי שמקבלות קבוצות שונות  ,הפיננסית של משקי בית

באוכלוסייה. בהיעדר מידע כזה, קיים חשש שנותני אשראי עושים שימוש בתבחינים שעלולים 

הסיכון של הלווה. לצורך אמידת  – לעורר חשד לאפליה, כגון: גזע, מין, דת, לאום וכיו"ב

ייכים לאוכלוסייה מסוימת המתאפיינת בשיעורי חדלות תפרקטיקה זו הביאה לכך שפרטים המש

הקמת מאגר אשראי בתנאים נחותים ביותר ללא קשר למצבם האמתי.  וקיבלפירעון גבוהים 

 עניק למלווים מידע אישי רב יותר עלנתוני אשראי שאליו יועברו גם נתוני אשראי חיוביים מ

סולים לצורך אמידת סיכוני האשראי (ראו הלקוח המאפשר להם להימנע משימוש בתבחינים פ

 ).33דוח הוועדה, עמ' 

תכלית אחרונה שחוק נתוני אשראי מבקש לקדם היא "יצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את  .41

. חוק נתוני אשראי מאפשר ) לחוק נתוני אשראי)4(א)(1בנק ישראל לשם ביצוע תפקידיו" (סעיף 

למידע זה חשיבות איסוף מידע מפורט על רמת המינוף של משקי בית והיקף החוב שנמצא בפיגור. 

רבה למעקב אחר יציבות המערכת הפיננסית. יתר על כן, מידע זה יוכל לשמש את מעצבי 

בישראל.  המדיניות לצורך פיתוח כלים אפקטיביים לעידוד הצמיחה וצמצום הפערים החברתיים

יותר שיובילו לצמיחה כלכלית ולשיפור השירותים  כלים יעיליםהמידע יאפשר לממשלה לפתח 

 אוגרפייהחברתיים בהתבסס על אופן החלוקה של האשראי בין מיעוטים, עשירוני הכנסה, פילוח ג

וללא ייעשה לצרכים סטטיסטיים בלבד,  3יש להדגיש כי השימוש במידע זה על ידי משיב וכיו"ב. 

 ).36-35צורך בנגישות למידע מזוהה שקיים במאגר נתוני האשראי (ראו דוח הוועדה, עמ' 

מן האמור לעיל עולה כי חוק נתוני אשראי נועד לקדם מטרות חברתיות וכלכליות חשובות  .42

 שעניינן הגדלת התחרות והרחבת הנגישות לאשראי.

 

ל איסוף, דירוג וסחר בנתוני ברחבי העולם נהוגים משטרים רחבים ש –הדין ההשוואתי  )6(

  אשראי

של איסוף, דירוג וסחר בנתוני אשראי בדומה  משטרים רחביםעולם אומצו במרבית המדינות ה .43

להסדרים הקבועים בחוק נתוני אשראי. המציאות מלמדת כי אימוצם של הסדרים רחבים של 

 Margaret Miller, Creditזון נפרץ במרבית מדינות העולם (ראו בנתוני אשראי היא חשיתוף 

Reporting Systems Around the Globe: The State of the Art in Public and Private 

Credit Registries in CREDIT REPORTING SYSTEMS AND THE INTERNATIONAL ECONOMY 

34-37 (Margret Miller ed., 2003) .( 

ת סוגיית הפרטיות של המידע הפיננסי. בין קיימים מספר דברי חקיקה המסדירים א באנגליה .44

סעיף  .Data Protection Act (1984, 1988)-ו Consumer Credit Act (1974(-היתר מדובר ב

מסדיר את פעילותן של לשכות אשראי באנגליה. בהתאם  Consumer Credit Act (1974)-ל 145)8(

 A person carrying on a business comprising the furnishing of persons with''לסעיף: 

information relevant to the financial standing of individuals, being information collected by 

the agency for that purpose''.  קיימות מספר לשכות אשראי פרטיות)Credit Reference 

Agencies (CRAs)(  אשר אוספות מידע ממוסדות בנקאיים וחברות תשתית ועושות שימוש

 במידע על מנת ליצור דירוגי אשראי לטובת לקוחותיהם. 
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הרגולציה באנגליה מסדירה באופן ממצה את איסוף נתוני אשראי פרטיים ומסחריים כאחד בין  .45

לשכות אשראי אלה אוספות מידע אם מדובר בנתונים שליליים ובין אם מדובר בנתונים חיוביים. 

נרחב על הלווים, כגון: זהות הלווים, מידע על חשבונות אשראי (כגון: סוג החשבון, היסטוריית 

התשלומים ומועדם, מאזן כולל וממוצע ועוד), מידע התנהגותי לרבות חשבונות ותשלומים 

לציבור הלווים ישנה לחברות תשתית וטלקומוניקציה, צווים של בתי משפט והליכי פשיטת רגל. 

נגישות מלאה למידע שנאסף על ידי לשכות האשראי עליהם לצורך בחינת אמינותו של המידע. 

NICOLA JENTZSCH, FINANCIAL PRIVACY: AN INTERNATIONAL COMPARISON OF CREDIT 

REPORTING SYSTEMS 149-152 (2007) ;:להלן ""JENTZSCH( . 

 Schufa, the Protectiveנשלטה על ידי  בגרמניהאשראי תעשיית שיתוף בנתוני  1920מאז  .46

Society for General Credit Assurance הבנק המרכזי של גרמניה הקים מערכת  1934. בשנת

שנים שהצביע  באותן) לאור המשבר הכלכלי Evidenzzentrale(ציבורית לשיתוף בנתוני אשראי 

על הסיכון הסיסטמתי הקיים בשווקים בשל היעדר מידע מלא על ההתנהלות הפיננסית של ציבור 

איסוף הנתונים הפיננסיים על ציבור הלווים נעשה הן לגבי ). 95-89, עמ' JENTZSCH(ראו  הלווים

וקדמת של מידע שלילי והן לגבי מידע חיובי. אולם, איסוף מידע חיובי מותנה בקבלת הסכמה מ

הלווה לאיסוף הנתונים עליו. לכן, נהוג לכלול בחוזי בנקאות התנייה המאפשרת איסוף מידע 

-148, עמ' JENTZSCH(ראו  (Schufa Clause)חיובי על ציבור הלווים והעברתו ללשכת האשראי 

147.( 

מורכבת מלשכות אשראי פרטיות וציבוריות האוספות  באיטליההמערכת לשיתוף בנתוני אשראי  .47

 Italian Data)פרסמה הרשות האיטלקית להגנת המידע  2005מידע שלילי וחיובי כאחד. בשנת 

Protection Authority) את ה-"Code of Conduct and Professional Practice applying to 

information systems manages by private entities with regard to consumer credit, reliability and 

timeliness of payments"  המסדיר את האופן שבו רשאיות לשכות האשראי הפרטיות לעשות

שימוש במידע שנאסף על ציבור הלווים לאור החשיבות בהגנה על פרטיותם של ציבור הלווים. על 

המידע רק בתנאי שהם מעבירים מידע בדומה למלווים תהיה נגישות למאגרי  ,לכללים 4פי סעיף 

למלווים אחרים. על כל מלווה מוטלת האחריות להעביר מידע מדויק ללשכות האשראי ולאחר 

העברת המידע מוטלת האחריות על לשכת האשראי לוודא כי המידע שהועבר הינו אמין. עוד 

ומוסדות האשראי קובעים הכללים כי טרם העברת המידע לידי לשכות האשראי על הבנקים 

 FEDERICO FERRETTI, THE LAW AND ודעה מפורטת על כך לציבור הלווים (ראולהעביר ה

CONSUMER CREDIT INFORMATION IN THE EUROPEAN COMMUNITY: THE REGULATION 

OF CREDIT INFORMATION SYSTEMS 223-228 (2008)(.  

הראשונות בעולם שבהן התפתחה תעשייה מפותחת של שיתוף  הייתה בין המדינותארצות הברית  .48

תעשיית נתוני האשראי במדינות אלו נשלטת בידי חברות . 19-בנתוני אשראי עוד מהמאה ה

נחקק  1970. בשנת תאגידיות גלובאליות ורווחיות, שעיקר הכנסותיהן מבוססות על סחר במידע

החוק הסדיר לראשונה מנקודת  .The Fair Credit Reporting Act-לראשונה בארצות הברית ה

מבט פדראלית את פעילותן של לשכות האשראי אשר אוספות, מנתחות וסוחרות במידע אישי על 

לקוחות פרטיים לצורך הערכת רמת הסיכון הפוטנציאלי של הלקוח במתן אשראי, קבלה לעבודה 

האחת, שמירה על דיוק . עיקריותהחוק מגדיר שתי מטרות או רכישת מוצרים ושירותים אחרים. 

יצירת הליכים הגיוניים כך שיוגנו זכויות האזרחים  והגינות של דוחות האשראי, והשנייה,
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שקיפותם ומהימנותם של דוחות האשראי המונפקים על ידי לשכות , פרטיותם ויובטחו אמינותם,

 האשראי.

 Consumer Credit Reporting)חוק רפורמת האשראי הצרכני בארצות הברית נחקק  1996בשנת  .49

Reform Act)לאזן בין הזכות לפרטיות לבין התועלת המסחרית בהפקת דוח  . חוק זה ביקש

הזכויות העיקריות שהוענקו ללקוח במסגרת החוק כללו את היכולת לרכוש דרך פיננסי על אזרח. 

ם (ובכך סוכנויות הדירוג הגדולות שירות המזהיר מפני חדירה לדוח על ידי גורמים בלתי רצויי

הזכות  ,"הזכות לקבל מידע חיוני במקרה של "גניבת זהות לצמצם את תופעת "גניבת הזהות"),

הזכות  לקבל העתקים של הדוח ללא הגבלה, היכולת לקבל מידע אודות הדוח מספק האשראי,

מבעלי עסק לדווח מידע שגוי  לבקש מסוכנות האשראי להסיר מידע שגוי מהדוח והזכות למנוע

 ל "גניבת זהות". במקרה ש

-The Gramm-Leach)חוק השירותים הפיננסיים המודרניים בארצות הברית נחקק  1999בשנת  .50

Bliley Act) החוק נועד להגן על פרטיות המידע של האזרחי. במסגרתו נדרשו מוסדות פיננסיים .

הלקוח לשמור ולאבטח את המידע במערכותיהם, להצהיר על מדיניותם בנוגע לפרטיות המידע על 

 ולתת לאזרח את האפשרות לחסום את השיתוף של מידע מסוים.

אשר מטרתו היא למנוע The Fair and Accurate Credit Transactions Act -נחקק ה 2003בשנת  .51

גניבת זהויות, לשפר את הליכי יישובם של סכסוכים צרכניים, לשפר את אמינותם ודיוקם של 

טובה יותר לנתוני האשראי. החוק מאפשר לכל לקוח נתוני האשראי ולאפשר לצרכנים גישה 

לקבל עותק חינם של דוח האשראי שנערך לגביו על ידי אחת משלושת לשכות האשראי הפרטיות. 

בעלות נמוכה. החוק האמור יצר  ולגביבנוסף, ציבור הלווים זכאי לקבל את דירוג האשראי שנערך 

את הנזקים שנגרמו להם במקרים של מערכת אלקטרונית שתכליתה לסייע ללקוחות למזער 

משטר האיסוף, הדירוג והמסחור בנתוני אשראי של להרחבה, ראו ענבר מזרחי ( גניבת זהויות

(האוניברסיטה העברית בירושלים,  37-33 אזרחים בישראל: ממשטר מגביל למשטר מתירני?

 "). מזרחי; להלן: ")2015

המידע בארצות הברית המערכת לשיתוף בנתוני אשראי מאפשרת איסוף מידע שלילי וחיובי רב.  .52

מידע אודות תביעה משפטית בנושאים , חשבון הבנק של הלקוח השלילי כולל נתונים אודות

הופקדו נכסים;  מידע ממרשמים ציבוריים על פשיטת רגל; מידע על הלוואות שבעבורן, פיננסיים

חובות והתקשרות עם חברות גביית חובות. המידע החיובי כולל את נתוני  מידע על צבירת

. נוסף על כך, היקף המידע החיובי פרטי מידע אודות חשבון הבנק של הלקוחו האשראי של הלקוח

וה של הלקוח והרקע שנאסף על אדם כולל גם נתונים הדבר מצבו התעסוקתי בעבר ובהו

ידי מקורות מידע המשתייכים לסקטורים שונים, כגון: נעשה על המשפחתי שלו. איסוף המידע 

(ראו מזרחי,  רשתות קמעונאות וחברות טלקומוניקציהברות מסחריות וחברות ביטוח, , חקיםבנ

 .)36-35עמ' 

מרביתן עברו למשטר  90-בעיצומן של שנות ה מדינות אסיהבעקבות המשבר הכלכלי שפקד את  .53

 Nicola Jentzsch, Best World Practices inל איסוף מידע שלילי וחיובי כאחד (ראו רחב ש

Credit Reporting and Data Protection: Lessons for China (2005) .( אוסטרליהלאחרונה אף 

רפורמה מקיפה המאפשרת כיום גם מצה יאשבה היה נהוג לאסוף נתוני אשראי שליליים בלבד, 

 בי. איסוף מידע חיו
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פרטיות המידע  אשר מסדיר את ההגנה על (The Privacy Act 1988) באוסטרליה חוק הפרטיות .54

באופן שמאפשר לא רק איסוף מידע שלילי אלא גם איסוף  2014תוקן בשנת של אזרחי המדינה 

. במסגרת זו יהיה ניתן לאסוף מידע על (Comprehensive Credit Reporting)מידע חיובי 

חשבונות בנק, כגון מתי החשבון נפתח ונסגר, מהי תקרת האשראי, סוג חשבון האשראי 

והיסטוריית תשלומים. החוק קובע הליכים שנועדו להבטיח את דיוקם של נתוני ודירוגי האשראי 

ניקציה נגישות שמפיקות לשכות האשראי הפרטיות. הדין מאפשר לחברות תשתית וטלקומו

מוחזקים על ידי לשכות האשראי הפרטיות, אולם מעסיקים, בעלי דירות הלנתוני האשראי 

 Australian Retail -וחברות ביטוח לא יוכלו לקבל נגישות לנתונים אלה. בהקשר זה יצוין כי ה

Credit Association (ARCA)  פיתח אתר אינטרנט שנועד לסייע לציבור הלווים להבין את

 ר עיגנה משטר רחב של איסוף, דירוג וסחראשכויותיהם בעקבות הרפורמה בחוק הפרטיות ז

 ). http://creditsmart.org.au(ראו  בנתוני אשראי באוסטרליה

נוהג מרבית מדינות העולם, שבהן שבעולה,  מסקירת הדין המשווה בסוגיית שיתוף בנתוני אשראי .55

כתנאי משטרים רחבים של שיתוף בנתוני אשראי  הדין הקונטיננטלי או הדין המקובל, אומצו

ווקי האשראי הצרכני מסביב לעולם וכאמצעי להגברת התחרותיות בלתו אין לשכלולם של ש

 המערכת הבנקאית. 

  

ההסדרים המשפטיים הקבועים בחוק נתוני אשראי ומחוצה לו ואשר תכליתם למזער את  )7(

 הפגיעה בזכויות אדם חוקתיות

כי הוראות חוק נתוני אשראי פוגעות בזכות לפרטיות, שוויון, שם טוב וכבוד ת טוענת עותרה .56

אשר תכליתן למנוע או האדם. מטרת חלק זה היא להראות כי החוק כולל קשת רחבה של הוראות 

זו, המחוקק נתן למצער לצמצם באופן משמעותי פגיעה כלשהי בזכויות אדם חוקתיות. במסגרת 

ההיבטים הנוגעים לזכויות הפרט ועיצב את הוראות החוק באופן כזה שיעניק  תו למכלולאת דע

הרי לפיכך, ככל שמתקיימת פגיעה כלשהי בסופו של יום בזכויות אדם,  הגנה רחבה לזכויות אלה.

תכליות  לצורך הגשמתשהיא מינורית ושולית ביותר ובכל מקרה מדובר בפגיעה מידתית הנדרשת 

 החקיקה. 

 

 על הזכות לפרטיותהגנה מרבית  מבטיחותהוראות חוק נתוני אשראי  )א(

במסגרת דיוני ועדת הכלכלה אשר עמלה על חקיקתו של החוק נטלו חלק מומחי משפט ומדיניות  .57

ציבורית בתחום הפרטיות והגנת המידע האישי. למומחים אלה ניתנה הזדמנות רחבה לשטוח את 

חברי ועדת הכלכלה באשר לאופן שבו ראוי לעצב את הוראות החוק לאור הגנת טיעוניהם בפני 

. הוראות חוק נתוני אשראי כפי שנחקקו על ידי הכנסת מטמיעות את ההערות והשוויון הפרטיות

של  94פרוטוקול ישיבה מס' ראו אלה ואשר הוצגו בפני חברי הוועדה. השונות שהיו למומחים 

מטרות ": על ידי חה"כ עיסאווי פריג' שם נאמר 24.11.15מיום  3 ,20-, הכנסת הועדת הכלכלה

הרחבת הנגישות לאשראי, הגברת  כפי שצוינו בארבעה סעיפים וחזרנו והתדיינו על כך, הן: החוק,

כל המטרות היפות האלה יביאו לעידוד צמיחה ויחזירו טוב  התחרות בשוק האשראי הקמעונאי וכו'.

הצרכן. לצרכן גם יש חלק  – פחות חשובה ובעיני היא החשובה מכולםאבל, יש מטרה לא   ולכולם,

http://creditsmart.org.au/
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הסוגיה הזאת של ההגנה   כך אני אומר לכם, ואני מכיר הרבה חברים במשכן הזה,  במטרות האלה. לשם

חשובה, סוגית ליבה בחוק הזה. אנחנו מתכוונים לקיים דיון  על הצרכן ועל הפרטיות היא סוגיה

שכשהיסטוריה תבוא לשפוט אותנו נהיה  ביטוי לאורך כל החוק בכדי בסוגיה הזו ולתת לה  מעמיק

 ."לפחות רגועים

(א) 1מידע באה לידי ביטוי כבר בסעיף החשיבות שמייחס המחוקק להגנת הפרטיות ואבטחת ה .58

קובע את גבולותיו של משטרי איסוף, דירוג וסחר בנתוני אשראי סעיף זה לחוק נתוני אשראי. 

ומניעת פגיעה במידה העולה על שנתונים מתייחסים אליהם  על פרטיות הלקוחותשמירה תוך " שייעשו

  ".הנדרש

פרקים ה' וו' לחוק נתוני אשראי קובעים הוראות מפורטות באשר לאופן ניהול מאגר נתוני  .59

המערכת הטכנולוגית שתשמש את "(ג) לחוק נתוני אשראי קובע ש16האשראי ומטרותיו. סעיף 

הסיכון המאגר תמנע, ככל האפשר ובשים לב לחלופות טכנולוגיות מקובלות, שייבחנו מעת לעת, את 

הלקוחות ואת הסיכון לפגיעה באבטחת מידע שבמאגר, ותעוצב ותעודכן בהתייעצות עם  לפגיעה בפרטיות

 ". רשם מאגרי המידע

אשר בין  ממונה על הגנת הפרטיותע כי הנגיד ימנה לחוק נתוני אשראי מוסיף וקוב 18סעיף  .60

תפקידיו יהיו לייעץ למנהל המאגר בנושא יישום הוראות חוק הגנת הפרטיות והנחיות רשם 

מאגרי מידע; לייעץ לממונה בנוגע לבירור תלונות ציבור בעניין פגיעה בפרטיות; לייעץ למנהל 

ים לפגיעה בפרטיות לקוחות; לגבש תוכנית המאגר בנוגע לבדיקות ולביצוע סקרים לאיתור סיכונ

הדרכה לכל מי שמועסק בתפעול המאגר בקשר להגנה על הפרטיות; לדווח לנגיד בנק ישראל על 

הסיכונים והכשלים שאיתר בקשר להגנת הפרטיות במאגר נתוני האשראי ולהמליץ על הפעולות 

פגיעה מהותית בפרטיות  שיש לנקוט בקשר לכך ולדווח לרשם מאגרי המידע אם נוכח שאירעה

(ב) לחוק נתוני אשראי). יודגש, כי ההוראות הנוגעות למינוי ממונה על הגנת הפרטיות 18(סעיף 

נוספו להוראות החוק על ידי ועדת הכלכלה אשר ביקשה ליצור מעטפת הגנה נוספת לזכות 

 הפרטיות ואבטחת המידע האישי. 

נתוני אשראי שהועברו  שלא לשמורנתוני אשראי קובע כי בנק ישראל רשאי  (ב) לחוק21סעיף  .61

נקט את האמצעים הדרושים אם סבר שמקור זה לא  ,למאגר נתוני האשראי על ידי מקור מוסמך

) 2(א)(26א לאור הוראת סעיף (ב) יש לקרו21הוראת סעיף את . לשם הבטחת אבטחתו של המידע

י עקרון זה, נותן אשראי יהיה רשאי לעשות שימוש במידע . על פעקרון ההדדיותאת  המעגנת

הקיים במאגר נתוני אשראי רק אם הוא מעביר בעצמו נתוני אשראי למאגר לגבי כלל הלקוחות 

(ב) לחוק נתוני אשראי נמצאנו למדים כי החוק 21שיש לו נתוני אשראי לגביהם. אם נשוב לסעיף 

אבטחת המידע המועבר למאגר נתוני האשראי.  מספק אפוא תמריץ למקורות המידע להבטיח את

שכן אם בנק ישראל סבור שמקור המידע לא פעל לאבטחה סבירה של המידע הרי שהמידע לא 

 יישמר במאגר ומכוח עקרון ההדדיות לא יוכל אותו מקור לקבל מידע מהמאגר. 

כי נתוני אשראי, לחוק  49מאחר שנתוני אשראי הינם בבחינת מידע אישי רגיש, קובע סעיף  .62

ימחקו את המידע שנתקבל לאחר תקופה  המקבלות מידע מהמאגר הממשלתילשכות האשראי 

לחוק נתוני אשראי כי ספק אשראי  53דומה, קובע סעיף במזערית הנדרשת להן לפי חוק זה. 

רשאי להחזיק בדוח אשראי עד לתום תקופת עסקת האשראי שבקשר אליה התבקש הדוח. אולם, 

 60את דוח האשראי בתוך  למחוקשרה בסופו של יום עסקת אשראי, על ספק האשראי אם לא נק

  ימים מיום קבלתו. 
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המידע במאגר  שמירה על סודיותנתוני אשראי קובע הסדרים מפורטים הנוגעים ל פרק ט' לחוק .63

לחוק נתוני אשראי אוסר על אדם שהגיע אליו מידע לפי חוק זה לרבות  58סעיף  .ואבטחתו

(א) לחוק נתוני 60, לא יגלה אותו לאחר ולא ייעשה בו כל שימוש. סעיף 3מתוקף תפקידו במשיב 

יאסוף את המידע המועבר למאגר, ישמור אותו וימסור אותו בדרך  3אשראי קובע כי משיב 

מידע מהמאגר או פריצה אליו וכן מפני העברה, חשיפה, מחיקה,  שתבטיח הגנה מפני דליפת

שימוש, שינוי או העתקה בלא רשות כדין; בדרך שתמנע שימוש במידע בניגוד להוראות החוק; 

בדרך שתבטיח כי הגישה למידע תהיה בהתאם להוראות החוק ותאפשר בקרה ופיקוח על אופן 

נוסף על כך, סעיף והה נשמר ונמסר ככזה. השימוש במאגר; ובדרך שתבטיח שהמידע הלא מז

את נתוני  3(ב) לחוק נתוני אשראי קובע כי לשם הבטחת פרטיות הלקוחות, ישמור משיב 60

(ג) מסמיך 60האשראי וכל מידע אחר על הלקוח כמידע לא מזוהה, בנפרד מכל פרט מזהה. סעיף 

ועבר למאגר, הכלול בו את נגיד בנק ישראל לקבוע הוראות הדרושות לשם אבטחת המידע המ

 והנמסר ממנו. 

 .הממונה על שיתוף בנתוני אשראילחוק נתוני אשראי מסדיר את מינויו וסמכויותיו של  'פרק יא .64

לחוק נתוני אשראי קובע כי נגיד בנק ישראל ימנה ממונה על שיתוף בנתוני אשראי והוא  66סעיף 

בע כי ממונה יהיה אחראי לשיתוף בנתוני יהיה עובד בנק ישראל. עוד מוסיף חוק נתוני אשראי וקו

ויפעל לשם אבטחת המידע, ההגנה על פרטיות הלקוחות ושמירה על עניינם של "אשראי לפי חוק זה 

לחוק נתוני  68על פי סעיף  (ב) לחוק נתוני אשראי).66(סעיף  "הלקוחות ומשתמשים בנתוני אשראי

אשראי, רשאי ממונה על שיתוף בנתוני אשראי לתת הוראות ללשכות האשראי ולמקורות המידע 

 המעבירים מידע למאגר, בין היתר, לשם ההגנה על הפרטיות של הלקוחות ואבטחת המידע. 

לשכת אשראי סימן ח' לחוק נתוני אשראי קובע כי הממונה יברר תלונות ציבור בדבר פעולה של  .65

או מקור מידע והוא נדרש יחד עם הממונה על הגנת הפרטיות לבחון תלונות הנוגעות לפגיעה 

 לחוק נתוני אשראי).  80בפרטיות (סעיף 

לחוק נתוני אשראי כולל הוראות עונשין שונות המכוונות לאדם, לשכת אשראי או מקור  'פרק יג .66

נתוני האשראי שלא לשם המטרות הקבועות  מידע העושים שימוש בנתוני אשראי שקיבלו ממאגר

 )). 1(ב)(89בחוק (ראו למשל סעיף 

ציב לנגד עיניו את החשיבות הרבה בהגנה על הזכות הכי המחוקק  ,עולה מן האמור לעיל .67

, הוראות החוק עוצבו באופן שימנע פגיעה כלשהי בזכות לפרטיות או לפרטיות. כפועל יוצא

ביותר פגיעה שכזו. המשיבים יטענו בהקשר זה כי ההוראות צמצם באורח משמעותי ילמצער 

 של השונות בדבר מעלתה של הזכות לפרטיות והצורך לאבטח את המידע האישי יוצרים מעטפת

הגנה מקיפה על הזכות לפרטיות. שכבות ההגנה השונות מובילות למסקנה כי ככל שמתקיימת 

י אשראי, הרי שמדובר בפגיעה מידתית פגיעה מסוימת בפרטיות בעקבות הקמתו של מאגר נתונ

 חברתית שעומדת בבסיס ההסדר. -והכרחית על מנת להגשים את התכלית הכלכלית

 

 הגנה על מאגרי מידע מחוץ לגדרי חוק נתוני אשראי )ב(

נת הפרטיות (אבטחת גאושרו בוועדה חוקה, חוק ומשפט של הכנסת תקנות ה 2017במרץ  21ביום  .68

 אבטחת מידע תקנות"). התקנות" או "אבטחת מידע תקנות" (להלן: 2017-מידע), התשע"ז
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מהוות מהפכה של ממש בתחום רגולציית אבטחת המידע בישראל והן מטילות חובות 

שותם. בין החובות הכלולות בתקנות משמעותיות על בעלי מאגרי מידע לאבטחת המידע שבר

אימוץ מדיניות מחייבת ונוהלי אבטחת מידע מקיפים, מיפוי מערכות המידע  אבטחת מידע:

בארגון וביצוע סקר סיכונים, הטמעת תפיסות של אבטחת מידע בניהול כוח האדם בארגון וחובות 

 . 10כנספח תקנות אבטחת מידע מצורפת לכתב תשובה זה ומסומנות על אירועי אבטחה. דיווח 

אבטחת מידע יחולו על כל מאגר מידע שחייב ברישום לפי חוק הגנת הפרטיות. עם  תקנות, ככלל .69

זאת, חלק מההוראות יחולו רק על מאגרי מידע ברמת אבטחה בינונית או גבוהה אשר יהיו 

 אבטחה ברמתמידע  מאגריהראשונה לתקנות,  בתוספת כמפורטכפופים לנהלים מחמירים יותר. 

מאגרים הכוללים מידע רפואי, מידע על צנעת חייו של אדם, מידע על כוללים, בין היתר,  בינונית

דעותיו הפוליטיות או אמונותיו של אדם, מידע ביומטרי, מידע כלכלי לרבות מידע על הרגלי 

בתוספת השנייה לתקנות,  כמפורטצריכה של אדם וכן מאגרי מידע שנועדו לצורך דיוור ישיר. 

 100,000מאגרים הכוללים מידע רגיש כמפורט לעיל על הם  גבוהה אבטחה ברמתמידע  מאגרי

 .100אנשים ומעלה, או שמספר מורשי הגישה אליהם עולה על 

כל בעל מאגר מידע לאמץ מסמך מדיניות המגדיר את  מחייבת מידע אבטחת לתקנות 2 תקנה .70

 מטרות המאגר, את סוגי השימושים בו, את הסיכונים העיקריים לפגיעה באבטחתו ואת דרכי

ההתמודדות עמם. על מסמכי המדיניות להתעדכן מעת לעת ולשקף נכונה את אופן השימוש 

 במאגרים כפי שנעשה בפועל על ידי הארגון.

כי כל בעל מאגר מידע יחויב לקבוע נוהל אבטחת מידע בהתאם  4תקנה  קובעתעל כך,  נוסף .71

יתייחס, בין היתר, למיפוי להגדרות מאגרי המידע שברשותו. הנוהל יחייב את כל עובדי הארגון ו

מערכות המידע בארגון ואבטחתן, למדיניות הרשאות הגישה למאגרי המידע ולמערכות המידע, 

לאמצעי אבטחת המידע המוטמעים בארגון, לסיכוני אבטחת המידע הקיימים בארגון ודרכי 

ידע ההתמודדות עמם ולאופן ההתמודדות עם אירועי אבטחת מידע בזמן אמת. בעלי מאגרי מ

ברמת אבטחה בינונית או גבוהה יצטרכו לכלול גם התייחסות לגיבוי המידע שברשותם, לעריכת 

 .16- ו 12 תקנות שקובעות כפיבדיקות תקופתיות ולשימוש בהתקנים ניידים בארגון, 

בעלי מאגרי מידע יחויבו לפי התקנות להטמיע אמצעי אבטחת מידע שונים בארגון. כך למשל,  .72

יהיה על בעלי מאגרי מידע לדאוג, בין היתר, לאבטחה פיזית של המאגר, לניהול הרשאות גישה 

בארגון, לקביעת מנגנוני זיהוי ואימות (לרבות סיסמאות חזקות ואמצעי זיהוי חכמים), לתיעוד 

עי אבטחה במערכות המידע, להפרדה בין מערכות המידע השונות הנוגעות למאגר של אירו

 אבטחת לתקנות 14-ו 8-11, 6ולהצפנת העברת מידע מהמאגר ברשתות ציבוריות (ראו תקנות 

 ).מידע

תקנות מחייבת בעלי מאגרי מידע לנקוט בהליכים הולמים על מנת לוודא ל 7 תקנהעל כן,  יתר .73

ה למאגר מידע מתאימים לקבלת המידע המצוי בו, וזאת בשים לב שעובדים שיש להם גיש

לרגישות המידע. בעלי מאגרי מידע יחויבו לקיים הדרכות לעובדים בטרם יקבלו גישה למאגרי 

המידע. בעלי מאגרי מידע ברמת אבטחה בינונית וגבוהה יחויבו לקיים פעילות הדרכה תקופתית 

 לעובדיהם אחת לשנה לפחות.

 .22 תקנה קובעת כךתיכנסנה לתוקף בתום שנה מיום פרסומן,  מידע תאבטח תקנות .74
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קובעות שורה ארוכה של אמצעים תאגידיים, ניהוליים וטכנולוגיים  מידע אבטחת תקנות, לסיכום .75

שתכליתם להבטיח את אבטחתו של המידע הקיים במאגרי הנתונים ואת השימושים המותרים 

 להעניקלאלה הקיימות בחוק נתוני אשראי ומטרתן  בו. תקנות אלה מהוות שכבת הגנה נוספת

 ומקיפה על הזכות לפרטיות ועל אבטחת נתוני האשראי הכלולים במאגר.  מלאה הגנה

  

 הוראות חוק נתוני אשראי המבטיחות את ההגנה על הזכות לשוויון )ג(

כי הוראות חוק נתוני אשראי גורמות להדרתן של אוכלוסיות  העותרתבכתב עתירתה טוענת  .76

מוחלשות משוק האשראי הצרכני ובכך פוגעות בזכות החוקתית לשוויון. בשורות הבאות, יטענו 

המשיבות כי לטענה זו אין כל יסוד. חוק נתוני אשראי כולל שורה ארוכה של הסדרים אשר 

אקונומיים - אשראי והקטנת הפערים הסוציו כליתם הרחבת הנגישות לאשראי, צמצום הפלייתת

 בישראל. 

לצמצם מבקש  החוק שקובע במפורש כי הואהינו סעיף המטרה של לחוק נתוני אשראי  1סעיף  .77

במצב הדברים שהיה קיים ערב )). 3(א)(1יה במתן האשראי והפערים הכלכליים (סעיף הפל

דע הנחוץ להעריך את סיכוני לא היה בידי ספקי האשראי מיחוק נתוני אשראי,  חקיקתו של

נעשה שימוש בתבחינים המעוררים חשד לאפליה. חוק נתוני  לכן, לעיתים קרובות, האשראי,

אשראי המאפשר זרימה טובה יותר של מידע בין ספקי האשראי השונים עשוי לאפשר להם 

להעריך את סיכוני האשראי בהתאם למידע הקיים ברשותם וזאת מבלי לעשות שימוש 

ריונים הכרוכים באפליה. לעיגונה של תכלית צמצום ההפליה במתן האשראי והפערים בקריט

פירוש הדבר הוא הכלכליים בסעיף המטרה של חוק נתוני אשראי, יש משמעות פרשנית מובהקת. 

שיש להעניק פרשנות לכלל הוראות חוק נתוני אשראי באופן שיהלום את כוונתו הסובייקטיבית 

) לחוק נתוני אשראי 3(א)(1ידי ביטוי בקביעה המפורשת שבסעיף של המחוקק כפי שבאה ל

(להרחבה על המשמעות שיש ללשון המפורשת של המחוקק ולגבולות הפרשנות של החוק, ראו 

 )).  2003( 60-55 פרשנות תכליתית במשפטאהרן ברק 

לשמש את לחוק נתוני אשראי קובע כי נתוני האשראי הכלולים במאגר עתידים  )4(א)(1סעיף  .78

לעקוב  3ידו של משיב ". מלבד תפקלשם ביצוע תפקידיולצורך יצירת בסיס לא מזוהה " 3משיב 

אחר היציבות המערכת הפיננסית, בסיס המידע יכול לשמש לצורך פיתוח כלי מדיניות 

אפקטיביים לעידוד הצמיחה וצמצום הפערים החברתיים בין אוכלוסיות שונות בישראל. תמונת 

של משקי הבית תאפשר להבין לראשונה כיצד האשראי במשק מתחלק בין פלחי אשראי מלאה 

אוכלוסייה שונים, כגון: מיעוטים, עשירוני הכנסה ופילוח גיאוגרפי. מידע זה הוא בעל ערך רב ויש 

עדה, עמ' ובו כדי לאפשר התמודדות באופן ממוקד וישיר עם בעיות חברתיות שונות (ראו דוח הו

36-35 .( 

לחוק נתוני אשראי קובע הוראה מפורשת האוסרת על לשכות האשראי לכלול במסגרת  51סעיף  .79

המודל הסטטיסטי שעומד בבסיס דוח האשראי וחיווי האשראי נתונים בדבר מינו, גילו, נטייתו 

המינית, גזעו, דתו, ארץ מוצאו, לאומיותו, מקום מגוריו ומצבו המשפטי או הבריאותי של הלקוח. 

עשוי לשלול את האפשרות כי לאחר חקיקתו של חוק נתוני אשראי ספקי פורש זה איסור מ

האשראי יתקשרו בעסקאות אשראי עם לקוחות מאוכלוסיות מוחלשות על בסיס תבחינים 

 ). 51המעוררים חשד לאפליה (ראו גם דוח הוועדה, עמ' 
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הממונה יסמיך מפקחים המיומנים בביצוע  לחוק נתוני אשראי קובעים כי )2(86- ו )4(84 עיפיםס .80

פיקוח אף על המודלים הסטטיסטיים של לשכות  לצורך ולות חדירה לחומר מחשב והפקת פלטפע

דלים הסטטיסטיים של האשראי. סעיף זה מהווה מנגנון הגנה מפני כשלים, מחדלים ושימוש במו

  שלא לשם התכליות הקבועות בחוק נתוני אשראי.  לשכות האשראי

(א) לחוק נתוני אשראי שולל את השימוש במידע הקיים במאגר נתוני האשראי בשוק 110סעיף  .81

התעסוקה. אוכלוסיות מוחלשות בישראל סובלות מחסמי כניסה מגוונים להשתתפות פעילה 

בשוק התעסוקה. המחוקק היה ער היטב לחשש כי שימוש במידע עלול להרע באופן משמעותי את 

כניסה לשוק העבודה. זאת ועוד, בניגוד לשוק ה ולמנוע מהם לחלוטין מצבן של אוכלוסיות אל

האשראי הקמעונאי, שוק התעסוקה הוא שוק תחרותי באופן יחסי, ולכן האפקט התחרותי של 

הוספת מידע לשוק האשראי, אינו קיים בשוק התעסוקה. לפיכך, בשל ההשפעות החלוקתיות 

דירוג האשראי כתנאי לקבלת עבודה (ראו גם דוח השליליות, נאסר השימוש בנתוני אשראי או ב

 ). 52הוועדה, עמ' 

 ין האוכלוסיות השונות.לסיכום, ההסדרים שנקבעו בחוק נועדו למנוע פגיעה בשוויון ב .82

 

 הוראות חוק נתוני אשראי המבטיחות את ההגנה על הזכות לשם טוב )ד(

לעניין צמצום הפגיעה בשמם המשיבות יטענו כי חוק נתוני אשראי קובע הוראות רבות הנוגעות  .83

 לפגיעה בזכות לשם טוב של לווי האשראי העותרתטענת ל לקוחות האשראי ועל כן הטוב ש

 משוללת כל יסוד.

טעויות בדוחות האשראי שמפיקים לשכות את הישנותן של חוק נתוני אשראי מצמצם באופן ניכר  .84

גילה כי שמקור מידע המעביר מידע למאגר קובע כי  נתוני אשראי לחוק 55סעיף  . כך,האשראי

 נתוני האשראי לגבי לקוח מסוים אינם נכונים, אינם שלמים, אינם מדויקים או שחל בהם שינוי

מחויב להודיע על כך לבנק ישראל ולהעביר לו את נתוני האשראי המעודכנים  ,מכל סיבה שהיא

 בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגילוי. 

כי מידע שכלול במאגר לגביו איננו  סבורלקוח אשר קובע כי  נתוני אשראי לחוק 56סעיף ף, בנוס .85

בנק ככל שסבר  .למחקו, להשלימו או לתקנורשאי לבקש מבנק ישראל  , שלם או מדויקנכון

על מנת שיברר את טענת הרלוונטי המידע  כי יש צורך בבירור הפנייה, יפנה הבנק למקור ישראל

 וזה ,בהקדם האפשרי ותוך שבעה ימים ממועד פניית בנק ישראל לתיקון המידעהלקוח ויפעל 

  יציין במאגר כי מתקיים הליך בירור בנוגע למידע האמור.

שה קבע כי זמן התגובה של מקור המידע לעניין בק נתוני אשראי הישןחוק ל 31סעיף כי יש לציין,  .86

של שבעה  אשראי קובע טווח זמן קצר יותרלתיקון המידע הוא שלושים ימים בעוד שחוק נתוני 

  הלווים. ציבור הזכות לשם טוב של ולכן הוא מגן טוב יותר על  ימים בלבד

כי בנק לחוק נתוני אשראי  47על מנת לצמצם את האפשרות לטעויות במידע קובע החוק בסעיף  .87

י אשראי ישראל ימסור ללשכת אשראי לשם עריכת דוח אשראי או מתן חיווי אשראי רק נתונ

שמועד הכללתם במאגר חל בשלוש שנים שקדמו לבקשת קבלת המידע מהמאגר. הוראה זו מונעת 

מלשכות האשראי השונות לקבל מידע ישן שאינו מדויק ובכך מפחיתה את האפשרות לפגיעה 

אשראי אינו רשאי  משתמש בשירותי, לחוק נתוני אשראי 52בנוסף, לפי סעיף  בשם הטוב.
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 ימים מיום קבלתם. 60להסתמך על דוח אשראי או חיווי אשראי לא עדכניים, קרי, שחלפו 

למוסדות בנקאיים יש תמריץ לדווח מידע לא מדויק על היסטוריית האשראי כי  העותרת טוענת .88

ליהנות מהיתרונות של שיתוף בנתוני אשראי מבלי לאבד את היתרון התחרותי  בכדישל הלקוח 

 )22(,)21(),8((ב)92-ו )1(91סעיפים כי  ,זה יודגש. בהקשר ילמידע אקסקלוסיבשיש להם מנגישות 

שהעביר מידע לא מקור מידע על ₪  200,000עיצום כספי בסך של מטילים לחוק נתוני אשראי 

לא הודיע לבנק ישראל על נתוני אשראי שאינם מהימן ומדויק למאגר המידע של בנק ישראל; 

או שלא העביר את  ;לא העביר את הנתונים המעודכנים בזמן הדרוש ;מדויקיםשלמים או 

. סעיפים אלה מפחיתים באופן משמעותי את תמריץ וצאות הבירור שערך עקב טענת לקוחת

 המוסדות הבנקאיים לספק מידע שגוי. 

נתוני אשראי רשאי לאסור או להגביל העברת שיתוף בלחוק הממונה על  20כמו כן, לפי סעיף  .89

אשראי למאגר בידי מקור מידע, ככל שהדבר דרוש לשמירה על מטרות החוק ובהתקיים נתוני 

רשאי בנק ישראל שלא (ב) 21לפי סעיף אף אם הממונה לא אסר או הגביל זאת,  נסיבות חריגות.

לשמור במאגר נתוני אשראי שהועברו ממקור מידע במידה ומקור המידע לא נקט אמצעים 

מאפשר לממונה לאסור או להגביל לתקופה  54סעיף  ות המידע.נאותים להבטחת דיוק ומהימנ

מסוימת ואף לצמיתות, מסירה של נתוני אשראי מהמאגר ללשכת אשראי או העברה של נתוני 

אשראי מלשכת האשראי לנותן אשראי אם הדבר דרוש לשמירה על מטרות החוק ובנסיבות 

 חריגות.

) קובע כי הממונה על שיתוף בנתוני אשראי יבצע פיקוח ובקרה על פעולות 3(א)(66סעיף  זאת ועוד, .90

, בין השאר ציבור הלוויםשל מקורות מידע המעבירים מידע למאגר לשם ההגנה על עניינים של 

 בכדי למנוע העברת מידע שאינו שלם או מדויק. 

ת לערער על דירוג האשראי שנקבע כי לא נקבעו הסדרים המאפשרים ללקוחו טוענת העותרת,עוד  .91

על ידי לשכות האשראי גם באותם מקרים שבהם הדירוג נותן ביטוי למלוא המידע הקיים על 

טענה זו אינה מדויקת. סימן ה' לפרק י"א לחוק מקים מנגנון לבירור תלונות הציבור, בין  הלקוח.

הממונה כי תלונת לקוח קובע כי במידה ומצא  81השאר בדבר פעולות של לשכת אשראי. סעיף 

באשר לדירוג האשראי של לקוח הינה מוצדקת, רשאי הוא להורות ללשכת האשראי לתקן את 

 הליקוי שהעלה הבירור.

וקבע הוראות  ציבור הלוויםלפיכך, ברי כי המחוקק נתן את דעתו לעניין הפגיעה בשמם הטוב של  .92

 שמטרתן להפחית מפגיעה זו.

  

  המבטיחות את ההגנה על הזכות לחופש החוזיםהוראות חוק נתוני אשראי  )ה(

מחשש לזליגה  מבקשת העותרת להזהירפוגע בחופש החוזים,  חוק נתוני אשראילטעון כי  הבבוא .93

ציין כי עיקר החשש עניינו ליש ,של דירוגי אשראי לתחומים שונים מעסקאות אשראי. בהקשר זה 

. החשש נתוני אשראי לחוק 110ף סעי לכך במסגרתבשוק התעסוקה והמחוקק נתן פתרון ראוי 

מצומצם  ,מפני תחומי חיים אחרים, בסיסיים כגון שוק הדירות ופגיעה באוכלוסיות מודרות

ממאגר  מידעלקבל מי שמבקש  . על פי עקרון ההדדיות, הטעם לכך נעוץ בעקרון ההדדיות. ביותר

נתוני אשראי נדרש להיות גם גוף המשתף במידע הקיים ברשותו. הואיל ובשוק הדיור, משכירי 
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דירות אינם גורמים המשתפים במידע, הרי שאין חשש כי יוכלו לקבל מידע ממאגר נתוני אשראי 

  הממשלתי. 

רשם שעליה מצביעה העותרת בין המקרה של חוק נתוני אשראי לבין חוק המ באשר להשוואה .94

אה יטענו המשיבים כי השוו ")חוק מרשם הפלילי(להלן: " 1981-הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א

לחוק נתוני אשראי "מי שעשה שימוש  92זו דווקא מלמדת על טיעון הפוך. שכן, על פי סעיף 

" יחויב 25בנתוני אשראי שקיבל מהמאגר, שלא למטרה שלשמה התבקשו, בניגוד להוראות סעיף 

(ב) לחוק המרשם 22אלף ש"ח. לעומת זאת, סעיף  50ונשי ללא הוכחת נזק בסך של בפיצוי ע

. נמצא כי הפיצוי העונשי הוכחה מעל לכל ספק סבירהפלילי דורש כתנאי לקבלת פיצוי כספי 

הקבוע בחוק נתוני אשראי מגביר את ההרתעה כלפי מעסקים פוטנציאליים המבקשים לקבל את 

) לחוק נתוני אשראי קובע סנקציה פלילית 6(ג)(89כמו כן, סעיף נתוני האשראי כתנאי להעסקה. 

וראות החוק, מאסר לאדם אשר הגיע אליו מידע ועשה בו שימוש בניגוד לה שנותשל עד שלוש 

 קביעה אחרונה זו מחזקת אף יותר את אלמנט ההרתעה הטמון בהסדר. 

 

 משפטי ההטיעון  .ב

 בחלק זה, יפרטו המשיבים מדוע טענות העותרת בדבר פגיעתו של חוק נתוני אשראי בזכויות אדם .95

חוקתיות אין לה על מה שתסמוך. המשיבים יטענו כי ככל שמתקיימת פגיעה מסוימת בזכויות 

בעקבות הקמתו של מאגר נתוני אשראי, פגיעה כאמור היא מידתית והכרחית לצורך  הפרט

 . נתוני אשראי לחוק 1הגשמת תכליות החקיקה המפורטות בסעיף 

  

  טענות סף )1(

ראשית יבקשו המשיבים לטעון כי דין העתירה להידחות על הסף, על בסיס עקרון הכיבוד ההדדי  .96

המשפט הנכבד בהקשר של ביטול חקיקת הכנסת. יפים  בין הרשויות והריסון העצמי שנוקט בית

פלוני נ' מדינת  8823/07לעניין זה דבריו של כב' המשנה לנשיאה, השופט אליעזר ריבלין בבש"פ 

סעיף בחוק, אך בו אמנם ביטל בית המשפט הנכבד  ]10.2.2010[ )(פורסם בנבו 34, פסקה ישראל

בית המשפט העליון עמד "ל הכללי של הריסון השיפוטי בתחום זה. לשיטתו, המשקפים את הרציונ

לא פעם על הצורך לנהוג איפוק וריסון מרבי בהפעלת הסמכות להכריז על בטלותם של חוקים בשל 

היותם נוגדים את הוראות חוקי היסוד בדבר זכויות אדם. הכרזה על בטלותו של חוק או חלק ממנו היא 

על נקלה יעשה כן השופט. בבטלו חקיקה ראשית, השופט מסכל את רצון המחוקק. עניין רציני. לא 

הצידוק לכך הוא בכפיפותו של המחוקק להוראות חוקתיות על חוקיות, שהוא בעצמו קבען... עם זאת, 

מרכז  7111/95השופט זמיר בבג"צ כב'  דברים דומים השמיע". נדרשת זהירות שיפוטית רבה

 וחירותו האדם כבוד: יסוד- חוק"). לדבריו, 1996( 496, 485) 3, פ"ד נ(סתהשלטון המקומי נ' הכנ

 חוק לא באו לעשות את חוקי הכנסת טרף קל לכל מי שדעתו אינה נוחה מחוק. העיסוק חופש: יסוד- חוקו

כבודו במקומו מונח: עדיין החוק מבטא את רצון הריבון, הוא העם, ולכן החוק הוא ההולך לפני  הכנסת

דברי כב' (ראו גם  "כבוד האדם אינו צריך לדחוק את כבוד החוק גם בית המשפט...המחנה, ובו 

 17פס' , לשכת עורכי הדין בישראל נ' השר לביטחון פנים 1548/07השופטת פרוקצ'יה בבג"ץ 

 ).]14.7.2008) [לפסק דינה (פורסם בנבו
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את בית המשפט חקיקה ראשית של הכנסת נהנית מחזקת חוקתיות, אשר מחייבת יתר על כן,  .97

הנכבד לצאת מנקודת הנחה שהחוק לא נועד לפגוע בעקרונות חוקתיים. ראו בהקשר זה דבריה 

המרכז האקדמי למשפט ועסקים (ע"ר), חטיבת זכויות  2605/05 ץ"בגשל כב' הנשיאה בייניש ב

. ")בג"ץ המרכז האקדמי(להלן: "] 19.11.2009) [(פורסם בנבו 14, פסקה האדם נ' שר האוצר

יש לזכור שחוק שנחקק על ידי הכנסת נהנה מחזקת חוקתיות שמטילה על הטוען לאי חוקתיות לדידה, "

את הנטל להראות, לפחות לכאורה, שהחוק אינו חוקתי, בטרם יעבור הנטל למדינה ולהכנסת להצדיק 

פגוע את חוקתיותו. חזקת החוקתיות אף מחייבת את בית המשפט לצאת מנקודת הנחה שהחוק לא נועד ל

 ". בעקרונות חוקתיים

זאת ועוד, פסיקת בית המשפט העליון הדגישה כי יש לנקוט באיפוק וריסון מרביים כאשר מדובר  .98

חברתיות הכרוכות במגוון דרכי פעולה אפשריים. כך - בביקורת שיפוטית על סוגיות כלכליות

, פ"ד כנסת ישראלהמועצה האזורית חוף עזה נ'  1661/05 ץ"בגלמשל קבע בית המשפט העליון ב

 –בתחומים אלה יש ליתן לרשויות המופקדות על המדיניות הכלכלית ": )2005( 759-758, 481) 2נט(

מרחב בחירה רחב בהיותן קובעות את המדיניות הכוללת ונושאות  –הרשות המבצעת והרשות המחוקקת 

באיפוק שיפוטי, [בית המשפט] ינהג  ...באחריות הציבורית והלאומית למשק המדינה ולכלכלתה

 . "בזהירות ובריסון מיוחדים בתחומים אלה, ויימנע מעיצוב מחדש של המדיניות שראה המחוקק לאמץ

מטעמים אלה, ובהינתן העובדה כי חוק נתוני אשראי הוא פרי עבודת מטה מקיפה כמו גם הליכי  .99

ורה על ביטולה של חקיקה ט הנכבד לנקוט משנה זהירות טרם שיחקיקה מעמיקים, על בית המשפ

 ראשית של הכנסת. 

 

 כי חוק נתוני אשראי פוגע בזכות החוקתית לפרטיות העותרתטענת  )2(

 כן ועל, לפרטיות הלווים ציבור של בזכותם פוגע אשראי נתוני שחוק היא טענתה של העותרת לוז .100

 החוקתית והפרשנות הפרטיות הגנת דיני כיצד המשיבים יסבירו להלן. להתבטל ודינו חוקתי אינו

 המשיבים עמדת. המודרני בעידן שהתחוללו הטכנולוגיות התמורות בעקבות השתנו להם שניתנה

שחוק נתוני אשראי יוצר פגיעה מסוימת בזכות לפרטיות, פגיעה כאמור עומדת בתנאי  שככל היא

 לו. , סביר ואין הצדקה כלשהי לבטמידתי שהחוק היא המתבקשת המסקנה, לכןפסקת ההגבלה. 

זכויות מוחלטות  אינן בפרט לפרטיות והזכות בכלל אדם שזכויות כך על עמדה הפסוקה ההלכה .101

אלא יחסיות. פירוש הדבר הוא שהן ניתנות להגבלה על ידי עקרונות או זכויות יסוד אחרות 

הקבועות בחוקי היסוד. לכן, ניתן לפגוע בזכות לפרטיות ובלבד שפגיעה כאמור תעוגן בחוק 

 6650/04בג"ץ ויתקיימו דרישותיה של פסקת ההגבלה שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו (ראו 

לפסק דינו של כב' הנשיא ברק (פורסם בנבו)  9, פסקה פלוני נ' בית הדין האזורי בנתניה ואח'

 ]). עוד קבעה הפסיקה, כי המשפט הישראלי מבחין בין תחולתה של הזכות לפרטיות14.5.2006[

לבין היקף ההגנה עליה. כלומר, עצם תחולתה של הזכות לפרטיות אינו מבטיח בהכרח הגנה 

 "מלאה להגנה מתכון איננה מרחיבה פרשנות. לחוד והגנה לחוד תחולה"ליה. לשון אחרת, מקיפה ע

לפסק דינו של כב' השופט סולברג (פורסם בנבו)  72, פסקה פלוני נ' פלונית 8954/11(ראו ע"א 

]22.5.2014 .([ 

עתירה נשענת על פרשנות ארכאית של הזכות לפרטיות. פרשנות זו אינה הבכתב  עותרתה .102
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מתיישבת עם התמורות שיצרה המהפכה הטכנולוגית בעידן המידע. פירוש הדבר הוא שלצד הדיון 

הדוקטרינרי במהותה של הזכות לפרטיות, לא ניתן לנתק את פרשנותה של זכות זו מההקשר 

החברתי, התרבותי, הכלכלי והטכנולוגי של זכות זו בחיי המעשה. יפים לעניין זה דבריו של פרופ' 

זכויות משפטיות נגזרות מדיון עיוני, אולם הן חיות בעולם המעשה. בשם אשר טען כי " רנהקבימיכאל 

כפי שדיני חופש הביטוי,  -שהמשפט כולו וזכויות אחרות עוברים טלטלה לנוכח שינויים טכנולוגיים 

 כך גם הזכות לפרטיות. הפרטיות מקיימת - ידי דפוסי ביטוי ותקשורת חדשים -למשל, מאותגרים על

" (מיכאל בירנהק "שליטה והסכמה: הבסיס העיוני של הזכות יחס דיאלקטי עם הטכנולוגיה

 )).2008( 17, 9יא  משפט וממשללפרטיות" 

השפעתם של הפיתוחים הטכנולוגיים בעידן המודרני לא פסחו על סוגיית איסוף ושיתוף במידע  .103

מהאתרים  99%-ים מלמדים ש. מחקרהחיים תחומי של רחב במגוון ביטוי לידי באיםאישי, והם 

המסחריים אוספים מידע אישי על הצרכנים המבקרים בהם; שישנן אלפי חברות בארצות הברית 

; שעיתונים ייםששלישעיקר עיסוקן הוא איסוף מידע אישי אודות הפרטים ומכירתו לצדדים 

י אמריקאים מפורסמים בתפוצה גדולה מוכרים בקביעות שמות של המנויים שלהם; שמאגר

מידע שלמים מועברים גם בהיעדר עסקה רצונית בין קונה למוכר, למשל בהליכי מיזוגים 

ורכישות; ושאף גופים פרטיים קטנים אחרים בארצות הברית כגון פיצריות המספקות משלוחים, 

מחזיקים במידע אישי רב אודות לקוחותיהן אשר נמכר לרשויות ולפירמות מסחריות אחרות 

 269-265, 253ז  מאזני משפט"המסחר במידע האישי: בין המצוי לרצוי"  (ראו: אמל ג'בארין

הרשתות החברתיות המנטרות מידע  שבעידן)). לפיכך, העמדה המקובלת בספרות היא 2010(

מקיף על אורחות חיינו, יש לתת פרשנות מצומצמת להיקפה של הזכות לפרטיות (ראו תהילה 

 )). 2012אלטשולר עורכת, -(תהילה שוורץ 20 שינוי של בעידן פרטיותאלטשולר "מבוא"  -שוורץ

כי השאיפה להגביל   Van Der Hovenבהינתן המציאות הטכנולוגית שבה אנו חיים, טען המלומד  .104

את זרימת המידע באמצעות חוקים או אמצעים רגולטוריים אחרים היא אבסורד מוחלט. לדידו, 

 Our life worlds turned“של מה בכך. לדבריו,  זרימת מידע אישי במציאות המודרנית הפכה עניין

into ambient intelligent environments… which soak up, process, and disseminate personal 

data. There is so much information that the idea of constraining or controlling the flow in 

conformity with moral considerations, laws and regulations is absurd” )ראוJEROEN VAN DER 

HOVEN, INFORMATION TECHNOLOGY, PRIVACY, AND THE PROTECTION OF PERSONAL 

DATA 303 (2008) .( 

של בית המשפט העליון מצביעה באופן מובהק על כך שבעידן הטכנולוגי, יש להעניק  פסיקתו .105

האגודה לזכויות האזרח בישראל נ'  3809/08פרשנות שונה לזכות לפרטיות. כך למשל, בבג"ץ 

), נדונה שאלת חוקתיות חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות 2012( 709) 2, פ"ד סה(משטרת ישראל

, המאפשר למשטרת ישראל לשים ידה על נתוני תקשורת 2007-), התשס"חנתוני תקשורת-אכיפה

הנוגעים לשיחות מנויים, לרבות נתונים על מיקומו של המנוי, כתובתו, אמצעי תשלום שלו וכיוצא 

בזאת. חרף משטר האיסוף המידע הנרחב שעוגן בחוק הנדון, נקבע באותה פרשה בדעת רוב כי 

. הכרעתו חוקתי הינולפרטיות, עומד בתנאי פסקת ההגבלה ו החוק, אשר פוגע בזכות החוקתית

התפתחות הטכנולוגית על היקפה של ל שיש ההשלכותשל בית המשפט התבססה בין היתר, על 

המציאות המודרנית בה אנו חיים והחידושים , "בייניש הנשיא' כב כותבת כךהזכות לפרטיות. 

אמצעי תקשורת שמידת  -אשר ידם משגת  -לם הטכנולוגיים הנלווים לה נותנים בידי אזרחי העו
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פני שטחים נרחבים. מן הצד -שכלולם הולכת וגדלה ואשר מאפשרים העברת מידע בקלות, במהירות ועל

ופעמים רבות  - האחד הפכה מציאות זו את עולמנו למקום בו מידע פרטי רב הנוגע לאדם נע בחופשיות 

האחר הפכה מציאות זאת פלטפורמה נוחה לגורמים  בספירה הציבורית. מן הצד -בהסכמת אותו פרט 

שליליים ועבריינים המבקשים לעשות שימוש ביכולות שמקנה הטכנולוגיה לצורכיהם. החוק שנתקף 

בעתירות שלפנינו מדגים הסדרה בדין הישראלי של השימוש בטכנולוגיות מתקדמות... לאחר שבחנו 

לכלל מסקנה כי... לא נמצאה בפנינו עילה  בקפידה את מכלול ההסדרים שגובשו בחוק... באנו

לפסק דינה של כב' הנשיאה בייניש; לעמדה דומה, ראו  בג"ץ  42" (פסקה להתערבות חוקתית

לפסק דינו  12, פסקה 842) 4, פ"ד נח(האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד הפנים 8070/98

 )). 2004( גרוניס השופט' כבשל 

 לזכות לאמץ העותרת שמבקשת הדווקנית הפרשנות כי המסקנה אפוא עולה, לעיל מהאמור .106

, המידע עידן של הטכנולוגיות התמורות לאור. המצוי המשפט של נחלתו אינה לפרטיות החוקתית

 להגשמתןת וחיוני ןהישראלית פגיעות שונות בזכות החוקתית לפרטיות שהינ הפסיקה מאפשרת

של תכליות חברתיות, כלכליות ומוסדיות שונות. היטיב לתאר זאת כב' השופט זמיר בכותבו כי 

האינטרנט … ידי כל אדם בחיי היום יום- "ישנה מהפכה שגם אם היא שקטה, היא מורגשת היטב על

הוא, מצד אחד, רק טכנולוגיה, אך מצד אחר, מהפכה תרבותית, אולי גם מהפכה חברתית. טכנולוגיה 

, 337ו  משפט וממשל(יצחק זמיר "חופש הביטוי באינטרנט" שה יוצרת בהכרח משפט חדש" חד

שערי ); ראו גם מיכאל בירנהק "משפט המכונה: אבטחת מידע וחוק המחשבים" 2003( 337

 )). 2006( 323, 315) 2ד( משפט

המאזנים בין , העידן הטכנולוגי אינו מניח שלילתה של הזכות לפרטיות, אלא יצירת הסדרים ודוק .107

בזכות לפרטיות לא נעלמה מעיני מעצבי המדיניות.  הפגיעהזכות זו לבין תכליות שונות. בענייננו, 

 אשר משפטיים הסדרים של ארוכה שורה קבעו המחוקק והן אשראי בנתוני לשיתוףהוועדה  הן

 עתירה בכתב העותרת עומדת עליה לפרטיות בזכות הפגיעה את משמעותי באופן למתן תכליתם

). בהקשר זה, ביקש המחוקק לצמצם את הריכוזיות הגבוהה הוועדה לדוח 51-44' עמ גם(ראו 

במערכת הבנקאית בישראל ולהגדיל את היצע האשראי לטובת כלל סוגי האוכלוסיות תוך עיגונם 

 פגיעה בזכות לפרטיות מעבר לנדרש.  למנועשל אמצעים מגוונים שתכליתם 

מבקשות הוראות חוק נתוני אשראי כמו גם תקנות נתוני אשראי  כפי שפורט בחלק העובדתי, .108

 למזער את הפגיעה הפוטנציאלית בפרטיות. 

  

  הטענה כי חוק נתוני אשראי פוגע בזכות לשוויון )3(

אמנם היא אינה הזכות החוקתית לשוויון היא אחת מאבני היסוד של המשפט החוקתי בישראל.  .109

זכות חוקתית "עצמאית" בגדרי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אך מקובל לגרוס כי מדובר 

-705 הזכות החוקתית ובנותיה – כבוד האדםאהרן ברק בת של כבוד האדם וחירותו (ראו -בזכות

 ")כבוד האדם –ברק ; להלן: ")2014( 685

טען פרופ' ברק מדינה כי בפסיקת בית המשפט העליון קיימת הבחנה בין שלוש גישות לאחרונה,  .110

, הפליה מזוהה עם גישה אחתשונות באשר תוכנה של החובה לכבד את זכות השוויון. על פי 

שימוש בתבחינים מסוימים, ולפיה הפליה היא מדיניות שמבחינה בין אנשים על בסיס 

השתייכותם לקבוצה חברתית מובהקת, בנסיבות שבהן מדובר בהבחנה שפוגעת בכבוד האדם. 
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, תכליתה של הזכות לשוויון להבטיח שהרשויות הפוליטיות יכריעו באופן "מעין גישה שנייהלפי 

וטי", תוך דחיית העמדה שהכרעה פוליטית צריכה להיות תוצאה של מיקוח בין מייצגי שיפ

, שהיא הרלוונטית לענייננו, הזכות לשוויון מחייבת את גישה שלישיתהאינטרסים השונים. על פי 

השוויון בחברה, בעיקר בין מי שנמנים עם קבוצות חברתיות שונות או - השלטון לצמצם את אי

(ראו ברק מדינה "הזכות החוקתית לשוויון בפסיקת בית המשפט העליון: וימים ביחס לטובין מס

 ). )2016( 63יז  משפט וממשלכבוד האדם, האינטרס הציבורי וצדק חלוקתי" 

הצדקת אפליה במונחים רציונליים והנצחת אי חוק נתוני אשראי מאפשר טוענת כי " תעותרה .111

והפיכתם  ארץהעמקת השסעים בחברה המקוטבת ב ע"י השוויון המובנה בישראל

אשראי כולל שורה של מנגנונים שתכליתם . חוק נתוני טענה זו חסרת בסיס ."לאובייקטיביים

צמצום אפליית האשראי והגדלת חלקן של אוכלוסיות מוחלשות בשוק האשראי הצרכני. כלומר, 

יותר מאלה שהיו קיימים בידיהם ערב  החוק מבקש להעניק בידי ספקי האשראי כלים משוכללים

אשר יאפשרו להם להימנע מתבחינים פסולים שהיו מנת חלקן של אוכלוסיות  חקיקתו של החוק,

 אלה. 

יתר על כן, בסיס המידע שיוצר בעקבות איסוף נתונים למאגר ממשלתי יאפשר למעצבי המדיניות  .112

הפערים בחברה הישראלית (ראו בישראל לשרטט פתרונות מדויקים ואפקטיביים יותר לצמצום 

, הוראות חוק נתוני תעותרנמצאנו למדים, כי בניגוד לטענתה של ה). 36-35עמ' דוח הוועדה, 

 אשראי מבקשות להתמודד באופן ישיר ומידי עם סוגיית הפערים החברתיים. 

מהווה הסדר כולל לשיתוף בנתוני  החוקנוספת לעניין זה עניינה בטיב השירות המוצע.  טענה .113

אשראי, ובו הוראות לעניין איסוף נתוני אשראי ומסירת נתוני אשראי ממנו ללשכות אשראי לשם 

ת עותרמשמעותי, וודאי החלק אותו מבקשת ה חלק. עיבודם והעברתם, בין השאר לנותני אשראי

 הינואוכלוסייה. אשראי השונות מאספקת שירות; לענייננו אשראי, לקבוצות  באי עוסקלתקוף, 

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ל בהתאםברובו ע"י שחקנים פרטיים.  ניתןמוצר בשוק ה

) אין רואים הפליה לפי 1(ד)(3 סעיף, 2000-ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א

ורי או המקום הדבר מתחייב מאופיו או ממהותו של המוצא, השירות הציב כאשרסעיף זה: "

יטענו המשיבים כי לאור שיקולים ציבוריים הטמונים בהסדרים הקבועים לפיכך, הציבורי". 

אין  –נמנע אשראי מקבוצות שונות בסופו של יום, בחוק נתוני אשראי, הרי שככל שיימצא כי 

  לראות בתוצאה זו פועל יוצא של אפליה.

החוק אוסר מפורשות ונרחבות לעשות שימוש בתבחינים לא ענייניים לשם דירוג אשראי, חיווי  .114

לחוק נתוני אשראי קובע כי חל איסור לכלול  51סעיף אשראי והבאה בחשבון של נתונים אלו. 

העומד בבסיס דירוג האשראי. בין התבחינים  סטטיסטיה מודלתבחינים פסולים במסגרת ה

, נטייתו המינית, גזעו, דתו, ארץ מוצאו, לאומיותו, מקום גילו"מינו,  ות אתהפסולים ניתן למנ

   המשפחתי או הבריאותי של לקוח".  מגוריו ומצבו

לאכוף איסורים אלו נדרש הן מנגנון הגשת תלונות ותיקון פרטים והן הענקת סמכויות לגוף  בכדי .115

לחוק קובע  82. סעיף הציבור תלונות בירור הליך את מסדיר לחוק"א י פרקסימן ה' למפקח. 

 באנגלית, בערבית, בעברית ופשוטה ברורהבשפה  באינטרנטלהגשת תלונות יפורסמו  שהדרכים

כי הממונה יסמיך  ))2(86 וסעיף) 4(84 סעיפים( קובע נתוני אשראי לחוק"ב י פרק. וברוסית

אלגוריתם אשר בסמכותם לפקח על המפקחים המיומנים בביצוע פעולת חדירה לחומר מחשב 
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בו עושות שימוש לשכות האשראי על מנת להבטיח שלא ייעשה שימוש בתבחינים פסולים ש

 במסגרת המודל הסטטיסטי. 

זאת ועוד, בשל החשש כי חוק נתוני אשראי אינו מעניק מענה מושלם לציבור מודרי האשראי  .116

בישראל, הוסכם על הקמת קרן ייעודית שמטרתה להעניק הלוואות לאוכלוסיות מוחלשות. ודוק, 

מלבד עצם הסיוע לאוכלוסיות אלה שאינן נוטלות כיום חלק משמעותי בפעילות הפיננסית של 

קבלת האשראי מהקרן והפירעון שלו תשמש לצורך רן תכלית חשובה נוספת.  המשק, להקמת הק

באמצעות דירוג  .לייצר לעצמם דירוג אשראי חיובי יוכלו ןהכך ש –צבירת היסטוריית אשראי 

אשראי חיובי יוכלו אוכלוסיות מוחלשות ליטול חלק פעיל בשוק האשראי הצרכני גם שלא 

במסגרת נטילת הלוואה מקרן למודרי אשראי, אלא באמצעות ספקי אשראי רגילים. לשון אחרת, 

ההפליה באשראי ויש הקמתה של קרן ההלוואות למודרי האשראי מאפשרת להתגבר על בעיית 

להם ליטול חלק פעיל בפעילות  שתאפשרלהעניק לאוכלוסיות אלה "זריקת עידוד"  בה כדי

 הפיננסית במשק ללא קשר לקבוצה החברתית שעמה הן נמנות. 

לסיכום, הן תכליותיו של חוק נתוני אשראי והן מכלול ההסדרים הקבועים בו מלמדים כי הללו  .117

 עוצבו על מנת למנוע פגיעה כלשהי בזכות לשוויון.  

 

  הטענה כי חוק נתוני אשראי פוגע בזכות לשם טוב )4(

בת של הערך -עם חקיקתו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו הוכרה הזכות לשם טוב כזכות .118

הזכות לשם טוב איננה זכות עצמאית העומדת לבדה בדבר כבוד האדם. פירוש הדבר הוא ש

כבוד האדם,  –(ברק  חוקתיתועקרונותיה נגזרים מהעקרונות המונחים ביסוד כבוד האדם כזכות 

 ). 628-615עמ' 

לפיה חוק נתוני אשראי פוגע בזכות לשם טוב חסרת בסיס. כפי שביארו המשיבים  העותרתטענת  .119

של הוראות שתכליתן מניעת פגיעה כזו או למצער צמצום שורה  חוק נתוני אשראי כולל לעיל,

תיקון מידע המועבר להחוק מייחד פרק עצמאי הקובע מנגנון  משמעותי של פגיעה אפשרית.

פיקוח ובקרה באשר למידע שגוי המועבר ן מנגנו חוק נתוני אשראיקובע  ,כן. למאגר והנשמר בו

הממונה על שיתוף בנתוני אשראי רשאי לאסור או להגביל שמירה  למאגר על ידי מקורות המידע.

של נתוני אשראי שגויים במאגר בנק ישראל וכל מסירה או העברה שלהם מן המאגר ללשכות 

לעניין החוק הוראות  של באשר להפרהמנגנוני אכיפה אף מקים החוק  האשראי ולנותני האשראי.

להלין ללקוח . בנוסף, מאפשר החוק במקרה של הפרה ומאפשר הטלת עיצומים כספיים כבדים זה

 פרק ח' לחוק). ( דירוג אשראי של לקוחבאשר לפעולה של לשכת אשראי ובפרט על בפני הממונה 

פגיעה פוטנציאל לאת ה מים במידה ניכרתצמצהמ שוניםקובעות הסדרים לסיכום, הוראות החוק  .120

  .בשמם הטוב של לווי האשראי

  

  לחופש החוזיםהטענה כי חוק נתוני אשראי פוגע בזכות  )5(

המשיבים תחרותי. המסחר החופשית וה כלכלהה עקרון חופש החוזים מהווה עקרון מרכזי בבסיס .121

כן הסדרים ש, סבורים כי ההסדרים הקבועים בחוק נתוני אשראי אינם פוגעים בחופש החוזים
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מוסדות אשראי וציבור הלווים לקבל  אלה עשויים לסייע בצמצום פערי המידע וביכולתם של

החלטות מושכלות יותר בקשר לעסקת האשראי. פירוש הדבר הוא שבשל קיומו של כשל שוק 

ישנה הצדקה לפעול להסדרת השוק באמצעות זרימה טובה יותר של מידע בין ספקי האשראי 

השוק בהקשר זה  אין מחלוקת כי הסדרת )).2015( 139 דיני מסחר אלקטרוני צרכני אמל ג'בארין(

תיישב יפה עם עקרון חופש עשויה לתרום לפיתוחה של כלכלה חופשית ותחרותית יותר באופן המ

 החוזים עליו עמדה העותרת בהרחבה. 

עוד יטענו המשיבים כי ככל שתתקבל הטענה כי ההסדרים הקבועים בחוק נתוני אשראי פוגעים  .122

כי חופש החוזים ככל זכות יסוד אחרת אינה חופש  סוימת בחופש החוזים, אזי יש לזכורבמידה מ

אלה שלו ואפי י(גבר מוחלט אלא יחסי אשר יש לאזנו מול ערכים ואינטרסים חשובים אחרים

 34-32, 1ו  קריית המשפטצמח "דין פירוש החוזה על מחלוקת פוסקים והסכמת הצדדים" 

 (התשע"ד)).

 

 מבחני המידתיות )6(

שבמשפט הישראלי בכלל ובמשפט החוקתי בפרט. עיגונה  מידתיות היא דוקטרינה מהחשובות .123

החוקתי של המידתיות הוא בפסקת ההגבלה הקובעת כי פגיעה בזכות חוקתית תהא מוצדקת רק 

אם נעשתה "בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה 

. בהתאם לכך, בחינת המידתיות בו"עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת 

מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה ומבחן תיעשה לאור שלושה מבחני משנה: מבחן הקשר הרציונלי, 

מרדכי קרמניצר "המידתיות החוקתית: קווים (ראויים) לדיון, ראו ( המידתיות במובן הצר

 ).)2016(מרדכי קרמניצר עורך,  10 מידתיות במבט ביקורתי ומשווהלדמותה" 

  

 החקיקה תכלית )א(

מהווה דרישת סף של לגיטימיות. פירוש הדבר הוא שדרישה זו  "ככלל, מרכיב "המטרה הראויה .124

החוק שפוגע בזכות החוקתית נועד להגשים מטרות המצדיקות פגיעה בזכות בוחנת האם 

); להלן: 2010( 297 מידתיות במשפט: הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיההחוקתית (אהרן ברק 

תכלית עשויה להיחשב לראויה אם היא מגשימה מטרות חברתיות או "). מידתיות –ברק "

לקיומה של מסגרת חברתית שמכירה בחשיבותן החוקתית של זכויות אדם כלכליות החשובות "

, פ"ד בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי 6821/93" (ראו ע"א ובצורך להגן עליהן

בהקשר זה, מקובלת הגישה כי תכלית ). 320מידתיות, עמ'  –); ברק 1995( 435-434, 221) 4מט(

הינה ראויה על פי פסקת ההגבלה אם היא רגישה לזכויות האדם במערך החברתי והכללי ואם 

היא מבקשת להגשים מטרות חברתיות העולות בקנה אחד עם ערכיה של המדינה בכלל "והמגלות 

שארק  – 22דיזיין  5026/04למקומן של זכויות האדם במערך החברתי הכולל" (ראו בג"ץ רגישות 

, אגף הפיקוח משרד העבודה והרווחה –דלוקס רהיטים בע"מ נ' ראש ענף היתרי עבודה בשבת 

 )). 2005( 57, 38) 1פ"ד ס(

הגברת לחוק נתוני אשראי קובע כי מספר תכליות לחוק. בין היתר מדובר ב 1סעיף  ,כזכור .125

התחרות בשוק האשראי הקמעונאי; הרחבת הנגישות לאשראי; צמצום ההפליה במתן אשראי 
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. את בנק ישראל לשם ביצוע תפקידיו יצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמשווהפערים הכלכליים; 

 אין חולק כי מדובר בתכליות חשובות אשר לאורן יש לפרש את מכלול ההסדרים הקבועים בחוק.

זאת ועוד, ובהמשך לאמור לעיל, העובדה כי חוק נתוני אשראי נותן את דעתו באופן מפורט לשלל 

האתגרים הכרוכים בהגנה על זכויות אדם בעקבות אימוץ משטר רחב של איסוף, דירוג וסחר 

ההצדקה לקידומן של התכליות האמורות לקבל משנה תוקף. המחוקק עשויה  –בנתוני אשראי 

האפשרית בזכויות אדם חוקתיות ונתן לכך את דעתו במסגרת הוראות רבות היה ער לפגיעה 

הקבועות בחוק נתוני אשראי. קביעה אחרונה זו עשויה לשמש צידוק נוסף לכך שהתכליות 

 ועומדות בתנאי פסקת ההגבלה.  ראויותהכלכליות והחברתיות שאותן ביקש המחוקק לקדם הן 

 

  מבחן הקשר הרציונלי )ב(

 –מבחן הקשר הרציונלי מבקש לאתר קשר של התאמה בין האמצעי לבין המטרה (ראו ברק  .126

בהקשר זה, נקבע בפסיקה כי אף אין הכרח שהאמצעי שנבחר יגשים את ). 374-373מידתיות, עמ' 

 –ובלבד שחלקיות זו אינה שולית או זניחה  –המטרה במלואה. אפילו הגשמה חלקית של המטרה 

נדרש אפוא שהאמצעי שקבע המחוקק יקדם במידה מספרת את התכלית  מקיימת את המבחן.

התנועה לאיכות  6427/01; בג"ץ 377מידתיות, עמ'  –(ברק שבגינה נפגעה הזכות החוקתית 

 ]). 11.5.2006הנשיא ברק (פורסם בנבו) [כב' לפסק דינו של  58, פסקה השלטון נ' הכנסת

המלמדים ההסדרים הקבועים בחוק נתוני אשראי עוצבו על בסיס מחקרים כלכליים ואמפיריים  .127

את התכליות השונות יגשימו שאימוץ משטרים רחבים של איסוף, דירוג וסחר בנתוני אשראי 

, מחקרים מלמדים כי מערכת לשיתוף בנתוני אשראי כך למשלעליהן עמדו המשיבים לעיל. 

את התחרות בשוק האשראי למשקי בית ועסקים קטנים. מתן אשראי  באופן משמעותי מגבירה

מתבסס על יכולתו של המלווה להעריך את ההסתברות לכך שהלווה לא יפרע את ההלוואה 

במלואה. פערי מידע בין לווים למלווים מקשים על המלווים לתמחר את רמת הסיכון של הלווה 

עשויה לשפר את המידע שיש למערכת הבנקאית מערכת לשיתוף בנתוני אשראי העומד לפניהם. 

מודלים . על ההרגלים הפיננסיים של לקוחותיה ויש בה כדי לאפשר מתן שירותים מותאמים יותר

אינו מאפשר תחרות בין מוסדות נגנונים לדירוג אשראי כלכליים מצביעים על כך שהיעדר מ

ך כל אחד מהמוסדות הבנקאיים בנקאיים על מתן אשראי ללקוחות. בפועל, בשל היעדר מידע הופ

למעין מונופול על לקוחותיו ויש בכוחו להפעיל כוח שוק כלפיהם בשל יתרון המידע שיש לו 

לגביהם. יתרון זה מאפשר לו לגבות שיעורי ריבית גבוהים יותר ללא קשר ישיר למידת הסיכון 

 Federico Ferretti, Consumer Credit Informationראו לסקירה, ( הנשקפת לבנק מאותו לקוח

Systems: A Critical Review of the Literature. Too Little Attention Paid by Lawyers?, 

23(1) EUROPEAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS 71 (2007).  מאמרו שלFederico 

Ferretti 11כנספח , מצורף לכתב תשובה זה ומסומן( . 

נתוני אשראי יועברו נתונים חיוביים ושליליים על ההתנהלות חוק נתוני אשראי קובע כי למאגר  .128

מחקרים אמפיריים שבחנו את ההשפעה לחוק).  19של כלל אזרחי ישראל (ראו סעיף  הפיננסית

, נגישות להיצע אשראי גדול יותרשל הוספת מידע חיובי מצאו כי הוספת מידע חיובי מביאה 

לאור יכולתם של מלווים לתמחר  עון קטנים יותרושיעורי חדלות פיר גבוהה יותר לשוק האשראי

בצורה מדויקת יותר את הסיכון במתן אשראי. הגידול בהיצע האשראי מעיד על שיפור משמעותי 
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 .Michael A. ראו לרבות אלה השייכים לאוכלוסיות מוחלשות, משקי ביתכלל במצבם של 

Turner & Robin Varghese, The Economic Consequences of Consumer Credit 

Information Sharing: Efficiency, Inclusion, and Privacy (OECD, 2010) " :להלן)Turner 

& Varghese.("  מאמרם שלMichael A. Turner & Robin Varghese  מצורף לכתב תשובה זה

 ). 12כנספח ומסומן 

ללווים מאוכלוסיות מוחלשות  מסייעתמחקרים מצביעים על כך שמערכת לשיתוף בנתוני אשראי  .129

פיטורים, מחלה ונכות, מוות וכיו"ב. לאירועים המתמודדים עם משברים כלכליים שונים, כגון: 

מעין אלה השפעה ישירה על מצבם הפיננסי של הלווים. איסוף מידע חיובי עשוי לאפשר למוסדות 

שרות של משא ומתן הבנקאיים להיות ערים יותר למשברים כלכליים שונים של הלווים ולאפ

 Elina Pyykko, Towards Better Use(ראו  מחודש בין הצדדים על תנאי האשראי שנטלו בעבר

of Credit Reporting System in Europe 14-15 (Center for European Policy Studies, 

European Credit Research Institute Brussels, 2013)).   

חובות משקי הבית מאפשר לאמוד מהו היקף האשראי יתר על כן, איסוף מידע שיטתי על  .130

עדר מידע, נותני אשראי עושים שימוש בפרמטרים ישמקבלות קבוצות שונות באוכלוסייה. בה

קבוצתיים שעלולים לעורר חשד לאפליה, כגון כתובת המגורים, גזע, דת וכדומה, לצורך אמידת 

לצמצם באופן משמעותי  מאפשרשיתוף מידע חיובי רחב בהקשר זה, נמצא כי הסיכון של הלווה. 

למלווים מידע אישי רב יותר על הלקוח הספציפי, המאפיינים . שכן ככל שיש תופעה זו

 ). 10, עמ' Turner & Varghese(ראו  הסטטיסטים הקבוצתיים מאבדים מחשיבותם

מחקרים אחרים מלמדים כי איסוף מידע ממקורות אלטרנטיביים כגון חברות חשמל וטלקום  .131

דירוג  ויאפשרצורה טובה יותר את מידת הסיכון של הלקוחות בלנותני האשראי לאמוד  יסייע

אשראי לאוכלוסיות שלא היו ניתנות לדירוג קודם לכן, במצב שבו נאסף מידע מגופים פיננסיים 

עין אלה, בחרו המלווים שלא להעמיד להם אשראי ואוכלוסיות אלה נחשבו בלבד. במקרים מ

למודרי אשראי. לפיכך, איסוף מידע אף ממקורות אלטרנטיביים מאפשר להעניק דירוג אשראי 

 .Michael M(ראו גם לאוכלוסיות מודרי אשראי ולהרחיב את הגישה לאשראי לכלל האוכלוסייה

Turner et al, A New Pathway for Financial Inclusion: Alternative Data, Credit 

Building and Responsible Lending in the Wake of the Great Recession 9-13 (Political 

& Economic Research Council, 2012) .( 

לקובעי המדיניות לבחון האם  אפשרמ 3וניהולו על ידי משיב  ממשלתיאיסוף המידע בידי מאגר  .132

קיימת בפועל אפליית אשראי באמצעות השוואת תנאי האשראי שמקבלים פלחים שונים 

באוכלוסייה, תוך בקרה על רמות הסיכון של הלווים, ולנקוט באמצעים ממוקדים בכדי להתמודד 

תה של עם התופעה. יתרה מכך, אחת ממטרותיו של בנק ישראל על פי החוק היא לתמוך ביציבו

המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה. לצורך מילוי תפקיד זה, ישנה חשיבות רבתי באיסוף 

מידע מפורט על רמות המינוף של משקי בית והיקף החוב שנמצא בפיגור. נתונים אלה יאפשרו 

לבנק ישראל לעקוב אחר התפתחות המינוף במגזר משקי הבית ולאמוד את הסיכון לחדלות 

כמו כן, בקבלת המידע על . ך פילוח המידע לפי עשירוני הכנסהסקטור, תופירעון באותו 

לבחון את  ניתן יהיההיסטוריית התשלומים של משקי בית ועל היקף החוב שנמצא בפיגור, 

 ). 36-33 עמ'ב(ראו דוח הוועדה,  של משקי הבית לזעזועים כלכליים רגישותם
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מהאמור לעיל עולה אפוא כי מחקרים שונים מלמדים על כך שההסדרים השונים ובפרט אלה  .133

את התכליות  מגשימיםהנוגעים לאיסוף מידע חיובי ושלילי למאגר נתוני אשראי ממשלתי 

לחוק נתוני אשראי. מכאן נובעת המסקנה כי חוק נתוני אשראי עומד במבחן  1הקבועות בסעיף 

 רציונלי בין אמצעי למטרה.  המידתיות שעניינו קשר

 

 מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה )ג(

מבין האמצעים המגשימים את  –על פי מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה, המחוקק נדרש לבחור  .134

מידתיות,  –באמצעי שפגיעתו בזכות האדם היא פחותה (ברק  –מטרתו הראויה של החוק הפוגע 

). על פי ההלכה הפסוקה, האמצעי שנבחר צריך להיות כזה שפגיעתו בזכויות אדם 392עמ' 

לשכת  -לה"ב  6304/09(בג"ץ חוקתיות היא מתונה, אך לאו דווקא הפחותה ביותר האפשרית 

לפסק דינה של כב'  15, פסקה ארגוני האמצעים והעסקים בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה

 חלופי באמצעי הבחירה שבהם במצבים כייודגש . )]2.9.2010) [קצ'יה (פורסם בנבוהשופטת פרו

 תכלית של ההגשמה במידת ניכרת להפחתה להביא עלול פחות מעט החוקתית בזכות הפוגע

מנחם נ'  4769/95(בג"ץ חייב את המחוקק לאמץ אמצעי שכזה הרי שלא יהיה זה ראוי ל ,החקיקה

 .)")מנחם(להלן: "פרשת  )2002( 280, 235) 1, פ"ד נז(שר התחבורה

טוענת כי יש לאמץ את החלופה להקמתו של מאגר נתוני אשראי שהוצעה על ידי פרופ'  עותרתה .135

"גילוי דעת ציבורי למען אשראי צודק: המאגר הפיננסי הנדון פאור ורמי אדוט (ראו -דוד לוי

  ).31כנספח  מסומןומצורף לכתב תשובה זה הבוועדת הכלכלה פוגעני יותר מהמאגר הביומטרי" 

מידע בין בנקים ונותני  ידותיהיא ליצירת הסדר נ ומר רמי אדוט פאור-דוד לויפרופ' הצעתם של  .136

אשראי לפי בקשת הלקוח וללא צורך במאגר נתוני אשראי מרכזי. ההסדר קובע כי לכל אזרח 

יהיו שייכים לאזרח והם יהיו יינתנו מספר חשבון בנק ומספר כרטיס אשראי קבועים אשר 

ולשתף אותם  ונותני האשראי השוניםח יוכל לעבור בין הבנקים בבעלותו הבלעדית. כך, כל אזר

בדומה למשטרי קישוריות וניידות מספרים בשוק התקשרות. כמו כן,  ,במידע הקיים ברשותו

ידע מיר את הייקבעו סטנדרטים ונהלים ברורים המחייבים את הבנקים וחברות האשראי להעב

מידע הנתון בו הניהם לפי דרישת הלקוח, ואשר יאפשרו את זיהוי חשבון הבנק של הלקוח ואת יב

 . באופן אשר יבטיח ניידות של המידע

. ההצעה לחוק נתוני אשראי הולמת חלופה הסדר הניידות אינו מהווה יטענו כי יםהמשיב .137

, לא נאסף עליה מידע לאשראיודרי האשראי" אשר לה אין נגישות אוכלוסיית "ממתעלמת מ

כי היא אינה מחזיקה בכרטיס אשראי  להניח וסביר בלבד ליפיננסי כלל או שנאסף עליה מידע שלי

הסדר הניידות לא נותן מענה הולם הן לבעיית נגישות האשראי והן  .או בחשבון בנקאי מפותח

התקשורת וענף הסלולר  שוק המקרה של, יתרה מזאת לבעיית היעדר התחרות בשוק האשראי.

ים שאומצו בחוק נתוני עולה בקנה אחד עם ההסדרדווקא  עתירההעליו נסמכת העותרת בכתב 

יכלו מתחרים חדשים בתחום ההסדר בשוק הסלולר הביא לידי כך ש. שכן, אשראי החדש

מהקמה של תשתיות תקשורתיות להשתמש בתשתיות מפעילי הסלולר הקיימים ובכך להימנע 

חוק נתוני אשראי מאפשר למתחרים  .לשוק הסלולר משמעותיחסם כניסה עצמאיות אשר היוו 

שכן בשלוחות של המערכות הבנקאיות הגדולות  ייתר את השימושל החדשים בשוק האשראי

ממאגר  הנתוניםמלשכות האשראי אשר מקבלות את  אליהם מועברים ישירותנתוני האשראי 
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כך מתאפשרת הלכה למעשה ניידות רבה בנתוני האשראי של  .של בנק ישראל המרכזי מידעה

דנה ראו ( הקמעונאי חסמי הכניסה של שחקנים חדשים לשוק האשראיוהדבר מפחית  הלקוחות

האם הנהגת חוק שירות נתוני אשראי כפי שקיים בארה"ב ואירופה יגביר גלפרין ואוהד סטולר 

נייר העמדה של גלפרין . ))12.7.2015(המרכז הבינתחומי הרצליה,  הבנקיםאת התחרותיות בענף 

 ).14כנספח וסטולר מצורף לכתב תשובה זה ומסומן 

באשר לטענה כי הסדר הניידות יש בו כי לתרום לשיפור האוריינות הפיננסית של הלקוחות   .138

ולביצוע בחירות מושכלות  בשליטתם יםנמצאשמוצרים פיננסיים ה ת טובה יותר שלהבנשתוביל ל

יש להדגיש כי בצד חוק נתוני אשראי ננקטו צעדים נלווים וביניהם קביעת מערך חינוך פיננסי 

)(ב) לחוק נתוני אשראי קובע כי לשכת האשראי רשאית לתת ייעוץ בדבר 2(13סעיף כולל. 

ני אשראי (א) לחוק מאפשר לממונה על שיתוף בנתו68ההתנהלות הפיננסית של הלקוח. סעיף 

)(ב) לחוק נתוני אשראי קובע 4(ב)(70סעיף  לתת הוראות ללשכות אשראי בתחום החינוך הפיננסי.

כי שניים מחמשת נציגי הציבור המכהנים בוועדה המייעצת לעניין הוראות הממונה יהיו בעלי 

לכל  אשראי דירוג הצגת ניסיון בתחום החינוך הפיננסי או בפעילות חברתית בתחום זה. כמו כן,

ת הפנמ, עקב הציבור של פיננסית בהתנהגות לשינוי להוביל צפויהבדוח האשראי שלו  אזרח

  .)70(להרחבה ראו דוח הוועדה, בעמ'  האזרח להפיק יכול אותם התועלות

פאור ואדוט. הצעה זו נדחתה על ידי -יצוין כי במהלך דיוני ועדת הכלכלה נידונה הצעתם של לוי .139

על פניו זה נשמע הצעה מפתה, אבל על זה עמד משרד המשפטים " הבאים:עדה מהנימוקים והו

עם טיעון מוחץ. ברגע שלכל אזרח תהיה תעודה כזאת, דוח אשראי כזה, אתה לא תוכל לאסור על 

 -נישואים או לכל מטרה שהיא  -אנשים פרטיים לבקש ממני להמציא את זה להתקשרות איתי 

הדוחות האלה יהפכו למטבע סוחר. גם אף אחד לא יוכל ואז יש חשש הרבה יותר רציני לכך ש

להגן על האזרחים מפני האפשרות שהתעודות האלו יסתובבו בשוק בצורה חופשית. אי אפשר 

" (תשובתה של היועצת המשפטית לוועדה, אתי בנדלר, ראו פרוטוקול להתעלם מהחשש הזה

 ).9.2.2016מיום  16-15, 20- של ועדת הכלכלה, הכנסת ה 160ישיבה מס' 

יש לאמץ כלל ברירת מחדל שונה בשאלת ההסדרה של העברת מידע למאגר ש עותרתעוד טוענת ה .140

לא ניתן לעשות שימוש כלשהו במידע האישי של , In-Opt מכונהה ,נתוני אשראי. על פי כלל אחד

מותר , Out-Opt המכונה. על פי כלל אחר, מראש המפורשת ת הסכמתםהאזרחים ללא קבל

לחוק נתוני  22סעיף . שימוש במידע האישי כל עוד לא הביע האזרח התנגדות מפורשת לכךלעשות 

וקובע כי ככלל נתוני האשראי על כלל אזרחי ישראל  Opt-Outאשראי מעגן כלל של חוק נתוני 

לפנות יועברו למאגר הפיננסי ללא קבלת הסכמה מוקדמת, אולם הלקוחות רשאים בדיעבד 

בבקשה מיוחדת לבנק ישראל שלא ישמור את נתוני האשראי לגביהם וימחק מהמאגר את 

Opt-סבורה כי בניגוד לקביעתו של המחוקק יש לאמץ בישראל כלל  העותרתהפרטים המזהים. 

In ובמיוחד הזכות  אשר עשוי לשיטתה להביא לצמצום הפגיעה בזכויות אדם חוקתיות)

עשוי לפגוע  Opt-Inהבאות יטענו המשיבים כי אימוץ של הכלל  בשורות. החוקתית לפרטיות)

 בכוחו של חוק נתוני אשראי להגשים את תכליות החקיקה. באופן ניכר ומשמעותי 

את הרקע הכלכלי  , חשוב להביןOpt-Outעל מנת להבין מדוע חוק נתוני אשראי מעגן כלל של  .141

ן מקדשת את עקרו Opt-Inביסוד בחירה זו והיתרונות הגלומים בה. ברירת מחדל של 

כיבוד רצונו לבחור האם לאפשר את איסוף המידע אודותיו.  האוטונומיה החופשית של הפרט ואת
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ורצונם של ספקי דא עקא, לעיתים קרובות, עקב פערי כוחות בין ספקי האשראי לציבור הלווים 

אשראי לשמר את היתרון התחרותי שלהם במערכת הבנקאית, הללו לא יפעלו להשיג את ה

זו עשויה להיטיב יו. זאת על אף העובדה שפעולה הסכמת הלקוח להעברת נתונים חיוביים אודות

 עם האינטרסים שלו. 

חוק נתוני אשראי הקודם אפשר לתאגידים בנקאיים להעביר מידע חיובי אם לקוח נתן את  .142

). באופן עקרוני יכלו הבנקים להתנות את מתן השירות לחוק הקודם 18-17סעיפים ( לכך הסכמתו

בקבלת הסכמת הלקוח להעברת מידע חיובי. בפועל, משיקולים תחרותיים נמנעו הבנקים מלאמץ 

פרקטיקה שכזו, וזאת על אף שהמחקרים עליהם עמדנו לעיל מלמדים כי שיתופם של נתוני 

מהאמור לעיל, עולה עשוי להגדיל את היצע האשראי לרווחת כלל הלקוחות. אשראי חיוביים 

אפוא כי כוחות השוק גרמו לכך שדרישת ההסכמה להעברת מידע חיובי כפי שזו עוגנה בחוק נתוני 

את ההחלטה לגבי שאלת שיתוף המידע לידי ספקי האשראי  העבירה ,אשראי הקודם, בפועל

 ). 46-45עדה, עמ' וח הו(ראו דו במערכת הבנקאית הגדולים

אינה מתיישבת עם  Opt-Inעל כן, דרישת ההסכמה העומדת בבסיס ברירת מחדל של  יתר .143

האנשים מוכנים לוותר בקלות רבה על פרטיותם  מרביתמחקרים התנהגותיים המלמדים כי 

בתמורה להטבות קטנות יחסית. במילים אחרות, נראה שקיים פער משמעותי בין הצהרות של 

נכונים  הם קרובותאנשים על מידת החשיבות שהם מייחסים לפרטיותם ובין העובדה שלעיתים 

יישב עם מחקרים על רציונליות אינו מת Opt-Inעל כן, כלל של  יתרלוותר על זכות זו בקלות. 

מוגבלת המלמדים על כך שאין באפשרותם של אזרחים לשכלל באופן רציונלי את כלל הסיכויים 

והסיכונים הטמונים בוויתור על הפרטיות ובמסירתו של מידע. לכן מנקודת מבט מעשית, כלל של 

Opt-In כלל של לא עשוי להביא להגנה חזקה יותר על הזכות לפרטיות בהשוואה לOpt-Out 

 ).47-46שאותו מעגן חוק נתוני אשראי (ראו דוח הוועדה, עמ' 

, קיימת חשיבות Opt-Inברירת מחדל מסוג של ון עהטזאת ועוד, לצד מתן משקל ליסוד ההסכמה  .144

לתת את הדעת לעלויות שהיא טומנת בחובה. נראה כי אם תאומץ פרשנות דווקנית של הזכות 

להגשים את התועלות החברתיות החשובות הטמונות בהסדרים רחבים לפרטיות לא יהיה ניתן 

של שיתוף במידע. לכן, חלף עמידה דווקנית על יסוד ההסכמה, המחוקק עיצב מנגנונים שונים 

. מנגנונים אלה יכולים שמטרתם להגביר את השקיפות והנגישות שיש לאזרחים למידע אודותיהם

בית מאשר הישענות על דרישת ההסכמה לבדה (ראו לתרום להעצמת האזרח בצורה יותר אפקטי

 ). 48-47דוח הוועדה, עמ' 

 על בכתב הודעה ללקוח ימסור המאגר מנהל כי קובע אשראי נתוני לחוק 109 סעיף, למשל כך .145

 נתונים הכללת לאי בקשה להגיש זכותו את השאר בין תכלול אשר אשראי נתוני איסוף תחילת

 לשם יימסרו לא במאגר לגביו הכלולים אשראי שנתוני לקוח בקשת לשם או לחוק 22 סעיף לפי

 הלקוח של המוקנית זכותו את 38 סעיף קובע ,כן כמו. לחוק 30 סעיף לפי אשראי דוח עריכת

(המכיל מידע משלוש השנים שקדמו למועד הגשת  רגיל נתונים ריכוזח דו ישראל מבנק לקבל

הבקשה) ודוח ריכוז נתונים מלא (המכיל את כלל המידע שנכלל על הלקוח במאגר), אשר ינוסח 

, אחת תשלום כל ללאבקשתו,  לפיבשפה העברית ובין בשפה הערבית,  ביןבצורה פשוטה וברורה, 

 הודעה לשנה אחת למסור החובה ישראל בנק על מוטלת כי וקובע ממשיךאף  הסעיףלשנה. 

מנגנון מוסדר לתיקון מידע,  56 סעיף קובע. נוסף לכך, נתוניםח דו לקבלת זכותם בדבר ללקוחות
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, אודותיו מידע תיקון או השלמת, למחיקת בקשה ישראל לבנק להגיש הלקוח זכאי במסגרתו

, במטרה להגביר את השקיפות והנגישות זאת כל .מדויק או שלם, נכון אינו שהוא סבר בו מקום

 לבין ההסכמה מערך בשינוי הצורך ביןהנדרש  העדין מהאיזון כחלקכלפי האזרח הפשוט, 

 .לגביו והנמסר הנאסף במידע הלקוח בשליטת הטמונה החשיבות

שאומצה על ידי המחוקק בסעיף  Opt-Outמטעמים אלה סבורים המשיבים כי ברירת המחדל של  .146

לחוק נתוני אשראי מאפשרת להגשים באופן משמעותי יותר את תכליות החקיקה בהשוואה  22

 רחוקות לעיתיםעשויה להיטיב  Opt-inשיסוד ההסכמה שברירת המחדל  בעוד. Opt-Inלכלל של 

המוגבלת),  הרציונליותבלבד עם האזרח הבודד (במקרים שבהם הוא מצליח להתגבר על חסמי 

(לרבות אלו המשתייכים לאוכלוסיית מודרי  הלקוחות כלל עם להיטיב עשוי Opt-Outכלל של 

האשראי) משום שהוא מאפשר להגדיל את היצע האשראי הצרכני ולהוזיל את שיעורי הריבית 

 במשק. 

כי חוק נתוני אשראי אינו עומד במבחן האמצעי שפגיעתו פחותה בשל היעדרה  עוד טוענת העותרת .147

") שבו ייבחנו סיכוייו של החוק להגשים את התכליות הטמונות בו. פיילוטשל תקופת מבחן ("

שם התנה המחוקק את  המאגר הביומטרימהמקרה של  העותרתכראייה לטענה זו, מקישה 

יהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי חוק הכללת אמצעי זכניסתו לתוקף של 

פרופ' קארין נהון  1516/12בג"ץ (ראו גם בקיומה של תקופת מבחן  2009 – ובמאגר מידע, התש"ע

המאגר הביומטרי,  המקרה שלעם זאת, בשונה מ). ]21.2.2012פורסם בנבו) [( ואח' נ' הכנסת ואח'

 ב"חלל נורמטיבי". , חקיקת חוק נתוני אשראי לא נעשתה בענייננו

בחוק . תשתית זו התבטאה מעמיקה תשתית עובדתית ונורמטיבית עמדההמחוקק כלומר, בפני  .148

- אשר נאספו בתקופת של למעלה מ נתוני אשראי הקודם והממצאים האמפיריים באשר ליישומו

שחוק נתוני אשראי ממצאים אלה מלמדים שנים מאז המועד שבו נכנס לתוקף חוק זה.  10

הקודם הותיר על כנם פערי מידע משמעותיים בין המערכת הבנקאית לבין אוכלוסיית הלווים ולא 

הוביל להגדלת היצע האשראי או לצמצום הריכוזיות במערכת הבנקאית בישראל. זאת ועוד, חוק 

במתן אשראי ולא הביא  נתוני אשראי הקודם לא נלחם בצורה טובה עם התופעה של הפליה

לצמצומם של הפערים הכלכליים. ממצאים אלה הם שעמדו ביסוד עבודת הוועדה לשיתוף בנתוני 

אשראי והם שהובילו בסופו של יום לעיצובן של הוראות חוק נתוני אשראי על ידי ועדת הכלכלה 

 של הכנסת. 

הכנסת לחוקק חוק עולה לכאורה מסקנה מוקשית שלפיה כל אימת שמבקשת ת מטענת העותר .149

העלול לפגוע בזכויות אדם חוקתיות, עליה להתנות את כניסתו לתוקף בתקופת מבחן. אולם, 

חומים אשר קביעה אחרונה זו אינה מאפשרת למחוקק לבצע את מלאכתו כראוי ולאסדר ת

לחוק נתוני אשראי קובע כי בחמש שנים מתום  113די. זאת ועוד, סעיף הסדרתם נחוצה באופן מי

נה שבה נחקק החוק יידרש נגיד בנק ישראל לדווח לוועדת הכלכלה על יישומן של הוראות הש

החוק, לרבות פעילות המאגר, פעילויות הפיקוח והבקרה, מספר התלונות שהוגשו (לרבות אלה 

הנוגעות להפרת הזכות לפרטיות) ועוד. לשון אחרת, המחוקק עיגן את סמכותו לעקוב בזמן אמת 

 שהוא אכן מגשים את תכליותיו. כך ו של החוק ועל אחר אופן ביצוע

לחוק נתוני אשראי המסדיר את התקופה שבה יישמרו נתוני  23כי סעיף  עוד טוענת העותרת .150

האשראי במאגר אינה עומדת במבחן המשנה השני של המידתיות משום שאפשר היה לקבוע 
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 דווקא כי נראה. ותתקופת זמן קצרה יותר אשר תצמצם את הפגיעה בזכויות אדם חוקתי

והניידות  הפרטיות אינטרס בין מידתי הסדר מבטאת האשראי נתוני לשמירת שנקבעה התקופה

בהקשר זה, יודגש, כי . יציבות כלכלית של שוק האשראי והן של הלקוח עצמו לביןשל הפרט 

הסטנדרט הבינלאומי לשמירת מידע במאגר לצורך שימוש בו לשם הערכת סיכון הלקוח עומד על 

 ).41שנים (דוח הוועדה, בעמ'  7-ל 5בין תקופה ש

 פרק העומדת על שלוש שנים בלבד כאמור, מהווה ,התקופה בה נשמר המידע לשם דירוג אשראי .151

מסגרת דירוג משמעות חיובית בלכך התאוששות ממצוקה כלכלית ובכך לייחס  אתרניתן ל זמן בו

האמור עשוי להיטיב עם אוכלוסיות חלשות אשר חוו אירוע כלכלי קשה העלול מנגנון ה .האשראי

משך כלל התקופה בהתנהלותם הכלכלית התקינה ברובה  בחינת .דירוג האשראי שלהםלפגוע ב

 .מייצג ולא שולי אירוע בשל אפשרית פגיעה מצמצמת למעשה בחוק הקבועה

של השחקנים בשוק האשראי שמירת מידע  שב במגבלות הטכנולוגיות ובמשאביםבהתחכמו כן,  .152

לשכות כך, במאגר לזמן קצר מדי לא תאפשר את הגשמת התכליות והמטרות שבסיס החוק. 

תקופת  עקבהאשראי לא יוכלו לפתח מודלים סטטיסטיים מדויקים בשל קוצר הזמן שייוצר 

לפגוע בהערכה המדויקת של סיכון הלווה ובריבית  עשוי, דבר אשר קצרה מדי החזקת מידע

החזקת מידע בשל מגבלות זמן ונגישות, . כמו כן, )41(דוח הוועדה, בעמ'  שתינתן כנגד הלוואתו

ולקיים הליך בירור מעמיק  תמנע מלקוחות לתקן מידע שגוי המצוי במאגרמדי רה לתקופה קצ

בנוגע לעדכון הנתונים. תקופת החזקה קצרה מדי אף תפגע ביכולת שחקני מערכת השיתוף נתוני 

 . האשראי להתמודד עם טענות משפטיות שיועלו כנגדם (שם)

מחוקק תמרון חקיקתי רחב בבחירת לנתון מהטעמים המפורטים בחלק זה, סבורים המשיבים כי  .153

נכבד מתערב בחקיקה ראשית של ההאמצעי הרלוונטי להגשמת תכליות החקיקה ובית המשפט 

" הוא בלתי מידתי באופן ברור"הכנסת רק כאשר האמצעי שנבחר חורג באופן משמעותי ממתחם זה 

החלופות השונות שעליהן עומדת  שהסבירו המשיבים לעיל,וכפי  ,). בענייננו280, עמ' מנחם(פרשת 

בהשוואה  להביא להפחתה ניכרת במידת ההגשמה של תכלית החקיקה,עלולות  העותרת

 לאמצעים שעליהם עמד המחוקק בחוק נתוני אשראי. 

  

 מבחן המידתיות במובן הצר )ד(

על פי מבחן המשנה השלישי של המידתיות כדי להצדיק פגיעה בזכות חוקתית נדרש יחס ראוי בין  .154

התועלת הצומחת מהגשמת התכלית לבין הנזק העלול להיגרם בשל כך לזכות החוקתית. 

ההשוואה בין התועלת הצומחת מהגשמת תכליות החקיקה לבין משקלו של הנזק שהגשמה זו 

שנגרם על לפני חקיקת החוק הפוגע ובשינוי  גורמת לזכות החוקתית נעשית ביחס למצב הדברים

לפסק דינה של כב' הנשיאה  50, פסקה המרכז האקדמי; בג"ץ 434-432מידתיות, עמ'  –ידו (ברק 

, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים –עדאלה  7052/03; בג"ץ בייניש

המשיבים יטענו כי השוואת ). ]14.5.2006הנשיא ברק (פורסם בנבו) [כב' לפסק דינו של  91פסקה 

נזק העלול להיגרם לזכויות חוקתיות ה מולהתועלות הציבוריות הטמונות בחוק נתוני אשראי 

ביחס למצב הדברים שהיה קיים בחוק נתוני אשראי הקודם, מלמדת כי הפגיעה בזכויות 

 במבחן המידתיות השלישי.  תעומד, השישנהחוקתיות, ככל 
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ון היא האם התועלות הצומחות מהסדרים רחבים של איסוף, כאמור לעיל, השאלה שיש לבח .155

דירוג וסחר בנתוני אשראי עולים על הנזק העלול להיגרם לזכויות חוקתיות בעקבות אימוץ 

הסדרים שכאלה. הדיון בשאלה זו יתחלק לשניים. ראשית, המשיבים יבארו מדוע חוק נתוני 

וקק לקדם. שנית, יסבירו המשיבים אשראי הקודם לא הגשים את התכליות שאותן ביקש המח

בעקבות אימוצו של תן באורח משמעותי מאוד את הפגיעה בזכויות החוקתיות יכיצד המחוקק מ

 ההסדר החדש. 

 

  התועלות הציבוריות בחוק נתוני אשראי והשוואתם למצב הדברים שהיה ערב חקיקת החוק )1(

 תקין מסחרי משטר בקיום מובהק אינטרס יש לציבור. הבנקאית במערכת התחרותיות הגדלת .156

הישורת האחרונה"  -(טנה שפניק "חוק שירות נתוני אשראי  הישראלי במשק הוודאות ובהגברת

נתוני אשראי מבקש לצמצם את הריכוזיות הרבה במערכת  חוק)). 2001( 379, 375מה  הפרקליט

יות. הבנקאית בישראל ולהגדיל את היצע האשראי לציבור הלווים באמצעות שיפור התחרות

פסיקתו של בית המשפט העליון הכירה בקיומה של תחרות חופשית כתכלית חיונית לפיתוחו 

השינויים המפליגים שנתחוללו בחיי "וצמיחתו של המשק. בהקשר זה, כתב כב' השופט חשין כי 

החברה והכלכלה הולידו במהלך השנים צרכים חדשים, ואלה מצדם חיזקו את עקרון חופש התחרות. 

תחרות חופשית  של צרכים חדשים אלה נתעצמה והלכה עם התפתחות הסחר והכלכלה... חשיבותם

חיונית היא להגברת היעילות במשק, לפיתוחו של המשק ולצמיחתו; כי התחרות היא הערובה 

האופטימלית להשגת המוצר והשירות הטובים ביותר בתנאים הטובים ביותר; כי תחרות מעודדת יוזמות 

ייצור יעילים וטובים מהם; כי תחרות מסייע -ייצור ישנם בגורמי- לפתם של גורמיחדשות, מביאה להח

) בע"מ נ' שף הים 1993טבעול ( 4465/98(דנ"א " פעילות מועילים יותר-לנייד משאבים לאפיקי

 )).2001לפסק דינו של כב' השופט מ' חשין ( 20, פסקה 56) 1(נו, פ"ד ) בע"מ1994(

בנתוני אשראי מלמדים כי לשיפור המערכת לשיתוף הממצאים האמפיריים שעמדו לנגד הוועדה  .157

מש ישראל. מערכת זו מורכבת בעיקרה מחיות רבה במערכת הבנקאית בתלא מתקיימת תחרו

קבוצות בנקאיות ושלושה בנקים עצמאיים. בהתאמה, היא מאופיינת בריכוזיות גבוהה הבאה 

הפעילות הבנקאית מרוכזת בידי חמש הקבוצות הבנקאיות, כאשר מ 94%-לידי ביטוי בכך ש

ריכוזיות גבוהה זו למעלה ממחצית הפעילות מרוכזת בידי שתי הקבוצות הבנקאיות הגדולות. 

גורמת לתמחור גבוה של השירותים הבנקאיים הניתנים לאזרחים לרבות אלה הנוגעים למתן 

גילה "דיני  דייוידהתחרות החופשית, ראו (להרחבה על החשיבות בקידומה של אשראי צרכני 

 )).2012(אריאל פרוקצ'יה עורך,  857-855, 853 למשפט הכלכלית הגישההגבלים עסקיים" 

ניתוח נתונים בדבר אופן יישומו של חוק נתוני אשראי הקודם מלמד כי ספקי האשראי  .158

ברם, ללא שיתוף המידע לא המחזיקים במידע אישי אודות ציבור הלווים אינם נכונים לשתפו. 

 עסקת את לתמחר יוכל לא הראשון זה שכןמידע, היוכל ספק אשראי חיצוני להתחרות במחזיק 

 המוסד, אחרת לשון. הספציפי הלקוח של האובייקטיבית הסיכון למידת בהתאם האשראי

 מידעב שיתוףללא , משכך. המתחרים המוסדות כנגד מונופוליסטי מעין שוק בכוח מחזיק המיודע

וזיל את שיעורי הריבית (ראו ולה התחרותבין ספקי האשראי השונים לא ניתן יהיה להגביר את 

 ).29דוח הוועדה, עמ' 

זאת ועוד, מחקרים כלכליים שנערכו על מקרה המבחן של ישראל מלמדים על מתאם מובהק  .159
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ורי ריבית שבין ביצוען של רפורמות התומכות בחשיפת מידע בתחום האשראי הצרכני לבין שיע

דירוג אשראי מייעל את אופן קביעת פרמיית הסיכון של מוסדות פיננסיים ומאפשר נמוכים יותר. 

הקטנת הריבית על הלוואות במגזר הפרטי, שיפור איכות ההלוואות בשוק האשראי והגברת 

התחרות בין המוסדות הפיננסיים. לאמור, ככל שייחשף יותר מידע אודות הציבור כך הריבית על 

"האם הנהגת חוק שירות נתוני  סטולרנה גלפרין ואוהד דראו להרחבה, ההלוואות תלך ותפחת (

הבינתחומי  המרכזאשראי כפי שקיים בארה"ב ואירופה יגביר את התחרותיות בענף הבנקים" 

)12.7.2015( .( 

. שיתוף בנתוני אשראי מסייע להגביל הפירעון חדלות בשיעורי וירידה היתר מינוף צמצום .160

. (Moral Hazard)התנהגות אופורטוניסטית מצד הלווים הידועה כבעיית "הסיכון המוסרי" 

תמריץ של הלווה הגובר  ,כאשר היסטוריית האשראי של כל לווה חשופה בפני כלל המלווים

ת מהלוואות תפגע לעמוד בכל אחת מהתחייבויותיו משום שהוא מודע לך שהיעדר פירעון של אח

במוניטין שלו אצל כלל המלווים. לעומת זאת, חוק נתוני אשראי הקודם אשר התנה את איסוף 

זה) גרם למינוף יתר של חלקים נרחבים  לחוק 18המידע החיובי בהסכמת הלווה (ראו סעיף 

ל כל לווה היה תמריץ לחלק את הלוואתו על פני מספר מלווים, כך שכלמציבור הלווים מפני ש

אחד מהם מודע רק לגובה ההלוואה שנתן ולא לסך המינוף. לפיכך, תמחור ההלוואה נעשה 

 Turner; 33תית של הלווה (דוח הוועדה, עמ' יבריבית נמוכה מזו המותאמת לרמת הסיכון האמ

& Varghes '6-5, עמ .( 

הקובע בעיקרו  הקודם כאמור לעיל, חוק נתוני אשראי הצרכני. אשראישוק ההרחבת הנגישות ל .161

ואינו מאפשר להשיג שיתוף במידע שלילי בלבד אינו מאפשר להתגבר על פערי המידע בין מלווים 

הוספת מידע חיובי מאפשרת לשכלל את השוק  את האפקט התחרותי שנוצר משיתוף המידע.

האשראי הצרכני ולהועיל גם לאוכלוסיות שבעבר לא זכו לקבל אשראי. שכן לקוח שלזכותו 

המידע השלילי שנצבר אודותיו בעבר (דוח אף מידע חיובי יוכל בכל זאת לקבל אשראי על  מספיק

). כאמור לעיל, הרגולציה המשלימה שעניינה הקמת קרן למודרי אשראי 32-29הוועדה, עמ' 

עשויה לאפשר לאוכלוסיית מודרי האשראי לצבור נתונים חיוביים על ההתנהלות הפיננסית 

 ללא הסיוע הישיר של המדינה.  בשוק האשראי הצרכני גםיותר שמעותי שלהם וכך ליטול חלק מ

זאת ועוד, המשיבים יוסיפו ויטענו כי הרחבת הנגישות לאשראי וצמצום חלקם של אוכלוסיית   .162

מודרי האשראי מאפשרת להגשים את זכות הבת של כבוד האדם היא הזכות לקיום מינימלי 

לשוק האשראי מאפשרת לציבור הלווים ליטול חלק  בכבוד. הטעם לכך הוא שנגישות רבה יותר

פעיל יותר בחיי המשק והחברה ולהשיג מוצרים ושירותים הנדרשים לצורך קיום בכבוד (להרחבה 

, 464) 3, פ"ד ס(עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי נ' שר האוצר 366/03"ץ על זכות זו ראו בג

לפסק דינו של כב' השופט לוי  4-1 אותלפסק דינו של כב' הנשיא ברק ופסק 16-14פסקאות 

 ). 614-547כבוד האדם, עמ'  –; ברק )2006(

מצמצם את הפליית האשראי בשני היבטים  אשראי נתוני חוקצמצום הפליית האשראי.  .163

ציבור הלווים לבין  בין הפער לצמצום פועל חוק נתוני אשראי ומטרות. כוחות פערימרכזיים: 

פיקוח ורגולציה ויצירת מנגנון תלונות ציבור לספקי האשראי וזאת על ידי הכפפתם של האחרונים 

 איתן"כ ח הכלכלה ועדת"ר יו התבטא לכך באשרלחוק החדש.  113סעיף  דוגמתמשמעותי ושקוף 

 הכוחות פערי את הזה בחוק לרפא מנסים אנחנו, אגודל בצד עקב הולכים ואנחנו, הזה בחוק השיח" :כבל
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 יותר לחברות יהיה תמיד בהגדרה. הלקוח ובין החברות בין כוח פערי שיש יודעים אנחנו .הלקוח למען

 ועדת של 178ראו פרוטוקול ישיבה מס' ( "פערים ולצמצם לרפא מנסים אנחנו. ללקוח מאשר כוח

חוק נתוני אשראי קובע בלשון מפורשת כי תכליתו  .)23.2.2016 מיום 25, 20-ה הכנסת, הכלכלה

היא להרחיב את הנגישות לאשראי ולצמצם את ההפליה במתן אשראי והפערים הכלכליים (סעיף 

1 .( 

לא אפשר לקבל תמונה מלאה  חוק נתוני אשראי הקודם. המידע כבסיס לשינוי מדיניות חברתית .164

אמצעות המידע שיתקבל בעקבות ב באשר לאשראי הצרכני שנוטלים משקי הבית בישראל.

באשר לרמות המינוף של משקי הבית בישראל מקיפה ההסדר החדש ניתן יהיה לקבל תמונת מצב 

בחלוקה לעשירונים ולמיקום גיאוגרפי. נתונים אלה עשויים להעניק למעצבי המדיניות תשתית 

ם הנרחבים מעמיקה יותר לצורך בחינתם של פתרונות כלכליים אשר יסייעו לצמצום הפערי

 ). 36-35בחברה הישראלית (ראו דוח הוועדה, עמ' 

 

 הנזק העלול להיגרם לזכויות חוקתיות בהשוואה למצב הדברים ערב חקיקתו של החוק )2(

כאמור בהרחבה לעיל, המחוקק נתן את דעתו באופן מעמיק וממצה ההגנה על הזכות לפרטיות.  .165

לפגיעה האפשרית העלולה להיגרם לזכות לפרטיות ואימץ הסדרים אשר תכליתם לאזן בין 

האינטרסים החברתיים והכלכליים הטמונים במשטר האיסוף, דירוג וסחר בנתוני אשראי ובין 

המחוקק להגנת הפרטיות ואבטחת המידע  החשיבות שמייחסהפגיעה האפשרית בזכות לפרטיות. 

תוך "המציין כי מימוש תכליות החוק תיעשה  (א) לחוק נתוני אשראי1באה לידי ביטוי כבר בסעיף 

שמירה על פרטיות הלקוחות שנתונים מתייחסים אליהם ומניעת פגיעה במידה העולה על 

שנועדו למתן את הפגיעה  מגווניםשורה של מנגנונים כאמור לעיל, המחוקק אימץ  ".הנדרש

בזכות לפרטיות והנוגעים לאבטחת מאגר נתוני האשראי והמידע הכלל בו, סודיותו של המידע, 

 3הגבלות הקשורות בנגישות למידע, מינוי גורמי מקצוע פנימיים במבנה הארגוני של משיב 

וני הרתעה והסדרת סמכויותיהם בקשר עם ההגנה על הזכות לפרטיות של ציבור הלקוחות, מנגנ

  .פליליים ומנהליים כנגד גורמים הפוגעים בזכות לפרטיות של אזרחי ישראל

על  תכי ההגנה שמעניק חוק נתוני אשראי על הזכות לפרטיות וזכויות הלקוח מתבסס נראה .166

 את שיקדם באופן מידע ומסירת לאיסוף הסכמה מנגנון מעצב החוק, ראשיתהנדבכים הבאים. 

). לחוק 30-ו) 4(א)(26, 22סעיפים  ראו( אשראי נתוני משיתוף הקיימות החברתיות התועלות

ח לעשות שימוש במידע לטובתו באמצעות הגברת השקיפות קויכולתו של הל העצמת, שנית

" המצמצם את ההדדיות עקרון" אימוץ, שלישית .והנגישות למידע ושיפור מנגנון תיקון המידע

כמות מקורות המידע אשר עשויים להיחשף למידע שבמאגר נתוני אשראי ובכך ממזער את 

על כן, המחוקק לא הסתפק במנגנונים המפורטים בחוק נתוני  יתרהפגיעה בזכות לפרטיות. 

את לאחרונה פשרית בזכות לפרטיות ואישר אשראי שעוצבו על מנת לצמצם את הפגיעה הא

ידע. תקנות אלה קובעות שורה ארוכה של הסדרים שתכליתם להגדיל באופן התקנות לאבטחת מ

משמעותי את החובות החלות על המדינה וגופים פרטיים כאחד לפעול לאבטחת מאגרי המידע 

 שברשותם. 

חוק נתוני אשראי פועל למיגור אפליית האשראי כפי שהסברנו לעיל, ההגנה על הזכות לשוויון.  .167

ולצמצום ההדרה של אוכלוסיות מוחלשות משוק האשראי הצרכני בהשוואה למצב הבעייתי 
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ששרר בישראל בתחומים אלה ערב חקיקתו של החוק. קידום השוויון וצמצום הפערים הכלכליים 

גונה של תכלית זו כבר עית סעיף המטרה של חוק נתוני אשראי. עוגנו באופן מפורש במסגר

בראשית חוק נתוני אשראי והמטען הפרשני שהוא נושא בחובו בקשר עם כלל הוראות החוק 

מלמדים על מחויבות בלתי מתפשרת מצד המחוקק להגנת הזכות לשוויון. יתר על כן, המחוקק 

, סעיף יצר מנגנונים פרטניים בחוק נתוני אשראי שתכליתם למנוע את הפגיעה בשוויון. כך למשל

לחוק נתוני אשראי אוסר על שימוש בנתונים דמוגרפיים במסגרת המודל הסטטיסטי שעומד  51

עמל המחוקק  הטענה לפגיעה אפשרית בזכות לשוויון,מחמת נוסף על כך, בבסיס דירוג האשראי. 

טול חלק פעיל בשוק האשראי על הקמת קרן למודרי אשראי, אשר תסייע לאוכלוסייה זו לי

כי ככל שמתקיימת פגיעה בזכות לשוויון, הרי  ,טעמים אלה סבורים המשיביםמ הצרכני.

 שההסדרים הפנימיים והחיצוניים שיצר המחוקק מלמדים כי פגיעה זו אינה עולה על הנדרש. 

למזער את ן שתכליתחוק נתוני אשראי כולל שורה של הוראות . ההגנה על הזכות לשם טוב .168

מנגנונים המעניקים לציבור הלווים  שללבמסגרת זו, יצר המחוקק הפגיעה בזכות לשם טוב. 

אמצעים לפעול לשם תיקון טעויות שנתגלו להם בנתוני האשראי או בדוחות האשראי. יתר על כן, 

המחוקק אימץ צעדי אכיפה פליליים ומנהליים כנגד מקורות מידע שלא הודיעו על כך שנתוני 

ים או שחל בהם שינוי או שלא העבירו את הנתונים האשראי בידיהם אינם שלמים או מדויק

המעודכנים בהתאם להוראות הממונה על שיתוף בנתוני אשראי. חוק נתוני אשראי אוסר במפורש 

לעשות שימוש בנתוני האשראי או בדירוג האשראי במסגרת שוק התעסוקה. במילים אחרות, 

קה עלול לפגוע בשמו הטוב של המחוקק היה ער היטב לכך ששימוש בנתונים אלה בשוק התעסו

מטעמים אלה, סבורים  מוש כאמור לחלוטין.האדם ובסיכוייו לקבל עבודה, ולכן אסר על שי

המשיבים כי אם על אף המנגנונים שקבע המחוקק מתקיימת פגיעה מסוימת בזכות החוקתית 

 לשם טוב, הרי שזו אינה עולה על הנדרש. 

מהמקבץ עולה כי חוק נתוני אשראי כולל הוראות מפורטות שתכליתן למזער את הפגיעה בזכויות  .169

אדם חוקתיות. נוסף על כך, המחוקק יצר מנגנונים משפטיים מחוץ לגדרי חוק נתוני אשראי אשר 

גם הם מסייעים באופן ניכר לצמצום פגיעה שכזו. בנסיבות אלה, סבורים המשיבים כי ככל 

 גיעה בזכויות הפרט, הרי שזו עומדת בתנאי פסקת ההגבלה. שמתקיימת פ

  

 סיכום .ג

במודע שנו מצויים בעיצומו של עידן המידע. רובה ככולה של האוכלוסייה משתמשת במידע, בין א .170

ובין שלא במודע, באופן שוטף ותמידי. העידן החדש משפיע על החברה בכללותה ולפיכך מחייב 

חומים המרכזיים בהם מהפכת המידע צפויה לחולל שינוי הוא מהפכות ושינויים גדולים. אחד הת

תחום האשראי, שרכיב מרכזי ממנו הוא ניהול סיכונים של ספקי האשראי, שנדרשים לנבא באופן 

הדרך הטובה  ציבור הלווים לא יפרע את האשראי שקיבל.מדויק ככל הניתן את הסיכוי ש

ידע היסטורי אודות ההתנהלות הפיננסית של והיעילה ביותר לניבוי זה היא באמצעות שימוש במ

הלקוחות. כיום מידע זה זמין במאגריהם של ספקי האשראי, אולם היכולת של המידע לחולל 

שינוי תלויה בין היתר במבנה השוק ובשאלה מי הם הגורמים שיש להם נגישות למידע האמור. 

המידע מתחזקת שבעתיים.  בשוק הבנקאות הישראלי המאופיין בריכוזיות יתר, חשיבות שיתוף

משטר איסוף וסחר חדשני  חוק נתוני אשראי מאפשר להתגבר על קשיים אלה באמצעות אימוץ
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, היקף האשראי תשגשגשל נתוני אשראי. אגב שיתוף המידע, התחרותיות בענף הבנקאות 

, יקודם חינוך פיננסי של ציבור הלווים, יקטנו הקמעונאי יגדל, הפערים בחברה הישראלית

. עוד הוכח, מעבר ישתפריצומצם היקפו של השוק האפור ומוסר התשלומים והיציבות הבנקאית 

לכל ספק, כי החוק אינו פוגע בזכות הלקוחות לחופש החוזים וכן בזכויות החוקתיות לפרטיות, 

ש, דבר שמתבטא הן בהליכי לשוויון ולשם טוב, בוודאי שלא במידה שאינה עולה על הנדר

 . החקיקה המעמיקים והממושכים והן בחוק גופו

מכל הסיבות המפורטות בכתב תשובה זה, סבורים המשיבים כי חוק נתוני אשראי הוא חוק  .171

 לא נפל בחקיקתו כל פגם. יות ציבוריות מובהקות וחוקתי אשר עשוי לקדם תכל

  

  לפיכך, דין העתירה להידחות.  

  

  

   

  

"דעו, מונהייטאיתי  "דעו, הגר גרשון   "דעו, עמרי ליבוביץ    

 

 


	פתח דבר
	א. הטיעון העובדתי
	(1) היסטוריה חקיקתית
	(2) המלצותיה של הוועדה לשיפור המערכת לשיתוף בנתוני אשראי 
	(3) הליכי חקיקת חוק נתוני אשראי 
	(4) צעדי רגולציה משלימים לחוק נתוני אשראי
	(5) תכליות חוק נתוני אשראי
	(6) הדין ההשוואתי – ברחבי העולם נהוגים משטרים רחבים של איסוף, דירוג וסחר בנתוני אשראי
	(7) ההסדרים המשפטיים הקבועים בחוק נתוני אשראי ומחוצה לו ואשר תכליתם למזער את הפגיעה בזכויות אדם חוקתיות

	ב. הטיעון המשפטי 
	(1) טענות סף
	(2) טענת העותרת כי חוק נתוני אשראי פוגע בזכות החוקתית לפרטיות
	(3) הטענה כי חוק נתוני אשראי פוגע בזכות לשוויון
	(4) הטענה כי חוק נתוני אשראי פוגע בזכות לשם טוב
	(5) הטענה כי חוק נתוני אשראי פוגע בזכות לחופש החוזים
	(6) מבחני המידתיות
	(א) תכלית החקיקה
	(ב) מבחן הקשר הרציונלי
	(ג) מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה
	(ד) מבחן המידתיות במובן הצר
	(1) התועלות הציבוריות בחוק נתוני אשראי והשוואתם למצב הדברים שהיה ערב חקיקת החוק
	(2) הנזק העלול להיגרם לזכויות חוקתיות בהשוואה למצב הדברים ערב חקיקתו של החוק



	ג. סיכום

